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ÖNSÖZ 

Konut, çok sayıda çalışmanın odağında ve içeriğinde kendine yer 

edinmiştir. Bu çalışmalar, literatürde çoğunlukla kitap, kitap bölümü, 

makale ve bildiri şeklindedir. Ayrıca, konuta dair çalışmaları 

inceleyen, değerlendiren, analiz eden ve eleştiren çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu eleştirel yapıtların çoğunluğu, “kitap incelemeleri” 

başlığı altında toplanmaktadır. Kitap incelemeleri, literatürde yavaş 

yavaş artmaktadır ve araştırmaların içeriğini oluşturmaktadır. Kitap 

incelemelerinin, ele aldığı eseri eleştirdiği kadar, yazarını ve içeriğini 

tanıtan bir görevi de bulunmaktadır. Bununla birlikte, kitap incelemesi 

çalışmalarının içeriği incelendiğinde, hazırlayan yazara göre çeşitlilik 

gösterdiği anlaşılmakta, böylece tek bir yöntemden bahsetmek zor 

görünmektedir. Bu çalışma kapsamında, lisans düzeyinde verilen bir 

ders muhtevasında, konuta dair yazılan kitaplara yönelik incelemelerin 

analizi yapılmakta, bu incelemelerin eksik ve doğru tarafları 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda, bundan sonra 

hazırlanacak kitap incelemelerine yönelik bir yöntem çözümlemesi 

ortaya konulmaktadır. Çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olan 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İç 

Mimarlık Bölümü öğrencilerine teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Konut, üzerinde en çok çalışılan konuların başlarında gelmektedir. 

Gerek tasarım, yapım ve gerekse kullanım aşamasında olmak üzere 

sosyal, ekonomik, siyasi vb. pek çok çalışmanın konusunu teşkil eden 

konut, bu çalışmaların odağında olmayı hak eder. Konut, bireyin 

yaşamının merkezinde olmak üzere sosyal ve fiziksel çevresiyle 

etkileşim içerisindedir ve bunlar birbirini etkilemektedir. Çevresiyle 

bir bütün oluşturan konut, çoğu çalışmada çoğunlukla eleştirilmekte, 

bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Sorun olarak görülen önemli 

konulardan bir tanesi, kullanıcının konuttan duyduğu memnuniyettir. 

Konut memnuniyetine yönelik tasarım ve kullanım aşaması ile ilgili 

yapılan çalışmalarda, konu ile ilgili mevcut koşullar analiz edilmekte, 

değerlendirilmekte ve çözüm önerileri getirilmektedir. Çözüm 

önerilerine bakıldığında, farklı ve benzer yanların olduğu 

görülmektedir. Bu açıdan, yapılan çalışmalarda ortaya konan öneriler 

ve değerlendirmelerinde ayrıca incelemeye değer olduğu belirtilebilir.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmada, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 

Bahar Dönemi’nde Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerine 

ortak olarak verilen “Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti” dersi 

kapsamında, öğrenciler tarafından incelenen ve konut memnuniyetine 

yönelik yazılan kitaplara ve bu kitaplar üzerinden yapılan 

değerlendirmelere yoğunlaşılmaktadır. Ders kapsamında, insan 

hayatında önemli bir yeri olan konutun, geniş ve çok yönlü bir şekilde 

ele alınarak, memnuniyet bağlamında incelenmesi ve tartışılması 
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amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, konut ve konutla ilgili temel 

kavramlar, konut memnuniyeti, konutta memnuniyet modelleri, 

memnuniyeti etkileyen faktörler, fiziksel, psikososyal, niteliksel 

etmenler, konutta kullanım sonrası değerlendirme ile ilgili bilgiler 

öğrencilerle paylaşılmaktadır. Ara ve dönem sonu sınavı ile derste 

öğrenilen bilgiler sınanmakta ve buna göre notlandırma yapılmaktadır. 

Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti dersini, 2019-2020 Eğitim 

Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde, Mimarlık Bölümünden 35 ve İç 

Mimarlık Bölümünden 21 olmak üzere toplamda 56 öğrenci seçmiştir. 

Ara sınav kapsamında, konut sorunu ile ilgili olacak şekilde, 

öğrenciler tarafından belirlenen bir kitabın en az 2 sayfa olmak üzere 

eleştirel bir gözle değerlendirilmesi istenmiştir. Bu değerlendirmeleri 

bireysel veya en fazla üç öğrencinin birlikte yapabileceği 

belirtilmiştir. Fikir vermesi bakımından literatürde yayımlanmış bazı 

kitap incelemeleri öğrencilere gösterilmiştir. Tüm incelemelerin, 

özgün düşünceyi ifade etmesi amacıyla, benzerlik oranına tabi 

tutulacağı ve %20 benzerlik oranını geçen çalışmaların geçer not 

alamayacağı da ayrıca ikaz edilmiştir. Bu bağlamda, 49 öğrenci 

tarafından tamamlanan çalışmada 34 farklı kitap incelenerek analiz 

edilmiştir.  

Çalışma kapsamında, öğrencilerin kitaplar üzerinde yaptığı eleştiriler 

ve önerileri üzerinden genel çerçevede bir değerlendirme yapılmıştır. 

Yöntem üzerine yapılacak çözümlemenin net bir şekilde 

açıklanabilmesi amacıyla ve yazım hataları gibi olumsuzlukların 

okuyucu tarafından görülmesi açısından öğrenci değerlendirmeleri 
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üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, olduğu gibi bu 

çalışmanın içeriğine aktarılmıştır. Ancak, öğrenciler tarafından 

hazırlanan incelemelerde, önceden belirlenen formatta hazırlanan bir 

örnek verilmesine rağmen, belli başlı bir yazım kuralı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, yayın kılavuzunda belirtilen kurallara 

uyulması kaydıyla, incelemelerde bulunan ikincil ve üçüncül alt 

başıklar gereksiz detay içermeleri sebebiyle çıkarılmıştır. İncelemelere 

eklenen fotoğraflara yönelik bir irdeleme söz konusu olmadığından 

değerlendirmelerde bulunan fotoğraflarda bu kitaba eklenmemiştir. 

Bazı değerlendirmelerde bulunan kaynak gösterimleri uygun 

olmadığından ve bu kitabın sonunda kaynakça kısmı bulunduğundan 

incelemelerden çıkarılmıştır. Böylece metnin bütünüyle okunması ve 

anlaşılması kolaylaştırılmıştır. Çok kısa ve birbiriyle ilişkili olan 

paragraflar ise birleştirilmiştir. İşaretlemeler yazım kurallarına uygun 

hale getirilmiştir.  

Analiz ve değerlendirme kısmında, her bir kitabın başlığı alfabetik 

sıralamaya göre çalışmaya eklenmiştir. Bazı kitapların birden fazla 

öğrenci tarafından analiz edilmesi sebebiyle, o çalışmaya 

“Değerlendirme I” ve “Değerlendirme II” olarak alt bir başlık daha 

koyulmuş, tek veya birlikte yapılan incelemelerde ise alt başlık 

eklenmemiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında öğrencilerin kullandığı 

eleştirel dil ve ifadelerde bu çalışma kapsamı içerisinde analiz 

edilmiştir. Her analizin altında, bu kitabın yazarı tarafından o 

değerlendirmeye ait bir ekleme yapılmıştır. Bu durumun okuyucu 

tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi maksadıyla öğrenci çalışmaları 
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italik olarak, yazar eklemesi ise normal şekilde kitaba yerleştirilmiştir. 

Bu bilgilerle birlikte, çalışmanın sonuç kısmı oluşturulmuş ve sonraki 

çalışmalara yönelik bazı çözümlemelere yer verilmiştir. Bu çalışmada, 

konut konulu kitap incelemelerine yönelik bir yöntem önerisi 

sunulması amaçlanmakla birlikte, başka konular hakkında inceleme ve 

araştırma yapan ve yapmak isteyen araştırmacılara da kaynak olması 

hedeflenmektedir.  
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1. ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER 

1.1. 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu 

1932 Trabzon doğumlu Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1971'den beri 

SBF'den profesörlük yapan Ruşen Keleş, halen SBF'de, ODTÜ'de 

TODAİE'de ve Gazi Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kentsel 

Siyaset, Kentleşme, Konut ve Çevre Politikaları gibi dersler okutuyor 

ve SBF'de bu konularla ilgili Anabilim Dalı'nın da başkanlığını 

yapıyor. Şehirleşme Hareketleri, Konut Kooperatifleri, Şehirciliğin 

Kuramsal Temelleri, Kentbilim İlkeleri, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 

Kent ve Siyasal Şiddet, 100 Soruda Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, 

The Politics of Rapid Urbanization, Türkiye'de Kent Yönetimi, Yerel 

Yönetimler, Kentleşme Politikası gibi yapıtların yazarıdır. 

100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu kitabının ilk 

baskısının yapılmasının ardından 40 yıla aşın süre geçmiştir. İlk üç 

baskısı Gerçek Yayınevi’nden, 4. ve 5. baskısı ise Cem Yayınevinden 

2015 ve 2019 yıllarında çıkmıştır. Her basımda, hızlı nüfus artışına 

bağlı olarak kentleşme sorunlarının artması ve ülkemizin kentleşme 

politikalarının değişmesi sebebiyle kitaba eklemeler yapılmış ve kitap 

bazı değişikliklere uğramıştır. 

Yazar, Türkiye’de kentleşme, konut ve gecekondu sorunlarını 

anlatırken kitabı üçe ayırmıştır ve soru-cevap şeklinde ilerlemiştir. 

1.Bölümde, “Kentleşme ve Kent Sorunları”, 2.Bölümde “Konut 



6 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

Sorunları ve Çözüm Yolları”, 3.Bölümde “Gecekondu Sorunu” 

anlatılmaktadır. 

Konut sorunlarını daha iyi anlamak için daha geniş bir perspektiften 

bakmanın gerekli olduğu düşünüldüğü için kitabın birinci bölümü, 

incelemeyi yapan D. B. ve Ö. Ç. tarafından beraber incelenmiştir. 

Böylelikle genişten özele, kentten konuta geçiş ile kent sorunlarının 

konut sorunlarını ne kadar etkilediği anlaşılmak istenmiştir. 2.Bölüm 

olan “Konut Sorunları ve Çözüm Yolları”; Ö. Ç. tarafından, 3.Bölüm 

ise “Gecekondu Sorunu” D. B. tarafından incelenip, 

raporlandırılmıştır. 

Kent nedir ve Kentleşme nedir? gibi sorulara kitabın en başında yazar 

tarafından cevap aranması olumlu bulunmuştur. Yazar kentleşmeyi 

tanımlarken ilk önce sayısal verilerden yararlanmış ve nüfus 

üzerinden kentleşmeyi açıklamıştır. Yazarın anlatıma yardımcı 

olacağını düşündüğü sayısal veriler ve oranlar metnin okunması 

zorlaştırmıştır. Yazar kentleşmeyi daha sonra yalnızca nüfus 

üzerinden değil uzmanlaşma, sanayileşme, ekonomik gelişmenin 

yanında psikolojik ve sosyolojik etkenler düşünülerek yorumlamak 

gerektiğini söyleyip yeni bir kentleşme tanımı getirmiştir. 

Kentleşmenin sadece sayısal veriler ile değil böylesine geniş bir 

açıdan bakılarak yorumlanması olumlu bulunmuştur. 

Yazar kentleşmeye yeni bir tanım getirdikten sonra çok düşülen bir 

yanlışı düzeltmiş ve kentleşmenin her zaman kalkınmanın bir ölçüsü 

olamayacağını belirterek yeteri kadar sanayileşme olmazsa 

kentleşmenin kalkınma anlamına gelmeyebileceğini belirtmiştir. Bu 
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düzeltmeye ekleme yaparak akla uygun bir kentleşmenin ise her 

zaman kalkınmaya yardımcı olacağını belirtmiştir. Yazarın ters 

açıdan kentleşme ile kentin kalkınması arasında bağ kurması olumlu 

bulunmuştur. Yazar devamında kentin, bulunduğu ülkenin sosyo-

kültürel yapısını ve ekonomisini yansıttığını söylemiştir. Ayrıca 

ülkelerin yönetim şekillerinin (sosyalist, kapitalist vb.) kent ve 

kentleşme üzerinde etkili olduğunu buna bağlı olarak sosyalist kent, 

kapitalist kent gibi kentlerin ortaya çıktığını örnekleyerek anlatmıştır. 

Bu örneklemeleri yaparken dünyaca ünlü toplum ve kentbilimcilerden 

alıntı yaparak anlatımı zenginleştirmiştir. 

Yazar sonrasında küreselleşmenin kentler üzerindeki etkisini 

tartışmaktadır, ilk önce küreselleşmenin tanımını vererek, yazarın 

tanımı temel olarak ‘başlangıçta batıda başlayan ve yayılan 

ekonomik, toplumsal ve sosyal tutum ve davranışların sermaye ve 

pazarın etkileşimi sonucunda küresel ölçeğe yayılması’ şeklinde 

özetlenebilir. Devamında küreselleşmenin ‘dünya kenti’ denilen 

olguyu yaratmada önemli olduğunu söylemiştir. Dünya kenti, 

küreselleşmenin de etkisiyle bulunduğu ülkenin; sosyal, ekonomik, 

toplumsal ve mimari anlayışından çok, bir iş merkezi ve iç, dış 

göçlerin odağı konuma gelen merkez şehirlere denir. Bu şehirler iş 

hanları, gökdelenler, oteller ile çevrili kentsel çevreden ve yerel 

mimariden uzak şehirlerdir demiştir. Ülkemizde İstanbul’un dünya 

kenti yapılmak istendiğinin ancak bunun doğru olmadığını İstanbul’un 

mimari anlayışının kaybolmaması gerektiğini söyleyerek çok önemli 

bir noktaya parmak basmıştır. 
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Yazarın okuyucuyu bilinçlendirmek adına bir sonraki soru-cevabı 

‘kent hakkı-kentli hakkı’ olmuştur. İlk önce hak ve çıkar arasındaki 

farkı anlatıp hakların yasal güvence altına alınmış çıkarlar 

olduğundan bahsetmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde kentli 

hakkının korunduğu ve bunun Türkiye için de bağlayıcı olduğunu 

söylemiştir. 

Kentli hakları ise, kentlinin sağlıklı, temiz, her türlü kirlilikten uzak ve 

çarpık kentleşmeden arındırılmış bir çevrede yaşamasını kapsar demiş 

ve devamında madde madde kentli haklarını açıklamıştır. Ülkemizde 

çok bilinmeyen bir insani hak olan kentli hakkını açıklaması okuyucu 

açısından aydınlatıcı olmuştur. Yaşanabilir ve sağlıklı çevreyi daha 

sonra açan yazar güzellik, temiz hava, gürültüden, kirlilikten, trafik 

sıkışıklığından uzak bir çevre tanımlamıştır. Yazarın en başa güzellik 

ilkesini koyması mimarinin yaşanabilir çevre yaratmada ne kadar 

önemli olduğunu gösterdiği için önemlidir. 

Yazar belli tanımları verdikten sonra Türkiye’deki kentleşme 

sorunlarına değinmiştir. Bunların, belediye hizmetlerinden yeteri 

kadar yararlanamama durumu, altyapı eksikliği, barınma sorunları, 

eğitim, sağlık gibi çok önemli sorunlar olduğunu, bunun sebebinin ise 

hızlı kentleşmeyle birlikte kentsel planlamanın bu hıza yetişememesi, 

köyden kente göçlerin sonunda insanların kendi imkanlarıyla çok hızlı 

bir şekilde konut üretmesi, devletin ve belediyelerin bunun önüne bir 

türlü geçememesi sonucunda planlanandan çok insanın kentlerde 

yaşaması ve hizmetin bu kadar insana yetememesinden 

kaynaklandığını söylemiştir. 
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Devamında kentleşmenin sağlıksız gelişmesinden kaynaklı çevre 

sorunlarına değinen yazar su, hava, toprak kirliliği doğurabileceğine 

değinmiştir. Dolayısıyla sağlıksız ve plansız kentleşmenin çevresel 

sorunlara neden olma kapasitesinden bahsederek önemli bir bakış 

açısı sunmuştur. 

Kentleşme problemlerinin içinde en büyüklerinden biri olan ulaşım 

probleminden bahseden yazar, nüfusun artması ile yerleşim yerinin 

genişlemesi sonucu alışveriş, işe gidiş-geliş gibi günlük aktivitelerin 

gerçekleştirilmesinin ancak iyi planlanmış bir ulaşım ağıyla mümkün 

olabileceğinin, noktasal çözümlerin işe yaramayacağını, kentsel ve 

bölgesel çözümlerin uzun vadede işe yaracağını açıklamıştır. 

İlerleyen sayfalarda ‘güvenli kent’ tanımı yapan yazar suçtan, 

şiddetten ve yasadışı olaylardan olabildiğince arındırılmış kente 

güvenli kent demiştir. Yoksul bölgelerdeki gecekondu mahallelerinde 

suça karışma eğiliminin daha fazla olduğundan bahsederken, suçların 

işlenmeden önlenmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bunun için devletin, 

yerel yönetimin ve halkın birlikte çalışması gerektiğini söylemiştir. 

Güvenli kentin sağlanmasında iyi yapılmış bir kent planlanması, yeşil 

alan, spor yapılabilecek alanlar, yürüyüş ve koşu alanları 

gereksiniminin karşılanmasının etkili olacağını belirtmiştir. 

Yazar, kentten arsa ve arazi kavramlarına inerek bu kavramları 

tanımlamıştır. Konunun ilerleyiş tarzının genelden özele olması 

olumludur. Bir toprak parçasının ancak altyapı ve kamu hizmetleri 

getirildiğinde arsaya dönebileceğini belirterek, devletin hizmet 

veremediği toprağın değerli olmadığına dikkat çekmiştir. Bununla 
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birlikte hizmet verme ve alabilmenin ne kadar önemli olduğunu 

okuyucuya anlatmıştır. Toprak taşınmaz ve çoğaltılmaz bir kaynak 

olması sebebiyle elinde bulunan kişiye ayrıcalık tanır. Bu da arsa 

vurgunculuğu gibi, kentlinin, toprak sahibi olma veya kent üzerindeki 

toprakta söz sahibi olma hakkını gasp eden olgular doğurmuştur. Kent 

toprakları, bu tür arsa vurgunculuğu yapıp bunun üzerinden maddi 

kazanç sağlama düşüncesinde olan insanların aleyhine, kentlinin 

ortak çıkarları lehine kullanılmaya çalışılmalıdır. Nitekim sosyalist 

toplumlarda toprak sahibi olmak yerine kent toprağı, kentli için ortak 

değer olarak değerlendirilir. Bu da sınıflar arası eşitsizliği ortadan 

kaldırmak için önemlidir. Yazarın, tüm bunlardan bahsederek kentin, 

kentlinin ortak malı olduğuna dikkat çekmesi olumlu bulunmuştur. 

Kitabın 3. Bölümünde konut sorunlarının büyük bir kısmını oluşturan 

gecekondu sorunu anlatılmaktadır. Gecekonduyu tanımlarken yazar, 

‘imar yasalarına aykırı olarak, çoğu zaman ilkel, denetimsiz ve sağlık 

koşullarından yoksun olarak, acele yapılmış konutlara verilen isim’ 

şeklinde tanımlamıştır. Yazarın tanımı tamamen doğru olmakla 

birlikte fazla bilimsel bulunmuştur. Gecekondunun insani, sosyolojik, 

psikolojik ve toplumsal etkenlerinin verilmemiş olması olumsuz 

algılanmıştır. 

Gecekondunun evrenselliğinden bahseden yazar, gecekondu 

sorununun sadece Türkiye’de bulunmadığından dünyanın her yerinde 

olduğundan, ancak 3. Dünya ülkelerinde bu sorunun had safhada 

olduğundan bahsetmiştir. Buradan da gecekondu sorununun bir 

yoksulluk ve geri kalmışlık belirtisi olduğunun çıkartılabileceğini 
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söylemiştir. Gecekondu, 1960’lı yıllardan sonra köyden kente göçle 

birlikte kentleşme hızının aniden artmasıyla sorun teşkil etmeye 

başlamıştır. Yazar, gecekondunun bir zorunluluk, umutsuzluk, 

yoksulluk ancak bazen de bir umudun simgesi olduğundan 

bahsetmiştir. Gecekondunun sürekli umutsuzlukla bağdaştırıldığı 

günümüzde, burada umut kelimesinin geçmesi oldukça olumlu 

bulunmuştur. Çünkü gecekondu, köyünden kente; iş bulmak, daha iyi 

şartlar altında çalışmak ve çocuklarını okutmak ve okumak için 

gelenlere barınma ihtiyacının en ucuz yoldan karşılandığı konut 

tipidir. Bu nedenle onlar için gecekondunun umutsuzlukla hiç alakası 

yoktur. Burada yazarın, gecekonduya farklı bir açıdan bakması 

oldukça önemli bulunmuştur. 

Yazar, ilerleyen sayfalarda gecekondunun yalnızca bir barınma 

problemi olmadığından, ekonomik gelişme, çalışma olanakları, 

kentleşme hızı ve biçiminden kaynaklı toplumsal değişmeye bağlı 

sorunlar gibi birden fazla sorundan kaynaklandığını belirtmiştir. Bu 

nedenle kentsel dönüşümle barınma problemi yaşayan gecekondu 

kullanıcısına, yeni bir konut verildiğinde tüm sorununun çözülmüş 

olmayacağını, yeni yaşam mekanına adapte gibi yeni birtakım 

sorunlar ortaya çıkacağını belirtmiştir. Yazarın buna dikkat çekmesi 

ve bu olaya çok sığ bakılmaması için yeni bir pencere açması olumlu 

bulunmuştur. Gecekondulunun gözünden gecekondusu, sadece 

gecekondu değildir, onun için bir sosyal güvencedir. 
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Yazarın, birden fazla kez gecekondu sorununun psikolojik ve 

sosyolojik yönüne dikkat çekmesi olumlu bulunmakla birlikte yazım 

dilinin akıcı olmaması olumsuz bulunmuştur.  

Gecekondunun izinsiz ve denetimsiz, kanunen kaçak yapılması devlet 

gözünden gecekondulara olumsuz bir bakış açısı kazandırmıştır bu 

nedenle bu kaçak yapıların yıkılması gerektiği görüşü ortaya 

çıkmıştır. Yönetim dışında, gecekonduların yer ihlali yapması 

kamuoyunda da olumsuz görüşe yol açmıştır. Buradan gecekondu 

sahipleri ve imkansızlıklar nedeniyle gecekondu sahibi olmayı 

planlayanlar dışındaki kentlilerin gecekondu yapılarına olumsuz bir 

bakışla baktığını söylemek mümkündür. Yazar genel ve yerel 

yönetimlerin bu denli olumsuz bakışlarına rağmen neden hala bu 

yapıların yapılmaya devam ettiğini siyasi çıkarlar üzerinden açıklamış 

ve her seçim zamanında bu yapı stokuna yenilerinin eklenmeye devam 

ettiğini söylemiştir. Yazar gecekondulaşma sürecini inceleyip bu 

süreci şu şekilde özetlemiştir; gecekondulaşmaya engel olacak 

ekonomik ve toplumsal önlemleri almak yerine, yapılmasına göz 

yumup, sonra da suç olan bu eylemi af yasalarıyla affetmek, 

gecekondulaşmayı özendirmekte ve sağlıksız kentleşmeye sebep 

olmaktadır demiştir. Bu özet oldukça yerinde ve sürecin yönetilmesi 

için yapıcı bir eleştiri olduğundan olumlu bulunmuştur. 

Gecekonduların imar yasalarına, o kentin kent planlamasına aykırı 

olarak yapılması birçok altyapı ve hizmet sorunu ortaya 

çıkarmaktadır. Gecekondu bölgeleri, kent planıyla bütünleşik olmayan 

kentsel bölgelerdir. Bu bütünleşik olmama durumu tamamen ayrı 
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olduğunu anlamına da gelmemelidir. Yazar gecekondu mahalleri için 

kentin içinde köy parçacıkları tanımını doğru bulmamış ancak bu 

mahallelere kent demenin de doğru olmayacağını söylemiştir. 

Dolayısıyla bu gecekondu mahallelerine arada kalmış kavramı 

üzerinden gitmek doğru olacaktır. Çünkü gecekondulaşmanın 

görüldüğü yerlerde yaşayan kullanıcılar, genellikle belli bir zaman 

içinde belli umutlarla köyünden kente göç etmiş insanlardır. Bu göç 

ani olmuştur ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kentin içinde 

kendilerine bir yer bulamayarak daha çok kent merkezinin dışında 

öbekleşerek kendilerine yeni bir yaşam alanı oluşturmuşlardır. Ancak 

bu yaşam alanı ne çok kentli ne de çok köylü davranışı göstermemiş ve 

ikisini arasında bir yerde kalmıştır. Örneğin gecekondu mahallerinde 

yaşayan insanların evlerinin önündeki bahçede köyden kalma bir 

alışkanlıkla tavuk beslemesi, sebze yetiştirmesi, köydeki yaşamını 

devam ettirmeye çalışmasına yazar tarafından örnek gösterilmiştir.  

Yazar, gecekonduda yaşayan insanın davranış ve alışkanlıkların kente 

geldikten sonra değiştiğinden de bahsetmiştir. Kentin sağladığı 

olanaklar ile okuma-yazma oranındaki artış, çocuğunun okumasını 

isteyen aile sayısının artması, giyim ve davranışların kente özgü 

olmaya başlaması, temizlik alışkanlıklarının değişmesi gibi kente dair 

alışkanlıklar da edinmişlerdir. Ancak aynı zamanda gelenek ve 

göreneklerini yitirmediklerinden; çeyiz, başlık parası, kışlık yiyecek 

hazırlama gibi bazı alışkanlıklarına da devam ettiklerini belirtmiştir.  

Bu nedenle yazar, kentsel dönüşüm ile bu insanların konut sahibi 

yapıldıklarında, bu apartman yaşamında mutlu olamadıklarını, kırık-
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dökük evlerinin önündeki bahçeyi aradıklarını belirtmiştir. Yazarın 

belirttiği bu durum, gecekondu sorununun sadece bir barınma sorunu 

olmadığını kanıtlar niteliktedir. 

Yazar kitabın sonlarına doğru gelirken ABD gibi ülkelerdeki çöküntü 

alanlarıyla Türkiye’deki gecekondu alanlarının benzer ve 

farklılıklarını kıyaslamıştır. Her iki kesimde de toplumun maddi 

açıdan kısıtlı kısmının yaşaması, yaşam koşullarının daha zor ve 

çoğunlukla sağlıksız olması benzerlik göstermekte ancak gecekondu 

tipleri ve gecekonduda yaşayan insanların suça karışma eğilimlerinin 

aynı olmamasıyla farklılık göstermektedir. ABD gibi ülkelerdeki 

çöküntü alanlarındaki gecekonduların, çoğunlukla yüksek katlı, küçük 

ve kiralık (geçici kalmak için) olduğunu, Türkiye’de ise 

gecekonduların çoğunlukla tek veya iki katlı, önünde bahçesi ve ağacı 

olan, ev sahipliğinin daha çok görüldüğünden, kimi gayet yaşanabilir 

durumda olup bazısının da yaşanmayacak kadar sağlıksız olduğundan 

bahsederek ayrışmayı gözler önüne sermiştir. 

Köyden kente göçten sonra, maddi imkanlardaki eşitsizliğin 

görülmesiyle suç oranına karışmada artışın olduğu ve ABD gibi 

ülkelerdeki kentlerin genelinde suç oranının en fazla bu tür çöküntü 

yerlerinden çıkmasından kaynaklı Bizde de acaba böyle midir? 

sorusuna yazar cevap aramış ve yapılan araştırmalar ile bunun doğru 

olmadığının ortaya çıktığını belirtmiş, çok önemli bir önyargıyı 

ülkemiz için yıkmaya çalışmıştır. Bu oldukça önemli ve olumlu 

bulunmuştur. 
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Sonuç olarak; köyden kente yapılan göç sonucu, kentteki barınma 

sorununa kullanıcının bulduğu en ucuz çözüm olan gecekondunun 

hem kent hem de kentli için sorunlar doğurduğu ancak bu sorunlara 

getirilecek çözümlerin kamu yararına olmasının gözetilmesi 

gerekmektedir. Kamu yararının gözetilmesi ise yerel, genel yönetim ve 

toplumun ancak birlikte çalışması ile mümkün olabilir. 

…… 

Kent bilimci, araştırmacı, yazar olan Prof. Dr. Ruşen KELEŞ’in 

kaleme aldığı bu kitap, konu olarak ele alındığında üç ana bölümden 

oluşmaktadır. I.Bölüm kentleşme ve kent sorunlarını anlatırken II. 

Bölümde konut sorunlarına III. Bölümde ise gecekondu sorunlarına 

ışık tutulmuştur. Kitap soru cevap olarak ierlerlemektedir. Tüm kitap 

toplamda 100 soru cevap ile oluşmaktadır. Kitapta kentleşme, 

kentleşme sorunlarına ışık tuttuktan sonra konut sorununa dikkat 

çekilmiş ve bu sorunlara dünyada ve ülkemizde bulnan çözüm yolları 

irdelenmiştir. Kendi yorumlarını da katan yazar gecekondu sorunları 

ve çözüm yollarını ele alarak kitabı noktalamıştır. 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ’in kaleme aldığı bu kitap üç bölümden 

oluşmaktadır. I. Bölümde ‘Kentleşme ve Kent Sorunları’ , II.Bölümde  

‘Konut Sorunları ve Çözüm Yolları’,  III. Bölümde ise ‘Gecekondu 

Sorunları’ anlatılmıştır.Benim incelediğim bölümler ‘Kentleşme 

Politikası’, ’Konut Sorunu ve Çözüm Yolları’ başlıklarını 

kapsamaktadır.  
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Kitap incelenmesine kentleşme politikası başlığından başlanıldı. 

Kitapta konular arasında keskin bir ayrımla bilgi aktarımı yapıldığı, 

kentleşme anlatılırken konut sorunuyla ilgili bir ilişki kurulmadığı 

görülmüştür. Konular arası ilişki ve bağlamsallık daha kuvvetli 

tutulsaydı okuyucu için daha anlaşılır olabileceği düşünüldü. Fakat 

kitabın genelinde genelden özele bir anlatım uygulanması olumlu 

bulunmuştur. Yazara göre hızlı nüfus artışı hızlı ketleşme ile ilgilidir. 

Bu da beraberinde konut sorununu getirmiştir. Kitabın kentleşme 

politikası başlığı altında yazar gelişmekte olan ülkelerin hızlı 

kentleşmesinin sebebini nüfus artışı, tarımsal gerileme, sanayileşmede 

geri kalmışlık gibi faktörlere bağlamaktadır. Bu noktada 

anayasamızdaki maddelere vurgu yaparak yerleşme özgürlüğünün 

sağlıklı ve dengeli kentleşme çerçevesinde planlanması gerektiği 

aktarılmıştır. Fakat kitabın bu kısmında da sadece kentleşme konusu 

içinde kalınıp konut sorunları ile ilişki kurulmadığı gözlenmiştir. 

Kitabın çevre düzeni planı konusunu ele aldığı kısımda konut ve konut 

sorunu içerisinde düşünüldüğünde hızlı kentleşme, yönetimin aldığı 

yanlış kararlar gibi faktörler ile köyden kente  göçler arttıkça 

düzenlenen çevre düzeni planına aykırı şekilde kanutlaşmalar 

oluşmaktadır. Bu durum da beraberinde güvenlik, ulaşım, sağlıksız 

yaşam koşulları, çarpık kentleşme sorunlarını getirmektedir. Yazarın 

değindiği bir başka konu ise kent dışında kurulan kendi kendine 

yetebilen kentlerdir (Yenikent, uydu kent gibi). Yazara göre bu kentler  

göçlerden kaynaklanan bölgesel oluşan nüfus yoğunluğunun ve 

gecekondulaşmanın önüne geçmek amacıyla kurulduklarını 

anlamaktayız. Kitabın ilerleyen bölümlerinde imar planı, 
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uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve sürdürülebilir kentleşme 

kapsamında konut özelliklerinden bahsedilmektedir Yazara göre imar 

planı toprağın kullanım biçimini belirlenmesine olanak sağlayan, 

yaşam alanı gibi kamusal hizmetleri karşılayan ve gelecekte kentin 

neresinde nasıl işlevlerin oluşacağını belirleyen düzenlemedir. Yazar 

bu noktada kentleşme sorunlarının hepsinin imar planıyla çözüme 

kavuşamayacağını vurgularken iş olanakları, çarpık kentleşme konut 

gibi sorunların, sanayileşme, yatırım ve yönetim kararlarıyla da ilgili 

olduğunu aktarmaktadır. Yine yazara göre nüfusun dengeli dağılması 

için -ki nüfusın hızlı artışı konut sorunlarını da ortaya çıkarmakta 

olduğundan bahsedilmişti- köyden kente göçler yavaşlatılmalı ve 

farklı büyüklükte kentler kurulmalıdır. Bu bölümde son olarak 

sürdürülebilir kentleşme kavramı üzerinde konut özelliklerine 

değinilmiştir. Kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması ve ekolojiye 

zarar verilmemesi açısından konut yapımlarında mümkün olduğunca 

ekolojik sürdürülebilirliği dikkate alınması gerekmektedir. Yazar bu 

konuda konutlarda ısıtma, soğutma ve su kullanımında yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkat çekmiştir. Kitabın 

bu bölümü olan kentleşme konusu ile konut sorunları arasında neden 

– sonuç ilişkisi anlamında geride kalmış olasa genel anlamda 

anlaşılır bir ifade ile bilgiyi okuyucuya aktardığı görülmüştür. 

Ktabın bir sonraki bölümü olan II. Bölüm birinci kesiminde konut 

sorununu genel çerçevede büyük ölçekte incelemektedir.  On sorudan 

oluşan bu kısımda konut, konut sorunu, konut talebi, kamu yönetimi 

ile konut ilişkisi, sorunların ekonomik boyutu, toplumsal konut tanımı 
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ve bu konuda yapılan uluslararası konferanlara değinilmiştir. Birinci 

kesimde yazar konut ve konut sorununun nedenlerini anlatarak 

başlamıştır. Bireyin tek başına veya aileleriyle toplu olarak kaldığı 

ihtiyaçlarını giderdiği (korunma gibi) mekanlara konut dendiğini 

aktaran yazar tanımı kısa ve öz tutmuştur. Bireylerin bu noktada 

yaşadıkları tüm ekonomik, sosyal, fiziksel, toplumsal ve çevresel 

sorunları konut sorunlarına yönelik neden sonuç ilişkisi altında 

incelenen kitapta konut ihtiyacının çıkış noktasını da iki başlığa 

ayırdığını görüyoruz. Bunlardan ilki nüfus artışıdır. Kitabın bu 

kesiminde nüfus artışı sadece büyük ölçekte incelenmiştir fakat bunun 

yanında küçük ölçektede bir açıklandırma olması gerektiği, aile içinde 

de artan nüfus artışlarının önemli ölçüde konut gereksinimlerini 

oluturduğu düşünülmektedir. Konut ihtiyacının incelendiği ikinci 

başlık ise kitapta yazarın ‘ulusal savurganlık’ olarak nitelendirdiği 

ekonomik, toplumsal ve fiziksel eskime sonucu yapılan yıkımlardır. 

Kitap bunların hepsini ulusal savurganlık olarak aktarırken buna ek 

yapılarda fiziksel anlamda oluşan deformasyonlar sonucu sağlamlık 

açısından mecburi şekilde yıkımlar olabileceğini de unutulmamalıdır. 

Bu noktada biraz daha kapsamlı bilgi verilebilirdi. Yazar bu kesimde 

kamu yönetimi ve konut sorunu arasındaki ilişkiyi anlattığı 

görülmektedir. Bu noktada ise görülen ilerleyen tarihsel süreçte 

meydana gelen sosyal ve siyasal tüm olayların değişimler üzerinde 

etkili olduğudur. Örneğin II. Dünya Savaşı ile gelen gecekondu 

sorunu aslında hızlı kentleşmenin sorunudur. Sanayileşmenin 

artamasıyla işçiler için barınma sorunu ortaya çıkmıştır. Bu tip 

olaylar konut sorunu karşısında yönetimin izlemesi gereken yolların 
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oluşmasını sağladığına değinilmiştir. Bu kesimi özeti olarak devletin 

konut pazarında bulunması, sorunlarını çözemeyen kitlelere yardım 

eli uzatması konut sorunuyla ilgilenme yöntemlerinden olduğu 

aktarılmıştır. İlerleyen bölümlerde en önemli noktalardan biri olarak 

görülen konut (barınma) hakkının temel insan haklarından olduğunu 

sorgulayan bölümde ayrıntılı ve sırtını verilere dayanan bir anlatımda 

kullanılması olumlu bulunmaktadır. Kitabın birinci kesiminin son 

konusu olan uluslararası platformda konut ve konut sorunuyla ilgili 

yapılan konferanslar ve alınan kararlara dikkat çekilmiş ve HABİTAT 

II’nin üzerinde durulmuştur. Kitabın bu kesiminde konut ve konut 

sorununu uluslararası düzeyde incelenmesini olumlu bulmakla 

beraber dünya üzerinde söz hakkına sahip olan ülkelerin örnek 

verilerek biraz daha ayrıntılı bilgilerin eklenmesiyle daha verimli 

olacağı düşünülmektedir.  

Kitabın II. Bölümümün ikinci kesiminde Türkiye özelinde barınma 

koşullarının icelendiğini görmekteyiz. Yazar bu kesimde bize Türkiye 

özelinde barınma sorunları yönünde izlediği yollar, konut yatırımları, 

köy- göçmen-tatil-lojman konutları gibi başlıkları incelemiştir. İlk 

olarak yazar barınma yoğunluğuna değinirken Türkiye nüfusu ile 

konut sayılarını karşılaştırmış ve belli bir konut açığımızın olduğunu 

söylemiştir. Aslında genele baktığımızda konut açığı yok gibi 

görünsede gecekonduları düşündüğümüzde yazarın da tanımladığı 

gibi ‘nitelikli konut’ açığından söz edilmektedir. Yazar bu konut 

açığının konuta olan yatırımların arttırılmasıyla kapanacağını 

düşünmektedir. Yatırımların neden yetersiz kaldığını da kitapta 
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ayrıntılı bir dille anlatan yazar kaynakların doğru kullanılmaması 

sonucu gecekondu yapımında hızlı bir artış gözlendiğine dikkat 

çekmiştir. Yine kitanbın ikinci kesiminde köy konutları ele alınmıştır. 

Yazar köy konutlarının hiçbir zaman kent konutları kadar sorunlarının 

ele alınmadığını düşünmektedir. Kentte yapılan yatırımların 

getirisinin daha fazla olduğuna inanç bir gerçek fakat bunun 

sonucunda kitapta köyden kente göçlerin artmasıyla köy konutları 

sorununnun azaldığı aktarılsada bana göre bu durum yerel üretime 

kötü bir etki bırakmaktadır. Köy konutlarının üretim yaptıkları bir 

bahçesi ve /veya hayvanlarını barındırdıkları ahırları bulunmaktadır. 

Köylerde yaşanan altyapı yetersizlikleri, ekonomik, sosyal ve fiziksel 

yetersizlikler sebebiyle yaşanan göçler yerel üretimi olumsuz 

etkilediğini eklenebilir. Konut sorununu sadece barınma olarak değil 

ekonomik boyutununda unutulmaması gerekmektedir. Yazarın 

değindiği bir başka konut tipi ise tatil konutlarıdır. Yazar yılın belli 

dönemlerinde kullanılan ve kalan dönemlerde kullanılmayan bu konut 

tipleri konut ihtiyacına olan açığı kapatmadığını aktarmaktadır. 

II.Bölümün ikinci kesiminin son konusu ise kent konutlarının yıllara 

göre değişimidir. Bu kesimde kent konutlarının türlü etkenlere bağlı 

olarak nasıl değişim gösterdiği, aile yapısı, nüfus artışı, kültürel 

değerler, coğrafi konum değişimleriyle konut tasarımı, konut biçimi ve 

konut özelliklerinin nasıl etkilendiğinden bahsedilmiştir. Bana göre bu 

noktada konnut tasarımını etkileyen bir başka unsurun demografik 

yapı olduğu da atlanmamalıdır. Kullanıcıların konutta kaç kişi 

olduğu, yaş aralıkları, ihtiyaçları, konutta geçirdikleri zaman 

aralıkları ve süre gibi faktörlerin de önemli olduğu düşüncesindeyim. 
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Yine bu kesimde yıllar içinde müstakil evlerden az katlı konutlara 

sonra da çok katlı konutlara geçildiği aktarılmış ve rezidans tipi çok 

katlı, lüks ve belirli bir kitleye hitap eden konutlar halk arasında 

sosyal sınıflaşmayı arttırdığı ifade edilmiştir. Gecekondu ve 

rezidansların bu sorunların iki uç örnekleri olduğunu düşünüyorum. 

Bu noktada halk üç bölüme ayrılmış gelir seviyesi yüksek kitleler, dar 

gelirli kitleler ve orta gelir grubuna sahip kitleler olduğunu 

görüyorum. Kitabın bu kesiminde Türkiye barınma durumu 

aktarılmıştır. Konut sorunuyla ilgili konuları başlıklar halinde 

ayrılmasını ve bölüm bölüm anlatılmasını olumlu bulmakla birlikte 

başlıklar arası neden sonuç ilişkilerinin biraz daha arttırılabileceği 

düşünülmektedir. 

Kitabın bu bölümünün üçüncü kesiminde ise yine Türkiye özelinde 

konut politikası işlenmiştir. Bu kesimde anayasamız, gayrimenkul 

yatırımlar, kiralık konutlar, konut kooperatifleri, toki ve yerel yönetim 

açısından konut politikalarının incelendiği görülmektedir. Yazarın 

aktarımına göre 1961 anayasamızda barınma hakkın sağlık hakları 

içerisinde işlenirken 1982 anasayamızda bu durum değişmiş ve 

barınma hakkı ekonomik yönden de incelenmeye başlanmıştır. Direk 

anayasamızdan alıntılar yapılarak aktarılan bu bölümde okuyucuya 

gerekli bilginin verildiği görülmektedir. Kitabın ilerleyen 

bölümlerinde taşınmaz mal yatırım ortaklığı tanımı amacı 

aktarılmıştır. Bu bölümü özetlemek gerekirse yazara göre taşınmaz 

mallar ekonomiyi hareketlendirmek amacıya yararlanılan araçlardır. 

Konut kooperatifleri, TOKİ, TOKİ’nin amaçları ve görevleri yerel 
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yönetimin konut politikasındaki yeri aktarılmıştır. Yine yazara göre 

konut politikası halkın konut gereksinimlerini karşılamak, isteklerinin 

belirleyip uygulamak ve sorunlara karşı önlemler alınmasıdır. Yazarın 

bu kesimde de her kavram üzerinde yeterli ölçüde durduğu ve 

tanımların anlaşılabilir netlikte olduğu görülmektedir. Bu kesimin son 

konusu kiraların denetlenip denetlenmemesi gerektiğidir. Yazar kira 

sınırlandırılmalarının kalmasının yerinde olduğunu vurgularken bu 

noktada kira denetlenmesinin hem kiracı hem de ev sahibini 

koruyacak dengede tutulmasını bu sayede iki tarafında karlı çıkacağı 

kanaatindeyim. Kitabın II. Bölümü burada sona ererken bölümün bir 

özeti niteliğinde konuyu toparlayan bir son söz olması gerektiğini 

düşünüyorum. Bu sayede bilgiler belli bir ilişki ile bağlanırken bir 

sonraki konu olan gecekondu sorunu için okuyucu hazırlanabilirdi. 

Sonuç olarak incelenen bölüm başta olmak üzere kitabın geneline 

bakıldığında konular başlıklar halinde ayrılması bilginin daha kolay 

alınması yönünden yararlı olduğu ve bunun da okuyucuya olumlu 

dönüşleri olacağı düşünülmektedir. Tüm kitap bitiğinde okuyucuya 

baştan sona kentleşme, konut sorunu, toplumsal ve sosyal sorunlar 

anlamında kavramsal ve pratik bilgiler açısından doyurucu bir okuma 

olduğu düşünülmektedir. Bunların yanında bölümlerin sonunda ve 

kitabın sonunda tüm konyu toparlayan bir metin ile hem kavramsal 

hem de yazarın düşüncelerni fikitlerini kapsayan bir bölüm ile bu 

doturucu anlatımın daha da güçleneceği düşünülmektedir. 
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Kitabı iki öğrenci birlikte değerlendirmiştir. Kitabın ilk bölümü, 

öğrencilerin kendi ifadeleriyle, konut sorunlarını daha iyi anlamak ve 

daha geniş bir perspektiften bakmanın gerekli olduğunu düşündükleri 

için iki farklı öğrenci tarafından incelenmiştir. Böylelikle genişten 

özele, kentten konuta geçiş ile kent sorunlarının konut sorunlarını ne 

kadar etkilediği anlaşılmak istenmiştir. İkinci ve üçüncü bölüm ise 

öğrenciler tarafından ayrı ayrı incelenerek analiz edilmiştir. İlk 

öğrenci değerlendirmesinde, yazara ve kitaba yönelik açıklayıcı 

bilgiler öncelikle verilmiştir. Değerlendirmenin iki öğrenci tarafından 

hazırlandığı da ayrıca belirtilmiştir. İlk öğrenci, analiz ettiği bölümleri 

eleştirel bir gözle incelemiş, olumlu ve olumsuz bulduğu kısımları 

açık bir şekilde okuyucuya aktarmıştır. İkinci öğrenci 

değerlendirmesine, yine kitaba yönelik açıklayıcı bir metinle 

başlamıştır. Bu durum, ilk değerlendirme ile tekrar gibi olmuştur. 

İkinci öğrenci (…. sonrası), analizini kitabın bölümlerine odaklanarak 

eleştirel bir dille yapmıştır. Sonuç olarak, birbirini tekrarlayan 

eleştiriler, yazım hataları ve diğer eksiklerine rağmen iki öğrencininde 

konuya yönelik iyi bir değerlendirme yaptıkları ifade edilebilir. 

1.2. Berci Kristin Çöp Masalları 

Çöp masalları isminin de çağrıştırdığı üzere masal niteliğinde bir 

hikâyenin değil bir çok hikâyenin geçtiği gecekonduları ve 

çevresindeki sorunlarını aktaran bir roman. Tüm hikâyede gerçek 

hayatla bir şekilde ilişkili olan karakterlerin barınma sorunlarını ve 

çevresinde gelişen işsizlik, sosyal yaşam kalitesi eksikliği, salgın 
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hastalıklar ve benzeri sorunları oldukça gerçekçi ve sıradışı bir dille 

aktarmaktadır. 

Kitapta kullanılan karakter isimleri (Güllü Baba, Çöp Bakkal, Şiirli 

Hoca…) anlatıma derinlik katarak olay örgüsünü güçlendirmiş ve 

bağlamı yansıtmada bir araç olarak kullanılmıştır. Hikayedeki 

karakterlerin olay kurgusunda ki yerleri ile isimleri birbirini 

destekleyen bir biçimde verilmiştir. Ayrıca yer isimleri de aynı şekilde 

kurguyu güçlendirici ve çarpıcı bir etki yaparak akılda kalıcılığı 

artırmıştır. 

Barınma ihtiyacı oldukça temel bir ihtiyaçtır ve Latife Tekin bu 

ihtiyacı oldukça doğru noktalara değinerek aktarmıştır. Örneğin 

gecekondu tanımını yaparken insanların bir sığınağa ihtiyaç duyması 

ile gece gelip konduları yerleştirmesi yani “gece-kondu” tanımını 

getirerek insanların ihtiyaç anında ki tavrını etkin bir şekilde 

aktarabilmiştir. Buna benzer bir örnek ise insanların gecekondularda 

tutunabilmek adına yaptıklarını aktarmasıdır. Çöp evlerin yıkılmasına 

rağmen yeniden yeniden yapmaları ısrarcı tavırlarını sürdürmeleri 

oldukça realist bir yaklaşımdır. 

Bu incelemede günümüz dünyasında ve Türkiye’sinde de sıkça 

rastladığımız bu gecekondulaşma kavramının, gecekondularda 

yaşamın nasıl ilerlediğini ve gecekondu hayatının nasıl olduğunu 

inceleyeceğiz. 
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Berci Kristin Çöp Masalları bir grup göçmen ailenin çöplük bir alana 

yerleşmeye karar vermesiyle başlıyor. Bu aileler şehrin çöplerinin 

atıldığı bir alana gelerek çöpten topladıkları eşyalarla 8 adet 

“kondu” inşa ediyorlar. Ekonomik olarak durumları iyi olmayan bu 

aileler insanın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı için ellerinden 

geleni yaparak, çevrelerindeki her şeyi kullanarak barınabilecekleri 

bir alan yaratıyorlar. Bu durum aslında günümüz Türkiye’sinin de 

yüzleştiği sorunlardan biri. Kanun dışı yollarla, insanlar daha iyi 

şartlarda yaşayabilmek için büyük şehirlere göç ettiklerinde 

kendilerini birdenbire yersiz yurtsuz olarak buluyorlar. Konut 

ihtiyaçlarını kaşılayabilmek için de etraflarından edindikleri 

malzemelerle hak sahibi olmadıkları yerlere konutlarını dikiyorlar. 

Hikayenin devamında kondularda yaşama değiniliyor. Burada ilk 

başlarda konduların eğik duvarlarının, veresiye alınmış 

malzemelerine insanların süslemeler yapmasından bahsediliyor. Uğur 

boncukları ve eski resimler… Ve her kondunun yanından çıkan soba 

boruları ve çatılara asılmış beşikler. Bu durum insanın ne kadar zor 

şartlarda yaşarsa yaşasın estetiğe, güzelliğe olan ihtiyacını 

vurguluyor. Gerçekten de kendi yaşam tecrübelerimizle 

karşılaştırdığımızda ne kadar düşük gelirli ve zor durumda olursa 

olsun evlerinden üstlerinden süsü ayırmayan insanların olduğunu fark 

ederiz. 

Daha sonra bu çöplük alanın yakınındaki fabrikanın makinelerinin 

durup ışıkları söndüğünde kondu alanının karanlığa bürünmesi, 

aslında kaçak elektriğe, bu parazit yaşama bir göndermedir.  
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Hikayenin devamında yıkımcıların kondu alanına gelmesi anlatılıyor. 

Ve bu durum tüm kitap boyunca defalarca tekrarlanıyor. Burada 

yıkımcılar bu alanda hak sahibi olmayan bu grubun/ailelerin 

bölgeden çıkmaları için evlerini yıkmak için geliyorlar. Ancak 

kondularda yaşayan kadını erkeği çocuğu hep birlikte gelen 

yıkımcıların üzerine buldukları kazma küreklerle saldırıyorlar. İlk 

seferinde başarısız olan yıkımcılar daha sonra silahlarla ve 

kamyonlarla gelip aileleri çıkmaları konusunda uyarıyor ve başarılı 

oluyorlar. Kondu alanında yaşayan grup öğleden sonra alana geri 

gelip etraftan topladıkları çöplerle kondularını tekrar yapıyorlar. 

Ancak bu sefer bir önceki yaşam alanlarının yarısı kadar. Burada o 

bölgede yaşayan insanların hayata tutunma isteklerinin ve 

beraberliklerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Kendi yaşam 

alanlarını tehdit eden bir durumda hep birlikte hareket ederek tehdidi 

etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Başarısız olduklarında da tekrar 

kalkarak inşa etmeye yeniden başlıyorlar. 

Kitabın ilk bölümlerinde Sırma adlı bir kızı iyileştirmek için Güllü 

Baba adı verilen yaşlı bir kişiden bahsediliyor. Güllü Baba Sırma’yı 

okuyup iyileştirmeye çalışıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde yine 

bashsedeceğimiz bu inançlar ve batıl inançlar, burada yaşayan 

insanların gereken yardımları alamadıklarında kendilerince çözüm 

arayışlarına ve bunun sonucunda bazı inançlara yöneldiklerini 

anlatıyor. 

Defalarca devam eden yıkımlardan ve tekrar inşa etmelerden sonra 

kondular artık küçüle küçüle eve benzemekten çıkıyor. Daha sonra bu 
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çöplüğün sahibi olduğunu söyleyen bir adam geliyor. Kondu 

mahallesinde yaşayan insanlar bu kişiyi de darp ederek geri 

yolluyorlar. Üç gün bekledikten sonra yıkımcıların gelmediğini gören 

insanlar yamuk bir tahta parçasına bir kömürle “Savaştepe” yazarak 

çöp yolunun ağzına asıyorlar. Bu tabela resmi giyimli iki kişi 

tarafından yerinden sökülerek yerine üstünde “Çiçektepe” yazan bir 

tabela asılıyor. Bu aşamada burada yaşayan insanlarla baş edemeyen 

yetkililerin orada yaşayan insanların otoritesini tanıdığını görüyoruz. 

Günümüz Türkiye’sinde de böyle durumlarla karşılaşmak mümkün. 

Özellikle son yıllarca çıkarılan kanunlarla gecekondulaşmanın 

tanınması bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Çiçektepe’de yaşayan insanların durumlarından haberdar olan 

hemşehrileri köylerinden eşyalarını omuzlayıp Çiçektepe’ye 

yerleşirler. Bu durumda nüfusu ve alanı artan sözde şehir üçe ayrılır; 

Fabrikadibi, Çöpaltı, Dereağzı. Bu kısımda gecekondu alanlarının ne 

kadar hızlı yayılabildiğine değinilmiştir. 

Daha önce örneğini verdiğimiz inançlar konusuna bir örnek de 

kitabın ilerleyen kısımlarında karşımıza çıkıyor. Gecekondu sahipleri 

tenekeden kendi camilerini ve minarelerini oluşturur. Ancak 

gecekondu alanının kurulduğu tepe rüzgarlı olduğundan minare 

yıkılır. Bunu engellemek için her gün bir kişiyi minare koruyucusu 

ilan ederler ve İslam’ın şartına “minareyi korumak” da eklenmiş olur. 

Ve Camii’nin arkasında Fabrikadibi’nde bir yazılı taş bulunur. 

İnsanlar bunu kutsal kabul eder ve ona gidip su dilenmeye başlarlar. 

Daha sonraları bu taşa Su Baba adı verilir. İlaç fabrikalarından 
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birinin atık kısmında kalınca insanlar zehirlenip ölür. Gecekondu 

ahalisi durumu Su Baba’nın cezalandırması olarak niteler. Daha 

sonraları bu fabrikadan çıkan zehirli gazlar gecekondularda yaşayan 

insanları zehirler ve bölge halkı fabrikaya saldırır. Fabrika atıkları 

insanların ciltlerine hasarlar vermeye, yüzlerini morartmaya 

başlayınca Çiçektepe’de bu renge Kondu Mavisi adı verilir. Bu 

durumu inceleyecek olursak gecekondu hayatının sağlıksız ve insan 

sağlığını tehdit ettiğini görürüz. Çevredeki fabrikalar burada yaşayan 

ailelere insan gözüyle bakmamaktadır.  

İlerleyen bölümlerde çocukların çöpten buldukları oyuncaklarla 

oynadıklarını, kadınların buldukları kırık süslü aynaları ceplerine 

attıklarını görürüz. Köyde gece dışarıda kalan koyunları sağmaya 

giden kızlara “Berci Kız” denildiği ve bir kızın Çiçektepe’de terbiyesi 

çöp toplamaya gidip gitmemesiyle belirlenmesinden bahsediliyor. 

Erkekler çöp ayıklamayı bırakıyor ve çöp ayıklamak kadın ve çocuk işi 

oluyor. Burada bir geleneğin nasıl ailede gelecek nesillere aktarıldığı 

ve gecekondulaşmanın neden hala günümüz Türkiye’sinde hala bir 

sorun olduğuna bir cevap bulabilir. Çünkü burada yaşayan insanlar 

çocuklarına da aynı kültürü aşılıyorlar.  

Hikayenin devamında fabrikada bir grev çıkıyor ve köylüler bu greve 

katılıyor. Bir işçinin söylentileri sonucu eğer çok direnirlerse 

fabrikaların konducuların üstüne yapılacağı yalanını uyduruyor. 

Grevin sonucunda köylüler “sendika” kavramını öğreniyorlar. Buna 

dayanarak isteklerde bulunmaya başlıyorlar; Yol, okul, otobüs, iş…  
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Daha sonraları gecekondu mahallesinin yanına bir kondu fabrikası 

kuruluyor. Bu fabrika gecekondulara benzer yıkık dökük toplama 

malzemelerden yapılma. Hikayede Çiçektepe’ye oldukça yakın bir 

konumda bulunan fabrika, Çiçektepe halkının çalıştığı ana iş merkezi 

niteliğinde olmakta ve bu durum Çiçektepe halkının tamamını 

birbirine bağlı kılan etmenlerden biri haline gelmekte. Ancak bu 

fabrikada oluşan sorunlar beraberinde isyan getirmiştir ve bu 

ayaklanma da Çiçektepe halkını bir arada tutmaktadır. Bir süre sonra 

ise Çiçektepe çevresinde üst üste sahte fabrika üretimi oluştu ve tüm 

halk bu fabrikalarda çalışmaya başladı. Tüm Çiçektepe bu fabrika 

etkilerine maruz kalmış ve bu dönemi çöp ile uğraşmışlar tüm 

mahalleyi sinekler ve daha birçok sorun sarmış. Ama Çiçektepeliler 

bu sorunları hep bastırmış. Bu yaklaşım gecekondu bölgesinde 

yaşayan insanların günümüzde ki davranış biçimine de atıfta 

bulunmakta.  

Hikayede gecen bir diğer olay ise Çicektepe yakınında bulunan sanayi 

bölgesindeki isyan gecekondu bölgesinde yaşayan insanların 

Çiçektepe’ye olan aidiyet duygusunu yansıtmaktadır. İsyan esnasında 

Taci Baba'nın gecekondu bölgesinde ki düşünceleri yaşam 

koşullarında ki zorluklarına rağmen çöp tepelerini evlerini 

sahiplenmesi ve o bölgedeki konut bağlılığını etkili bir şekilde 

anlatmaktadır. 

Çiçektepe’de ki kondular ve bu konduların sosyal bir bağı 

bulunmakta. Komşuluk ilişkileri ise gecekondu yerleşimlerinin güçlü 

bağlantılarını anlatan bir nitelikte kurgulanmış. İsyan esnasında ve 



30 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

sonrasında Çiçektepe halkı birbiri ile dayanışma içinde mahalle 

aidiyeti ile bulundukları bölgeyi korumakta ve yaşam savaşı vermeye 

devam etmekteydiler. Bu durum komşuluk ilişkilerinin gücünü güzel 

bir şekilde aktarmıştır. 

Yazar Çiçektepe’ye gelen çingelerden bahsederken onların kültürünü 

ve yaşam tarzlarının Çiçektepe halkı ile iç içe geçtiği bir ortam 

oluştuğunu ve Çiçektepelilerin Çingenelerin yaşam tarzını öğrendiğini 

anlatmaktadır. Bu durumda yazarın eksik olarak aktardığı bir durum 

iki kültürün kaynaşma sürecinde oluşan etkileşim eksikliğidir. 

Kitap içerisinde Çiçektepe de olan olaylar anlatılırken geçişler 

oldukça seri verilmiş. Örneğin Çiçektepe’deki karton evlerin yangına 

maruz kalması ve ardından kar yağması sürekli gelişen olayların 

zaman dilimini de yansıtmakta ve aynı zamanda Çiçektepe halkının 

başından geçen zorlukları da anlatmaktadır. Yazar Çiçektepe halkının 

her türlü zorluğa göğüs germesini ve bu zorlukları çevredeki 

insanların yardımı ile çözmelerini mahallelerine karşı aidiyet 

duygularını tekrar önümüze getiriyor. Konutlarına olan bağlılıkları 

Çiçektepe’lileri birbirine de çevrelerine de bağlı tutmaktadır. 

Kitap gecekondu hayatını birinci ağızdan anlatır gibi okuyucuyu içine 

çekiyor ve sürükleyici entrikalarla bize gecekondu yaşamının içinden 

bir perde aralıyor. Gecekondu yaşamının dışarıdan göründüğü gibi 

bir bütün değil de kendi içinde bir sistem olduğunu görmekteyiz. Bir 

insanın vücudu gibi farklı organlar farklı görevleri üstlenmiş, ne 

olursa olsun hayatta kalma arzusuna tutunuyorlar. Bu bölgelerde 

yaşayan insanların kendilerine göre doğruları ve yanlışları var. 
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Ancak dışarıdan baktığımız zaman hem içinde bulundukları 

toplumdan kendilerini soyutlamışlar, hem de bunu isteyerek ve büyük 

bir istekle devam ettirmeye kendilerini adamışlar. Günümüz 

Türkiye’sinde kentsel dönüşüm sonucu yenilenen gecekondu 

alanlarındaki insanlara haklar tanınmasına yardımlar yapılmasına 

rağmen gecekondu hayatını modern apartmanlara taşımaya 

çalışmaları, bu isteğin bir belirtisidir. Şüphesiz gecekondu hayatı 

insan sağlığı, günümüz sosyal yaşamı ve devlet yapısına ters 

düşmektedir. Geldiğimiz bu aşamada gecekondularda yaşayan 

insanların günümüz modern hayatına nasıl adapte olacakları en 

büyük sorunlardan biridir. 

Kitap iki öğrenci tarafından değerlendirilmiştir. Öğrenciler, kitap 

kapağını (kapak kitaba alınmamıştır) değerlendirmeye eklemişlerdir. 

Değerlendirmede, giriş, inceleme, tartışma ve sonuç kısımları ile 

kitabı derinlemesine incelemişlerdir. Öğrenciler, kitabı özetlerken 

güçlü bir dille eleştirel olarak kitabı analiz etmişler, düşüncelerini 

belirtmişlerdir. Yazım dili açısından bakıldığında da nitelikli bir yazı 

dili kullanmışlardır.  

 1.3. Eski Ankara’da Bir Şehir Tipolojisi 

Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından kaleme alınan İdealkent Yayınevi 

tarafından yayınlanan kitabın odağında Gelişen Başkent içinde eski 

Ankara'nın yerini anlatmaktadır. Aynı zamanda eski Ankara ile yeni 

Ankara arasında karşılaştırma yapmaktadır. Kitap altı bölümden 

oluşmaktadır. 
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Yöntem kısmının yer aldığı birinci bölümde Ankara'nın gelişmesi 

karşısında eski Ankara'nın bugünkü durumunu saptamaktadır. Gelişen 

başkent içinde eski Ankara'nın tuttuğu yerin önemini anlamak için bir 

anket uygulamaya ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. 

Ankara’nın şehirleşmesi, eski Ankara, Ankara’da gecekondulaşma, 

fiziksel bütünlük, yapı özellikleri, insan yaşantıları, değerler, çalışma 

düzeni gibi konular incelenmiştir. 

Ankara 1925’te İstanbul’dan taşınan devlet merkezidir. Eski Ankara, 

Yeni Ankara ve gecekondular şehri oluşturur. Gecekondular şehrin 

çekirdeğinde ve ona yakın arazilerde yoğun şekilde bulunur. 

Eski Ankara çekirdek mahallelerinde özelliklerini koruyan yapıları 

görürüz. Kale ve çevresindeki mahalleler farklılaşmamış oturma 

alanları olarak kalmışlardır. Eski Ankara evleri genellikle iki katlı, 

eve girmek için bir avlu ya da bahçeden geçilen, tuvalet konut dışında 

bulunan, bir çatı altında 2den fazla hane halkı yaşayan ahşap 

konutlardır. 

Hızla şehirleşen ülkelerde şehrin eski ve yeni bölgeleri arasında geçiş 

bölgesi olarak gecekondular bulunur. Tek kat, tek oda, yanında küçük 

bahçesi, ahşap eklentili barınaklardır. Eski yerleşim feodal şehrin 

kale surlarında bulunurken gecekondular şehri çevreleyen tepelerde, 

vadilerde yer alır. 

Eski Ankara nüfusunun sosyal iktisadi özellikleri şu şekildedir: 

• Erkek nüfus ağır basar. 
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• Hane halkı başkanları 40 yaş üzerindedir. 

• Eski Ankara nüfusunun çoğu iç Anadolu illerinde doğmuştur.  

Ankara’da doğma oranı %38,1dir. 

• Eski Ankara nüfusu Ankara’ya son 20 yıl içinde gelmişlerdir. 

• Eski Ankara nüfusunun %70’inden fazlası kiracıdır. 

• Eski Ankaralının hayat düzeni şu şekildedir: 

• Geleneksel aileden uzaklaşma görülür. 

• Büyük çoğunluğu orta hallidir. 

• Aylık gelirinin en büyük kısmı gıdaya gider. 

• Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi teknolojik makinelerden 

yararlanacak kadar zengin değildir. 

• Şehirleşmiş modern toplumun bireylere özgü özelliklerin 

başlangıcı vardır. 

 

Toplumsal analiz bize mahalleleri iktisadi, sosyal özellik bakımından 

toplumsal alanlar içinde gruplandırmayı sağlar. Bu yönteme göre her 

şehrin içindeki çeşitli kesimlerin ayrışmasından iş güç çeşitleri, üretim 

faaliyetleri, göresel yerleri gibi etkenler görülür. Bu etkenlerin 

ölçülmesinde toplumsal sıra, şehirleşme, etnik farklılaşma gibi 3 

endeksten yararlanılır. Bu bilgiler neticesinde Eski Ankara’da 

birbirine benzeyen mahallelerin coğrafi mekanda bütünlük 

sunduklarını, toplumsal alanlar oluşturduklarını saptamak tam olarak 

mümkün değildir. Bu eski Ankara’nın küçük bir alanda 

bulunmasından kaynaklıdır. 
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Çalışmanın amaçlarından biri eski Ankara'nın içine kapanıklığı 

olmuştur. Eski Ankara'da yaşayan ailelerin büyük bir kısmının yeni 

Ankara'ya hiç gitmediğini, onların kendi dünya görüşlerin de yer alan 

şehri, konutu, çalışma, alışveriş ve eğlence alanlarıyla eski Ankara 

semtlerinde ve onlara yakın olan çevrede bulabildiğini söylemiştir. 

Özellikle alışverişin eski Ankara'da yapıldığını bu amaçla yeni 

Ankara'ya gidilmediğini söylemiştir. Hatta bunun nedeni olarak 

Ulusun şehrin gerçekten merkezinden biri olması ve hizmet, ticaret 

fonksiyonu ile yüklenmiş olduğunu söylemiştir. Eski Ankaralıların 

Devlet Operası ve Tiyatroları gibi modern eğlence ve kültür 

kuruluşlarına gitmediklerini dile getirmiştir. Çünkü tüm bunlar kültür 

ve öğrenim düzeyinde zevk alınabilecek eserlerle ortaya çıkmaktadır. 

Oysa eski Ankaralılarda bunun eksik olduğunu söyler. Eski 

Ankaralıların en çok rağbet ettikleri eğlence türü kır gezileridir ve 

bunun sebebi olarak Ankara'nın parksız bir şehir olmasının önde 

geldiğini söylemektedir. Yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaç maddelerinin 

satın alınmasında eğlenme de ve dinlenmeli çeşitli toplumsal 

temaslarda eski Ankara'nın yöresel bir içe kapanıklık içinde olduğunu 

dile getirmiştir. Bu konuda yeni Ankara ile temaslarının çok sınırlı 

olduğunu söylemiştir. 

Şehirsel büyüme teorilerinden ilki geleneksel teorilerdir. Üç 

geleneksel teori vardır. İlki ortak merkezli çemberler teorisidir. Bu 

teoride çekirdekte iş ve ticaret bölgesi bulunur. İkinci teori ise ana 

ulaşım damarlarıyla 5 dilime ayrılan kente ait dilim teorisidir. 
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Sonuncusu birden fazla merkezli teoridir. Gelişmekte olan birkaç ayrı 

çekirdek etrafında görülür. 

Bir diğer şehirsel büyüme teorisi Ortadoğu İslam kültürüne göre 

olandır.  Ortadoğu İslam şehirleri 3 temel öge üzerinde kuruludur. 

Bunlar; cami, pazar ve hamamdır. Müslüman evleri sokağa sırt 

çevirir ve avludan alır. İlkel mahalle örgütlenmesi varlığını sürdürür. 

İş güç çeşitleri fiziksel anlamda kademelenme gösterir. Dinsel, etnik 

gruplara göre ayrılan bölge, semtler görülür. 

Feodal şehir- modern şehir ayrımına dayanan şehirsel büyüme 

teorileri de bulunur. Bunlardan ilki sanayi öncesi şehirlerdir. Sanayi 

önce şehirler dinsel, yönetsel şehirlerdir. İktisadi fonksiyonlar da bir 

o kadar önemlidir. İkinci sırada gelen sanayileşmekte olan şehirlerde; 

kent olanakları ve kentteki hizmet köydekinden üstündür. Son olarak 

sanayi şehirlerinden bahsedilecek olunursa ticaret, sanayi şehrin 

merkezinde görülür. Her konuda ihtisaslaşma ve işbölümü vardır. 

Eski Ankara’nın planlama sorunu eski Ankara semtlerinin tarih değeri 

olan yapılarla birlikte korumama sorunudur. Ankara’nın şehir imar 

planı yarışmasının kazananı Herman Jansen’in ‘eski Şehre el 

sürmemek’ önerisi eski şehre sırt çevrilmesi biçiminde yanlış bir 

uygulamayla sonuçlanmıştır. 

Eski Ankara’nın tarihsel kimliğinin korunmasının yollarından biri 

tarihsel çekirdek ile yeni Ankara arasında bir yeşil, açık alan 

oluşturulmasıdır. Bu yapılamayacağı zaman da şehir gelişmesini 

tarihsel çekirdekten almak faydalı olacaktır. 
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Şehirlerde gelir, meslek, eğitim düzeyi, barınma koşulları vb. temel 

ögeleri apayrı yerlerde duran bütünleşmemiş, kopuk; yaşantıları, 

değerleri çok farklı insanlar fiziki olarak yan yana yaşamaktadır. 

Varlıklı mahalleler ve gecekondulara bakıldığında bunun keskinliğini 

görebiliriz.  

Şehirlerin dörtte birinin gecekondu olduğu bu dönemde pek çok 

gecekondu araştırması görebiliyoruz. Gecekondular hakkındaki bu 

araştırmalar sonucunda şehirlerin diğer kısımlarının araştırılması 

ihmal edilmiştir.  

Kitapta sunulan eski Ankara çalışması ile de Türk şehirlerinin daha 

iyi tanınması sağlanmaya çalışılmıştır.  Eski Ankara sürekli bir 

yerleşim yeri değil koşullar değiştikçe terk edecekleri bir konaklama 

yeri olarak görülmektedir. Bu sebepten kazandığı bir özellik vardır: 

geçicilik. 

Eski Ankara’yı şehrin büyüme teorileriyle incelediğimizde eski 

Ankara’nın Ortadoğu ve İslam kültürü etkileri içinde 

değerlendirebileceğimizi götürürüz. 

Kentin büyümesinin hızı eski Ankara’da başka, gecekonduda başka, 

modern Ankara’da başkadır. Üç yerleşme tipi de sanayi öncesi şehir 

ve sanayi şehri sürecinin farklı noktasındadır. 

Kitap, iki öğrenci tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmede 

yazım kurallarına riayet edilmeyişi, farklı yazı tiplerinin kullanılışı, 

paragraflar arasında fazladan boşluklar bırakılışı, çalışmanın alelacele 
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yapıldığı izlenimini doğurmaktadır. Kitabın özeti şeklinde olan 

değerlendirmede, sonuç kısmı olmasına rağmen, bu kısım kitabı 

sonuçlar nitelikte değildir. Bu açıdan, yetersiz bir değerlendirme 

olduğu söylenebilir. 

1.4. Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-Kültürel 

Özellikleri 

Toplum Olarak Gecekondu Ve Sosyo-Kültürel Özellikleri başlığı 

altında mayıs 1965 yılında İzmir’de toplanmış olan “Gecekondularda 

Verem Savaşı ve Ambulatoire Verem Tedavisi” adlı uluslararası 

panele sunulmak üzere hazırlanmış olan bu kitap Ankara Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün isteği üzerine Turhan 

Yörükan tarafından kaleme alınan ve Nobel Yayın Dağıtım tarafından 

yayınlanan kitapta gecekondu geniş bir şekilde ele alınmış ve 

gecekondularda gezici verem tedavisi için bilinmesi gerekli maddi ve 

sosyo-kültürel gerçekler anlatılmıştır. Yazar çalışmasında hem pratik 

açıdan bir amaca hizmet etmiş hem de teorik açıdan hareket etmiştir. 

Konular sosyo-kültürel ilişkiler açısından ele alınmış pratik 

faaliyetlerde bulunacak olan insanların problemleri bütünüyle 

görebilmeleri amacı ile hem bilgi yüklenmesi yapmış hem de tipoloji 

denemelerinde bulunmuştur. Kitapta ayrıntılı araştırmalar yer 

almakla birlikte gecekondular ve gecekondu bölgelerinin maddi 

sosyal ve kültürel özelliklerini anlatmış bir tipoloji çalışması örneği 

sunarak iki yönlü bir çalışma yapmıştır. 
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Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Tipolojik Yaklaşım 

Metadolojisi üzerine bir çok fikir adamının ve filozof örnekler 

sunmuştur Max Weber ve Howard Becker açısından tipoloji 

metadolojisinin temel özelliklerinden bahsedilmiştir. Max Weber 

tarihi verilen ışığında başta din otorite ve şehir konusunda 

karşılaştırmalı incelemelerde “ideal tipler” ve incelemelerinde 

hareket noktası olarak belirlediği “verstehen” dediği inceleme konusu 

yaptığı nesne ve kişileri basitleştirip abartılı hale getirmeye çalıştığı 

“kavramsal inşalar” kullanmıştır. Howard Becker’e göre ise inşa 

edilmiş tip anahtar hizmeti görmekte olduğu için sosyal analizlerde 

önemli bir araç olduğunu düşünmekte; bu yüzden tipolojik çalışma 

yapan insan bu sisteme zıt veya farklı oluşumlarla da ilgilenmekte 

görüşünü savunmuştur. Böylece bu eserde bu bilgiler ışığında ayrıntılı 

araştırmalara dayanmış olduğu için ortaya koyulan gecekondu 

tipolojisinin nasıl “inşa edilmiş” bir tip olduğu gösterilmiştir. Köy ve 

şehir ayrımında genel olarak gecekondu toplumunun sosyo-kültürel 

özelliklerini köy-şehir devamlılığı içerisinde yerleştirebilmek için 

değerini koruyan “üç cemiyet tipleştirmesi”nden bahsedilmiştir. 

Belirlenen bu konuların inşa edilmiş ve ideal tip belirlemeleri 

ilerleyen konularda bize yön vermiştir. Toplum Olarak Gecekondu ve 

Sosyo-Kültürel Özellikler farklı başlıklar altında ele alınmıştır.  

Nüfus Çokluğu ve Yoğunluğu hakkında araştırmalarda 

bulunulmuştur. Köyler kilometre başına 1000 – 2500 arası bir nüfusa 

sahip topluluklarından gruplaşarak yerleşim alanları kurdukları 

yerlerdir. Şehirler dar yerleşim alanına sahip nüfus yoğunluğu 
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bulunan ve nüfus birikmesi ile oluşan alanlardır. Gecekondular da 

nüfusun fazla olduğu şehirlerimizde bulunurlar ve bazı durumlarda 

belediye ve polis kontrolünde olurlar. Gecekondu bölgelerinde 

bulunan insanların şehre yerleşme sebepleri üzerine 1962-1963 

yıllarında Ankara’da yapılan araştırmalarda %94’ü iş bulma sebebi 

ile gelmiştir. 1963 yılında İzmir’de yapılan farklı bir araştırmada ise 

göçmenlik ve tahin sebebi dışında %78’i yine iş bulma sebebi olarak 

şehre yerleşmiştir. Bu bölgelerdeki nüfusun büyük çoğunluğu 

köylerden kalkıp gelmiştir. Evlilik, meslek edinme gibi farklı faktörler 

nedeniyle gelenlerin büyük bir kısmı köysel hayat tarzından 

yerleşenlerdir ve bu bölgelerde köy hayatından izlere rastlamak 

mümkün olmuştur. Bu durumda şehrin bu yerleşim yerine sahip olan 

kısımları köy hayatı etkisi altında kalmış ve şehrin o bölgelerindeki 

değer değişmiştir. 

Cinsiyet ve yaş araştırmalarında alınan sonuçlara göre nüfusun 

terkibi bakımından belirleyici bir özelliktir. Ankara’daki 

gecekondularda yaşayan vatandaşların cinsiyet ve yaş araştırması 

yapılmıştır. Bunun sonucunda Ankara şehri ile gecekondu bölgesinde 

yaşayanlar arasında yapılan karşılaştırmada gecekondu bölgelerinde 

daha çok genç nüfusun olduğu tespit edilmiştir. Bu gecekondu 

bölgelerinde genel olarak erkek nüfusu kadın nüfusundan çok daha 

fazladır. Fakat aynı yaş aralığında genç nüfuslara bakıldığında kadın 

nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

doğrultuda gecekondu bölgelerinde genç nüfusun az olduğu 

görülmektedir. Ankara şehrinde yapılan araştırmalarda 20 yaş ve 40 
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yaşları arasında olan topluluklar karşılaştırıldığında aralarında 

cinsiyet ve yaş olarak yüksek farklar görülmemektedir. Gecekondu 

bölgelerinde bulunan 46 ve 65 yaşlarındaki insanların sonuçları 

Ankara şehri ile karşılaştırılmıştır ve bunun sonucunda Ankara şehri 

ile gecekondu bölgelerinde bulunan bu yaş aralığındaki vatandaşların 

Ankara şehrine göre daha az olduğu görülmektedir. 

Hane Büyüklüğü ve Hane Terkibi araştırmalarında bölgelerinde 

hane sayılarının zamanla azaldığı gözlemlenmiştir. Gecekondu 

bölgelerinde şehir merkezindeki nüfuslara göre daha azaldığı 

görülmektedir. Köy hane istatistikleri ise 1960 senesinde 0.06 gibi bir 

artış görmek mümkündür. Gecekondu bölgelerinde aile ve akrabalık 

yapılarının daha karışık olduğunu görüyoruz. Bu hanelerde kiracı 

olarak yaşayan insanlarda bulunmaktadır. Çoğunluk olarak kalabalık 

bir aile yapısına sahip olan haneler ve akrabaları ile aynı bölgelerde 

yaşamak isteyen vatandaşların bulunduğu yerler sıkça görülmekte ve 

hala devam etmektedir. Bu bölgelerde akrabalık ilişkileri bir yere 

kadar devam etmiş olmasından dolayı köysel veya kutsal özelliğini 

muhafaza etmektedir. Akrabalık bağlarında sıyrılmış ve şehirleşmiş 

olan bölgelerin bulunduğu da görülmektedir. 

Sosyal hareketlilik ve ilişkiler konusunda gecekondu bölgelerinde 

önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Gecekondu bölgelerine 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve ufak miktarda göç olarak gelen 

kesimler bulunmaktadır ve anlaşılacağı üzere heterojen ve hareketli 

bir çevre oluşturulmuştur. 
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Erzurum’dan gecekondu bölgesine gelmiş olan bir aile sosyo-kültürel 

davranış açısından, ruhi sağlık problemleri ve psikolojik açılardan ilk 

yaşadıkları yerler ile devamlı olarak etkileşimde bulunmaktadırlar. İlk 

yaşadıkları yerden sürekli olarak getir götür yaptıkları da 

gözlemlenmektedir ve gecekondu bölgesinde kültür farklılıkları da 

oluşmaktadır. Bu sonuçta iller ve şehirler arası hareketlilikten daha 

çok şehir içi ve il içi etkileşimin daha aktif olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Eskiden kalma gecekondu bölgelerinde kendi evlerinde oturan 

insanlar diğer gecekondu bölgeleri ile karşılaştırıldığında daha az 

olduğu görülmektedir. Eski bölgelerde kendi evlerine sahip olan 

vatandaşların büyük bir çoğunluğu kendi evlerini kiralayarak gelir 

etmektedir. Bu araştırmalarda kiracı olarak evlerde oturan 

vatandaşların gecekondu bölgelerinde hareketliliği arttıran bir neden 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda hareketliliğin artacağı ve 

kiracıların belli bir süre sonra yer değiştirecekler ve istedikleri 

bölgelere taşınacaklar. 

1964 yılı Bursa’da yapılan son üç buçuk ay içerisindeki sosyal 

araştırmalarda hane içleri ve haneler arasında bireylerin ne kadar 

iletişim kurdukları, ne sıklıkla birbirlerine gelip gittikleri, ne derece 

samimi oldukları, ne kadar münasebet halinde bulundukları gibi 

sorular sorulmuştur. Bu haneler arası araştırmada sorulan 

sorulardan kaçınanlar dışında %24.79luk bir oran olumsuz tepkiler 

vermişlerdir. Samimiyet ve yakın münasebet konularında sosyal tecrit 

hali içerisinde bulunduklarını geriye kalan kısmı hane veya aile ile 
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olumlu ilişkiler kurmuş olduklarını ve farklı haneler ile samimiyet 

kurduklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmalarda aileler-arası yakın 

sosyal ilişkiler konusunda belirttikleri %43’lük bir oran 1-5 aile 

arasında kurulmuş %31’lik oran 6-10 aile arası kurulmuş ve %10’luk 

bir oran 11-15 aile arasında sosyal ilişki kurmuştur. 

Kurulan sosyal ilişkilerde %62’lik bir oran akraba ve hısımlar ile 

kurulan ilişkilerdir. %19’luk oran ise şehirdeki eski ve yeni 

komşularla kurulan sosyal bağdır. Bu durumlara göre Bursa’da 

bulunan gecekondu bölgelerinde vatandaşlar akraba ve hısımlar ile 

diğer bölgelere göre daha fazla sosyal ilişkiler kurmaktadırlar. Bu 

bakımdan Bursa gecekondu bölgeleri kutsal ve köysel özellikler 

taşımaktadır. 

Bütün bunların sonucu bizlere mahalle içi sosyal bağlar çok yakın 

çevreyle olan ilişkilerin kuvvetli olmadığı aynı zamanda komşuculuk 

ilişkileri ve mahalle dayanışmasının da kuvvetli olmadığı düşüncesini 

getirmektedir. 

Diğer Bazı Sosyo-Kültürel Özellikleri üzerine yapılan araştırmalarda 

ise bazı şehirlerdeki gecekondu bölgelerinde yoğun ve heterojen 

topluluklar bulunmasından dolayı bu gibi bölgelerde köysel ve kutsal 

taraflar hakimdir. Bu sebep bölgelerin sosyo-kültürel özelliklerinin 

gelişmesini yavaşlatmakta olduğu görülmüştür. Gecekondu 

bölgelerinde çocukların evlere taş atması, sosyal düzen, karşı gelme, 

komşunun kapısının önüne çöp dökme gibi kötü olaylarda zabıtaya 

şikayette bulundukları olaylar sık sık rastlanmaktadır. Demek ki bu 
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bölgeler şehir toplumu olarak soğuk resmi ilişkiler, mahrem ve sıcak 

ilişkilerin ve hatta akrabalık ilişkilerinin yerini almaya başlamıştır. 

Gecekondu bölgelerinde vatandaşlar şehirli insanlar gibi yardım 

desteklerini belediyeden, hükümetten ve yardım teşekküllerinden 

beklemektedirler. Yapılan araştırmalarda Ankara ve İzmir’de bulunan 

gecekondu mahallelerinde vatandaşlar aralarındaki problemlerin 

halledilmesi işini sırayla %68 ve %89 olarak hükümete 

bırakmaktadırlar. 

Okur Yazarlık durumu hakkındaki araştırmalarda Ankara gecekondu 

bölgesinde yapılan hane reisleri ile okur-yazarlık seviyeleri 

araştırılmıştır. Bunun sonucunda hane reislerinin %0.87’sinin 

seviyesi yüksek olduğu ve hala yüksek okula devam ettiği %9’unun lise 

mezunu, %75’i ise ilkokul mezunu veya okur-yazar olduğu, %14’ü ise 

okur-yazar olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Birinci Bölümde üç büyük şehir olan Ankara, İzmir, 

İstanbul şehirlerinde yaşayan nüfusun neredeyse yarısı gecekondu 

bölgelerinde oturduğu görülmektedir. Buralarda yaşayan nüfusun 

çoğu kırsal kesimden şehirlere gelerek gecekondularda yaşamaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda gecekondu bölgelerinde yaşayan 

nüfus çevrenin farklı özelliklerine karşı birçok problemlerle 

karşılaşılmıştır. Kötü fiziksel ve çevresel şartlar altında yaşamaktan 

doğan şehir sosyal hayatına adapte olma problemleri ile 

karşılaşılmaktadır. Köy şehir sürekliliği içerisinde gecekonduların 

şehrin diğer konutları ile karşılaştırıldığında tipolojik açıdan birçok 



44 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

özellik ve sosyal çevresel, fiziki problemler olduğu görülmektedir. Bu 

sorunlara okur-yazarlık ve eğitim durumunun düşük, sosyal ilişkilerin 

sağlıksız olması, suç oranlarının yüksek, işsizlik oranının fazlalığı, 

çeşitli hastalıkların ve ölümlerin çokluğu, ekonomik gücün yetersizliği 

ve diğer yandan gecekondularda yaşayan nüfusun köy ile sıkı temas 

içinde olmaları nedeni ile bütün bu problemler köylere de taşınmış 

olduğu anlaşılmaktadır. 

İkinci bölümde birinci bölümde şehir nüfusunun büyük bir bölümünü 

gecekondularda yaşayan vatandaşların olduğu görülmektedir. 

Gecekondu problemini sadece konut problemi olarak görmememiz 

gerekir. İlk bölümde bahsedilen gecekondu bölgelerindeki sosyal 

psikolojik problemlerin bu bölümde bütün yönleri ile incelenerek ve 

verilere dayandırılarak önemli sonuçlar çıkarılmıştır. 

Gecekondu Bölgelerindeki Gelişme Hızına bakıldığında Bursa, 

Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, Samsun bölgelerinde yapılan 

sosyal araştırmaların verileri gösterilmektedir. Bu veriler sonucunda 

gittikçe artan bir gecekondulaşma görülmektedir. 

Gecekondularda Yaşayan Hanelerin Demografik ve Sosyo-

Ekonomik Durumu araştırmalarında Hane Büyüklüğü ve Hane 

Terkibi’ne bakıldığında Bursa, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, 

Samsun gecekondularında yaşayan hane başına düşen nüfus 

ortalamaları zaman geçtikçe köylerdeki hanelerin şehirlerdeki 

gecekondu bölgelerinde küçülmeye doğru gittiği görülmüştür. 
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Yaş Cinsiyet ve Medeni Hal başlığı altında hane mensuplarının 

%50.60’ının erkek %49.40’ının kadın olduğu görülmüş %42.53’ü evli 

%53.66’ı bekar olduğu görülmüştür. Gecekondu bölgelerinde genç 

nüfusunda çok daha fazla bir çoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır. 

Meslek ve Gelir Durumuna bakıldığında %14.88’inin işsiz olduğu 

görülmüştür. %51.07’sinin küçük sanatlar istihsal ameliyesi işçileri ve 

diğer vasıflı işçiler olduğu görülmektedir. Gecekondu bölgelerinde 

yaşayan insanların genelde niteliksiz olarak çalıştıkları şehrin sanayi, 

ticaret gibi alanlarda katkıda bulunmadıkları söylenmektedir. Oysa 

sanayi ve ticaret gruplarında çalışan vatandaşların çoğunluğu 

görünmektedir. 

Gecekonduların Fiziksel Özelliklerinde ise bahçe veya avlu 

durumları ele alınmış gecekonduların %54’ünün bahçeli %40’ı avlulu 

olarak görünmüş sonuç olarak %95inin avlusu veya bahçesi 

bulunduğu sonucuna varılmıştır. Genelde gecekondularda %36’sı 2 

odası %20’si 3 odalı %15’i ise tek odalı olduğu görülmektedir. İmkan 

ve kolaylıklara bakıldığında ise gecekondularının %36’sınde mutfak 

olduğu görülmektedir. %97’sinin banyosunun müstakil olduğu 

görülmektedir. Diyarbakır, İstanbul, Samsun gecekondularının 

%47’sinde elektrik vardır. Konutların %25’inde şehir suyu olduğu 

görülmektedir. Bu veriler sonucunda gecekonduların ilkel, sağlık ve 

konfor şartları açısından elverişsiz olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir. 
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Gecekondu Bölgelerinde Yaşayan Ailelerin Konut ve Çevre ile İlgili 

Problemleri ve İhtiyaçları: Bu bölümde gecekonduda yaşayan 

ailelerin onlar açısından şikayet ve dilekleri doğrultusunda 

araştırmalar yapılmıştır. Önceki bölümde göz önünde bulundurulan 

elverişsiz barınma şartları ve çevre şartları oranları vatandaşlar 

tarafından dinlenen şikayetler neticesinde sonuçlar çıkartılmıştır. 

Sonuç olarak gecekondu bölgelerinde yapılan sosyal ve çevresel 

araştırmaların verileri sonucunda gecekonduların konfor imkanı 

çevresel hizmetlerin elverişsizliği gösterilmeye çalışılmıştır. 

Gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfusun çoğu kırsal kesimden 

şehirlere gelerek gecekondularda yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfus çevrenin farklı 

özelliklerine karşı birçok problemlerle karşılaşılmıştır. kötü fiziksel ve 

çevresel şartlar altında yaşamaktan doğan şehir sosyal hayatına 

adapte olma problemleri ile karşılaşılmaktadır. Türkiye’nin bölgesel 

özellikleri dikkate alınarak seçilen şehirlerin gecekondu bölgelerinde 

her yönü ile ayrıntılı bir şekilde yapılmış olan sosyal araştırmalar 

sonuçlarının faydalı olacağı imkanı sağlamışlardır. 

Kitap, tek bir öğrenci tarafından uzun bir değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Kitap değerlendirmesi, uzunca bir cümle ile 

başlamaktadır. Başlangıçta bulunan yazım hataları ilerleyen 

cümlelerde de devam etmektedir. Kitabın iki bölümde yazıldığı 

belirtilerek bölümler alt başlıklarıyla açıklanmış ve kendi içinde sonuç 

bölümleriyle özetlenmiştir. Öğrenci, uzun bir çalışma yapmasına 

rağmen istenilen değerlendirme ve eleştirilere yer vermemiştir. 
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1.5. Gecekondu Gezegeni 

1.5.1. Değerlendirme I 

Kitapta eski zamanlardan beri gecekondularda yaşayan insanların 

izole edilmesi göz önüne alınmıştır. Eskiden bu yerleşim alanlarının 

bulundukları mahallelere yapılan silahlı saldırılar, bu saldırılar 

sonucu hayatlarını kaybeden binlerce gecekondu sakininin olduğu 

bilinmektedir. Kitapta da bahsedildiği gibi düşük gelirli ve yoksul 

sınıfında bulunan insanlardan kurtulmanın amaç gösterildiği göz 

önündedir. Gecekondu sakinlerinin gerçekleştirdiği protestolarla bu 

kesimin bir bölümü kurtarılmış olarak gösterilse de diğer bölümlerde 

yıkımlar, can kayıpları ve işkenceler gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 

geçmiş dönemlerde gecekondularda yaşayan insanlar için büyük 

sayıda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yoksulların güçsüzlüklerinden 

faydalanıp yaşadıkları alanlarda yıkımlar gerçekleştirilmiştir. 

Gecekondularda yaşayan insanları korkutup kaçırmak adına işkence 

içerikli faaliyetlerde bulunulmuştur.  

 

Dünyanın her yerinde bu kesimlerde yaşayan insan topluluklarının 

sürgün edilip sokağa atılmaları anlatılmaktadır. Bazı etkinliklerin 

öncü gösterilmesi ile gecekonduların yıkılması söz konusu olmuştur. 

Yenileme kampanyaları adı altında binlerce ev yıkılmıştır. Bu evlerde 

ikamet eden insanlar ise zorla başka yerlere yerleştirilmiştir. Belli 

projeler için birçok semtin yerinin değiştirildiğini, yoksul mahallelerin 

yıkımlarını ve kara para aklayarak şehirlerdeki tarihi yerlerin 

yıkılmasının ardından yerini gökdelenlerin aldığı görünüyor. 

Gecekondu bölgelerinde yaşanan kriminal olaylar acımasızca 
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görülmektedir. Kamu kuruluşları isimleri altında gerçekleştirilen bu 

yıkımlar çoğu insanı ölüme sürüklemiştir. Polisler ve gecekondu 

sakinleri arasında birçok çatışma yaşanmış ve hala yaşanmaktadır. 

Bu tarz mahallelere tesisler kurmak için birçok insan evsiz 

bırakıldıktan sonra bu mahalleleri yok etme fasıllarına devam 

edilmiştir.  

 

Dünyanın her yerinde bu bölgelerde yaşayan insanların azaltılması ve 

bu bölgelerin temizlenmesi ile birlikte suçla mücadelenin 

gerçekleşeceği düşünülmüştür. Dış Dünyalar başlığı altında 

bahsedilenler her şeyden uzak, kendi mülklerinde refah içinde 

yaşayan zengin kesim göz önüne alınıyor. Mimari anlamda 

geliştirilmiş özel siteler, alışveriş merkezleri, hastaneler, restorantlar, 

üniversiteler, kulüpler vb birçok etkinlik alanı ele alınmıştır. 

Buralarda yaşayan insanların en büyük endişelerinin ise kendilerine 

zarar geleceği korkusudur. Bu yüzden bu kesimlerin yaşadığı evler 

yüksek teknolojili güvenlik sistemleri ile çevrilidir. Zengin yoksul 

ayrımcılığında gerçekleşmiş büyük işlemler görülmüştür. Zengin 

kesimlere verilen imkanların yoksul kesimin yok edilmesine ilişkin 

yasalar olduğundan bahsedilmektedir. Gecekondu ekoloji sığınak 

haline getirilmiş yerler olarak tarif edilmektedir. Gecekonduların 

doğal olmayan yerlerde ölüm riskiyle kurulu alanlar olduğu 

söylenmektedir. Böyle yerlerde yaşayan insanların büyük bir kısmının 

da doğal afetler yüzünden hayatlarının ölümle sonuçlandırıldığı 

belirtilmekte olmasına rağmen; gecekondu nüfusunun günümüzde 

hala büyümekte olduğu anlatılmaktadır. Bu doğal afetler sınıfsal 
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depremler olarak görülmektedir. Gecekondular da yaşayan insanların 

hayatta kalma mücadelesinden büyük bir bölümde bahsedilirken 

başlarından geçen savaşlar, iktidarsızlıklar ve ayrımcılıklar 

anlatılmaktadır. Gecekondu bölgelerinin günümüzde savaş alanları 

olacağı belirtilirken sınıflar arası savaşlardan bahsedilmektedir.  

 

Gecekondu Gezegeni adlı kitabın temel aldığı hususlar, gecekonduda 

oturan insanların üst kesimdeki insanlar tarafından ötekileştirilmesi 

ve kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları projelerle gecekonduları 

yıkıp oradaki insanların haklarının elinden alınmasıdır. 

Gecekondunun ne olduğundan bahsedecek olursak, yaşam kalitesinin 

düşük olduğu, ulaşımın zor olduğu ve benzeri olumsuz durumların sık 

sık görüldüğü yerlerdir. Gecekondularda yaşayan insanların çoğu 

hatta hepsi diyebiliriz, işsiz ve yaşama güvencesi olmayan insanlardır. 

Gecekonduların oluşmasının en büyük sebeplerinden biri ise devletin 

iş imkanı sunmaması neticesinde mağdur insanların kendi 

imkanlarıyla binalar dikmesidir. Bu yapılaşma; çarpık kentleşmeye, 

tarımsal alanların ve yeşil alanların yok olmasına zemin hazırlıyor. 

Bu durumda ortaya bir suç kavramı çıkıyor ve yazar bunun 

sorumlusunun aslında kim olduğunu okurlara düşündürüyor.  

 

Yazarın incelediği konu genel olarak baktığımızda, geçmiş yıllardan 

beri, modern hayata geçmek için hatta kimi zaman çıkarları için 

yapılan kentsel dönüşümü ve gecekonduların yıllar içindeki değişimini 

analiz yaparak ortaya koymaktır. Gecekonduların oluşumuna başka 

bir pencereden bakacak olursak bu işin siyasi boyutu da ortaya 

çıkıyor. Savaşlar ve isyanlar bazen insanları göç etmek zorunda 
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bıraktığı için oradaki insanlar yeni yerleşim yerleri aramaya 

başlarlar ve nihayetinde barınmak için ya olan bir gecekonduya 

taşınmak ya da yeni bir gecekondu inşa etmek zorunda kalabilirler. 

Yapılan lüks havaalanları, karayolları, limanlar yüzünden birçok 

insanın yaşam alanları yok olmakta ve insanlar yoksullukla yüzleşmek 

zorunda kalmaktadır. Yaşam alanları ellerinden alınan insanlar 

ormanları, arazileri yavaş yavaş yok ederek kendi yaşam alanlarını 

tekrar kurmaya çalışmaktadır. 

 

Kitapta çoğunluğun görüntü kirliliği olarak baktığı bu 

gecekondularda aslında bizlerle aynı haklara sahip insanların 

haklarının türlü sebeplerle elinden alınması göz önünde 

bulundurulmuştur. Aslında bu bir döngüdür. Üst kesimdeki insanlar 

kentsel dönüşüm yaparak gecekonduları yıkarken, gecekonduda 

yaşayan insanlar tekrar gecekondular inşa ederek bu düzeni 

tekrarlarlar. Bu durumda zarar gören ne diye soracak olursanız 

gecekonduda yaşayan insanlar ve çevre olur. Kitabın en büyük 

amaçları arasında, insanlara sadece kendi pencerelerinden değil 

ekonomik durumu olmayan bu sebeple gecekondularda yaşayan 

insanların penceresinden bakılması temennisi bulunmaktadır. Kitabı 

en kısa şekilde özetleyecek olursak yazar aslında dünyanın her 

yerinde yıllardır varlığını sürdüren kentsel yoksulluğun detaylı 

incelemesini ve analizini yapmış; biz okurlara bunun haritasını 

çıkartmıştır. Ayrıca gecekonduda yaşayan insanların karşı karşıya 

kaldığı sorunları, bu sorunlara hangi durumların sebep olduğunu ele 

alıp bizlere verilerle aktarmıştır. 
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1.5.2. Değerlendirme II 

Gecekondu Gezegeni (Planet of Slums) ilk olarak 2004 yılında aynı 

başlıkla New Left Review’da yayınlanır. Davis, bu makalesinde asıl 

olarak UN-HABITAT’ın 2003 tarihli, gecekondu ve benzeri 

yerleşimleri (slum) ele alan raporundan etkilenmiştir. 

Mike Davis Gecekondu Gezegeni kitabında Üçüncü Dünya 

ülkelerindeki oluşan olağan dışı hızlı kentleşmenin sonucu olarak 

çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerinin genel özellikleri, 

gecekondulaşma, yaşam ortamları, gecekondu mahallelerinde 

yaşanan sorunları ve yerinden edilmeyi günümüz şartlarında akıcı ve 

sayısal destekli şekilde okuyucusuna anlatıyor. Kitap önsöz hariç 

toplam sekiz bölümden oluşmaktadır, bu bölümlerde geçmişten 

günümüze gecekondulaşmanın farklı boyutları ele alınıyor. 

Gecekondulaşmanın sosyo-ekonomik, siyasal ve ekonomik getirileri-

götürülerini, devletler, siyasal partiler, legal - illegal örgütler 

üzerinden değerlendiriyor. Beijing’in eski sanayi banliyöleri, 

Çangziandian, Şijingşan, Fengtai, Kahire, Mumbai, Sao Paulo, 

İstanbul, Seul dışında Günay Asya’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan 

Çin’e geniş bir alandaki gecekondulaşma şekillerini ve prensiplerini 

inceleyerek kıyaslamasını yapıyor. Davis bu geniş alan içersin de 

gecekondulaşmayı üçüncü dünya ülkelerinin özel politikaları 

çerçevesinde de ele alıyor. bu kitap aslında üçüncü dünya ülkelerinin 

ve dünyada var olan fakat yokmuş gibi davranılan kentsel yoksulluk 

sorununun tüm detayları ile bir haritasını çıkararak okuyucusuna 

göstermektedir. Bunun yanın da üçüncü dünya ülkeleri ve bütün 
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dünyada bulunan yoksul vatandaşların karşılaştıkları sorunları 

kapsamlı şekilde incelenmiştir. 

Bölüm bir (Şehrin En Kritik Dönemi) , Üçüncü Dünya'da yapılan 

nüfus sayımı ile ortaya çıkan kentleşmesinin hızı ve yoğunluğu 

yüzünden ortaya çıkan gecekondulaşma, hızlı ve çarpık kentleşmenin 

doğurduğu sonuçları ele alınmıştır. Bu meydana gelen kentsel göçün 

gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği belirtilmiştir ve söylemi 

tablolar ile desteklemiştir. Meydana gelen bu kentleşme sonucu mega 

kentler hatta hiper kentler ve bitişik kentler ortaya çıkmıştır. Üçüncü 

Dünya ülkelerinde kentleşmenin meydana gelişinde, satın alma 

gücündeki düşüşe, fiyatların yükselmesine ve ülkelerde meydana gelen 

işsizlik oranlarındaki artışına rağmen, 1980 ile 1990 yılları arasında 

bulunan üçüncü dünya ülkelerinin genelinde meydana gelen kıtlık 

yılların da dahi olağan dışı hızını (1960'tan 1993'e kadar yılda yüzde 

3,8) hiç kesmeden devam ettirdiğinden bahsedilmiştir. Kentleşmenin 

getirisiyle birlikte Gelişmekte olan dünyada nüfus patlaması yaşayan 

kentler aynı zamanda olağanüstü kent ağları, koridorları ve 

hiyerarşileri örmeye başlamıştır. Bu oluşan bu yeni kent düzeninin, 

farklı büyüklük ve ekonomik özelliklere sahip kentlerin kendi 

içlerinde, hatta karşılıklı, eşitsizliğin yavaş yavaş artması gibi bir 

bedeli olacağından da bahsedilmiştir. Bunun en iyi örneklerin den biri 

olabilecek olan Latin Amerika ve Afrika kıtasında meydana gelen 

köylüyü modernleştirme çalışmaları ve bundan vaz geçerek 

uluslararası toplu şekilde uygulanan köylülere karşı yapılan ekonomik 

yaptırımın “ya batarsın ya da çıkarsın” adı altına alındığına 
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değinilmiştir. Oluşan kentleşmede en çok zarar görecek olan küçük ve 

orta büyüklükteki kentlerle beraber yeni "kent-leştirilmiş" 

kasabalardır denilmiştir. BM araştırmacıları bu zarar görmenin 

sebebi olarak şöyle bir ifadeye değinmişlerdir “Pek de bu insanları 

barındıracak veya onlara hizmet sağlayacak şekilde planlanmış 

olmayan, hatta hiçbir planlamaları olmayan kentledir.” kullanılan bu 

ifade hızlı kentleşmenin meydana getirdiği plansızlık yüzünden oluşan 

sorunlardan bahsedilmiştir. Hızlı ve plansız gelişen kentleşmenin 

sebep olduğu bir kırsal/kentsel melezleşme sürecini meydana 

getirdiğinden bahsedilmiştir. Bu eğilim azalmadan devam ederse, 

hiçbir kentimiz olmayacak, sadece gecekondu mahallelerimiz 

olacağına denilmiştir. Dünya kırsal nüfusun bu dönemde minimuma 

indiğine de değinilmiştir. 

Bölüm iki (Gecekondu Mahallelerinin Yaygınlığı) , gecekondu 

mahallelerinin önü alınamayan artışının Birleşmiş Milletler İnsan 

Yerleşimleri Programı'nın(BM-HABITAT) Ekim 2003' te yayımladığı 

The Challenge of Slums adlı tarihsel ve kasvetli raporunun ana 

temasını oluşturduğu belirtilmiştir. Kitap içerisinde gecekondu 

mahallesi nedir diye sorulduğunda haraç alıp vermek yada yasa dışı 

faaliyetler de bulunmak anlamına geldiğine değinilmiştir. Bu tanımla 

birlikte gecekondu mahallelerinin ortak özellikleri olan aşırı 

kalabalık, yoksulluk, yüksek suç oranları, yaşanamayacak şekilde veya 

devletlerden izin alınmadan inşaat edilen konutlardan oluşan sağlıksız 

gecekondu mahalleleri olduğuna değinilmiştir. Gecekonduların 

yeryüzünün en berbat konutları olarak dile getirilmiştir. 
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Gecekonduların bu kadar eksi yönleri olmasına rağmen 2001 yılında 

BM araştırmacıları tarafından bulunan sonuca göre 921 milyon 

gecekondu sakini olduğu tespit edilmiştir. Bu sayıya bakarak gelişmiş 

ülkelerdeki gecekondu sakinleri ülke nüfusunun %6’sını oluştururken 

azgelişmiş ülkelerin %80’ler de olduğunu belirtmişlerdir. Bazı 

ülkelerde gecekondu mahallerinde oluşan konutları bile yapamayacak 

insanlar olduğunu bunun yerine çadırlarda ve günde 1 öğün yiyerek 

yaşayan insanlar olduğuna değinilmiştir. Dünya nüfusunun dört de 

biri mutlak bir yoksulluk çektiğini ve hatta bu oranının daha fazlada 

olacağını da söylemişlerdir, çünkü ülkeler gecekondu sakinlerini göz 

ardı ettiklerini ve çoğu zamanda bilerek yapıklarını dile 

getirmişlerdir. Gecekondulaşmanın şehir merkezlerinden çıkıp şehir 

çevrelerine kurulmaya başlandığını ve bu yüzden şehir çevrelerinde 

mega gecekondular oluşmaya başladığını belirtmişlerdir. 

Gecekondular arasında bile kiracılık yani sömürgecilik başlandığına 

değinilmiştir. Kentlerde yaşayan yoksul insanların kent içi veya 

dışında barınma problemlerine değinilmiştir. Bu problemlerin bazı 

kentlerde fiyatlar yüzünden kaldırımlarda yaşayanlar havalandırma 

boşluklarında yaşayanlar ve bu imkanları bile bulamayıp şehir 

dışlarında oluşan mega gecekondularda yaşayan insanlara 

değinilmiştir. Kentlere göç etmiş insanların konutlarda kalma veya 

konut yapma gibi durumları olmayınca istilacılığa başladığını ve bu 

istilacılığın mezarlarda hatta türbelerde bile gerçekleştiğini 

belirtmişlerdir. Gecekondu bölgelerinde yaşayan kiracıların en kötü 

durumu yaşayanlar oldukları belirtilmiş bunun sebebini görünmez 

kiracılık terimi kullanarak anlatmış ve bu anlatımda kiracıların 
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sömürge içerisinde olduğunu ve tahliye durumunda hiçbir güvenceleri 

olmadığı belirtilmiştir. Gecekondu mahallelerinde yaşayan çok 

sayıda(2m-4m) yoksul insanın bu mahallere yaşayanların hem kent 

merkezini boşaltmak amacıyla yerlerinden edilen gecekondu sakinleri 

hem de topraklarından bu mahallere gönderilen rençperler olduğuna 

değinilmiştir. Üçüncü Dünya ülkelerinde oluşan göçlerden meydana 

gelen mülteci kamplarının bazılarının kendine özgü kenar kentlere 

dönüştüğünden bahsedilmiştir. Bu oluşan kenar kentler ve mülteci 

kamplarının çoğunda kötü hijyenik koşullar yüzünden binlerce insanın 

öldüğüne değinilmiştir. Kent merkezlerinde, kenar kentlerde, mülteci 

kamplarında yaşayanların yoksulların devlet tarafından tamamen göz 

ardı edildiği vurgulanmıştır.  

Bölüm üç (Devletin İhaneti) , Yirminci yy yarısına kadar olan kısımda 

gecekondu mahallerinin artış hızının yavaş olduğu fakat 1950'lerle 

1960'larda ise bu hızın git gide arttığından ve şehir çevrelerinde 

oluşan gecekondu mahallerine göçlerin başladığından söz edilmiştir. 

Kentlere gelen köylüleri dışarda tutmaya yarar sağlayan başlıca 

sebebin sömürgecilik olduğu kentlere göç edenlere kentte arazi alma 

hakkı ve sürekli oturma izni verilmemesi bunun başlıca örnekleri 

olarak gösterilmiştir. Sömürge altında olan ülkelerdeki yerli halkın 

hiçbir sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanamadığı belirtilmiştir. 

Kırsal göçü sınırlamaya, denetim altına almaya çalışılmış olduğu ve 

kimi ülkelerin buna başarı kimisinin başarısız olduğu belirtilmiştir. 

Kentlerde meydana gecekondulaşma ve devletin yoksullara verdiği 

sözü tutmamasından bahsedilmiştir. 1940 Kentlerinde gerçekleşen 
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gecekondu yıkımları ve tahliyesinden bahsedilmiştir. Devletler 

kapsamında Pakistan ve Hindistan da gerçekleşen seçimlerin 

gecekondu mahallelerinin geliştirilirken yapıldığına değinilmiştir. 

Siyasetçiler adlandırılan, çoğunlukla halktan seçimler için oy 

alabilmek, bu alınan oyları ve güvenin sürmesini sağlamak ve böylece 

diğer rakiplerine karşı güçlenmek için kendi içlerinde ayarladıkların 

düzenin yarattığı ayrıcalığı sonuna kadar kullanmak için kaybetmeyi 

tercih etmediklerini. Toprağın resmiyete dökülmeden mülk edinilmesi, 

bu tür himayecilik ilişkilerinin sürdürülebilmesi için bir önkoşul 

olarak tanımlandığı ifade ediliyor kitap içerisinde. Siyasi dönemin 

getirisiyle Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların da etkisiyle 

devletler, konut piyasasında minimum düzeyde rol oynamaya 

başladığı söylenmiştir. Kapitalizm gecekondu mahalleleri üzerindeki 

etkilerinden dünya ülkeleri üzerindeki gecekondulaşmaya etkilerinden 

bahsedilmiştir. Devlet, yoksul vatandaşlara ihanet ettiği ve onlara 

verdiği sözleri tutmadığına değinilirken. Devletin yoksullar 

vatandaşlar için inşa ettiğini belirtilen konutlar gerçekte belirtilenin 

aksine devletten vergi kaçırıp az vergi vermek isteyen ve devletten 

belediye yoluyla alınan hizmetten maksimum düzeyde yararlanmak 

isteyen seçkinlere yaradığı ve yoksullar için yapılan konutları 

yoksullardan çok yatırım amaçlı satın alan seçkinler tarafından satın 

alındığını gözler önüne sermiştir. Seçkin diye adlandırılan kısmın 

kamu konutlarını veya devlet tarafından yapılan konutlar "gasp 

etmesi" neredeyse evrensel hale geldiğini vurgulamıştır. Yazar 

Frederic Thomas "Hâlâ yoksulun ihtiyaçları gözetiliyormuş gibi bir 
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tutum sergileniyor," sözüyle kısaca olayları özetlemesi gibi ifade 

ediliyor. 

Bölüm dört (Kendi İşini Kendi Kendine Görme Yanılsaması) , Üçüncü 

Dünya hükümetleri gecekondu mahallelerine karşı yürüttükleri 

yaptırımlardan vazgeçtiklerine değinilmiştir. Bunun sonucunda 

IMF’nin kötü polisi Dünya bankasının iyi polisi oynayarak kentlerdeki 

konut politikalarında hakim rol almaya başladıklarından 

bahsedilmiştir. Dünya Bankası'nın kent düzenlemesine ayırdığı kredi 

1972'de 10 milyon dolarken, 1988'de bu meblağ 2 milyar dolara 

çıkartması bunun bir göstergesi ve kendi teorilerini herkese 

benimsettiği ve kabul ettirdiğinden bahsediliyor. İngiliz mimar John 

Turner'ın fikirleri olarak kendi evini kendin yap uygulaması öne 

sürüldüğünden ve her uygulamanın özelleştirildiğini ve bu öneri 

sayesinde ihtiyacı olamadığı halde seçkin sınıfın daha çok 

kullandığına değinilmiştir. Dünya Bankası'nın en ön planda ve en 

övülen projeleri bile kamu konutlarında olduğu gibi orta sınıf veya 

seçkin sınıf tarafından gasp edildiğinden bahsedilmiştir. Gecekondu 

sakinlerinin bu öneri sayesinde ihtiyaçlara göre akıllı ve pratik 

çözümlere yöneldiğinden bahsediliyor. Dünya bankasının bu 

önerideki kendi evini kendin yap önerisinden doğan kredi verdiği 

kişiler arasında çok yoksul kesimi safdışı bırakıldığından ve bu yüzden 

eleştiriye maruz kaldığına değinilmiştir. Gecekondu mahallelerini 

iyileştirmeye çalışıldığını fakat bir uzmanın belirttiğine göre, 

"gecekondu bölgelerinin iyileştirilmesi planı beklentilerin baya 

altında kalmış ve yardım alanların sadece yüzde 9'u düşük gelir 
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grubundan insanlardı” denildiği kitap içerisinde görülmektedir. Bu 

yardım alan kısmın bu kadar az olma sebebinin Dünya bankasının 

verdiği kredi için koşulan asgari şartların çoğu gecekonducuları 

dışarda bırakacak kadar yüksek olduğundan bahsedilmiştir. Bu 

sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek sınıf ayrımları olmaya 

başlayınca ayrımların önüne geçmek için yanıltıcı bilgi vermeye, 

onların ideallerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarından bahsedilir. 

Dünya Bankası üçüncü dünya kentlerindeki konut krizine çözüm 

arayarak piyasa gelmiş; ancak bu bir çözüm olmaktan çok konut 

krizini güçlendirdiği ve piyasa çöküşü yarattığı belirtilmiştir. Üçüncü 

dünya ülkelerinde meydana gecekondu yaşamının altın çağı (kent 

merkezinden uzaklaşarak çevre arazilerde serbestçe veya ucuza işgal 

edildiği çağ) olarak 1970- 1980 kabul edildiğinden bahsedilmiştir. Bu 

altın çağın 1990’lar da tamamen bittiğini ve yerine planlanmış 

araziler, maliyetine uygun araziler oluşmaya başladığı belirtilmiştir, 

eskiye nazaran kent çevresinde gecekondulaşmanın korsan kentleşme, 

ekonomik duraklama ve ulaşım giderleri bir araya geldiğinde eskisi 

kadar cazibesi kalmadığından bahsedilmiştir. 

Kitap, iki öğrenci tarafından incelenmiştir. Bir öğrenci iç mimarlık 

bölümü, diğeri ise mimarlık bölümü öğrencisidir. İlk değerlendirmede, 

kitaba ve yazara yönelik bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca, içerik ve 

kitabın kaç bölümden oluştuğuna ait bilgilere de yer verilmemiştir. 

Kitabın içeriğine yönelik bilgiler, ilk iki paragrafta verilirken üçüncü 

paragraf sonunda yazarın ne anlatmak istediğine yönelik bir cümlelik 

kısa bir yorum yapılmıştır. Son iki paragrafta ise kitaba yönelik 
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özetleme yapılmış, içeriğe yönelik bir eleştiri söz konusu olmamıştır. 

İkinci değerlendirmede, kitabın ilk dört bölümü incelenmiştir. 

Bölümler halinde kitap incelenmiş ve bölümlerin özetleri üzerinde 

ciddi bir çalışma yapılmıştır. Ancak, kitabın incelenen bölümlerine 

yönelik eleştiri bulunmamaktadır. Bu açıdan, değerlendirmenin eksik 

olduğu ifade edilebilir.  

1.6. Gecekondu ve Kentsel Yenileme 

Kitabın giriş kısmı insanların temel ihtiyacı olan "barınma"nın 

tanımından başlamaktadır. Barınma ile diğer ihtiyaçların da 

sağlanabildiğini öngörerek barınmanın gelişimini, hatta zamanla 

(yerleşik hayata geçiş ile) ilk "konut" kavramının oluşumunu 

anlatmaktadır. Tarih ilerledikçe de konut tiplerinin coğrafi koşullara 

göre şekillendiğinden bahsedilmektedir. Giriş kısmı, bu anlatım ile 

sıkmadığı ve yeterli bir anlatımda bulunduğu için (şahsen) iyidir.  

Kentleşme süreci kısmının başında, yerleşik hayata geçiş ile kent 

oluşumunun başladığını, "polis", "site" gibi kent kavramını 

destekleyen devletlerden bahsedilmiştir. Yunan ve Roma'daki kent 

oluşumlarından sonra İslam Kentleri ve Türklerin kentleşmesi 

anlatılmıştır. Ancak bu anlatım sadece malzeme kullanımı ile kısıtlı 

kalmıştır.  

Kentleşme Sürecinin diğer kısımlarında "sanayi devrimi" ve 

sonrasından bahsetmektedir. Sanayi devrimi ile kentleşme sürecinin 

arttığı, hatta "kentleşme" kavramının endüstriyelleşme ile başladığı, 

insanların köyden kentlere göç ettiği anlatılmaktadır. Kent yaşamına 
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alışmaya çalışan işçi sınıfı da kentlerin çevresine gecekondular ile 

uyum sağlamıştır.  

Bu kısım çok özet geçilmiş, ek bilgi olarak dönemlerde kullanılan 

malzemeleri çok iyi açıklamış. Ancak "kent" çok kapsamlı bir kavram 

olduğu için -kitabın ele aldığı- kent kavramı bu bölümde daha detaylı 

anlatılabilirdi. Ayrıca kitap sanayi devriminden bahsetmiştir ama kısa 

da olsa kapital sistemi (kapital kelimesini kullanmasa da) daha iyi 

açıklayabilirdi.  

Bu kısımda gecekondu ve dışlanmış mekân oluşumları dünyadaki 

şehirlerden örneklerle anlatılmaktadır. İlk başta (diğer kısımla 

bağlantılı olarak) gecekondulaşmanın çıkış noktası ile giriş 

yapılmıştır.  Gecekondulaşmanın temeli, sanayi devrimi sonucu 

insanların hızlı kentleşmesi (kırdan kente göç) ile başlamıştır. 

Gelişmiş ülkelerde geri kalmış ülkelere kıyasla daha az 

gecekondulaşma vardır. Gelişmiş ülkelerde, şehirlerin etrafında 

banliyöleşme mevcutken, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise 

"gecekondu semtleri" oluşmuştur. Bu gecekondu semtlerinde, 

gecekondu olgusu her türlü kaynağı talan eden, sağlıksız gelişmeye ve 

topluma zarar veren/verecek nitelikteki insanların oluşumuna neden 

olmuştur.  

Sonrasında "gecekondu"nun tanımı ile devam edilmiştir. 

Gecekondular; başkalarının arsa/arazisine yapıldıkları için 

ruhsatsızdırlar; ucuz ve acele yapılmış, statiği yetersizdirler; barınma 

ve korunma amacıyla yapıldıklarından sağlık koşullarına aykırıdırlar. 
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Kitapta anlatılan başka bir tanım ise özetçe şöyledir; yasa dışı, derme 

çatma, acelece yapılmış küçük konutlardır. Bu konutlar sanki bir 

gecede konmuş, polis işe müdahale edemeden yapılmışlardır.  

Özel mülkiyetteki arsa/arazilerin üstündeki gecekondulara çabucak 

müdahale edilirken; sahipsiz-kamu arsa/arazilerdeki gecekondulara 

pek fazla karışılamamaktadır. Bunu fark eden gecekondu sahipleri bu 

alanlarda hızla büyük gecekondu alanları oluşturmuşturlar. Böylece 

köyden kente göç eden nüfus, gecekondular ile çoğalmıştır. Seçim 

öncesi imar afları da gecekondu sahiplerini bir nevi yapılaşmaya 

teşvikte bulunmuştur.  

Gecekondu ve gecekondu nüfusu günümüzde; potansiyel 'geçiş' 

alanlarına, çöküntü alanlara, kentsel toprak rantı paylaşım kavgasına, 

sağlıksız apartmanlaşma olgusuna yol açmaktadır. Yoğun göç nedeni 

ile barınma sorunu haline gelen gecekondulaşma; zamanla sağlıksız 

hayat şartlarına, psikolojik sıkıntısı olan insanların yetişmesine neden 

olurken, günümüzde ranta dönüşmüş büyük bir problem haline 

gelmiştir.  

Kitabın gecekondu tanımı, birden çok kaynakla birlikte (Kentbilim 

Terimleri Sözlüğü/Ruşen Keleş, TDK tanımı, ... gibi) çok iyi 

yapılmıştır. Hatta "üçüncü dünya ülkeleri" başlığı altında Tayland, 

Pakistan, Hindistan, Brezilya, Mısır vb. ülkelerin şehir örnekleri 

verilerek farklı-ilginç tip çarpık kentleşmeyle (bastil 

gecekondulaşması, uydu kent uygulaması, favela mahalleleri, mezar 

evlerde ikamet etme gibi) hem gecekondulaşma anlatımı desteklenmiş, 
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hem de verdiği gecekondu örnekleriyle anlatıma ilgi katmıştır. 

Gecekondu, gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelerle anlatıldıktan sonra, 

gelişmekte olan ülkelerde (batı ülkeleri) de "dışlanmış mekanlar" 

olarak ele alınmıştır.  

Küresel göçler, batıda kentsel sorunlara yol açmış; dışlanmış 

mekanlar ve ekonomik ömrü az binalara neden olarak çöküntü alanlar 

oluşmuştur. Amerika'da banliyöleşme artarken, Avrupa'da dar gelirli 

göçmenlere dar alanlarda yüksek katlı toplu konut binaları 

çıkarılmıştır. Savaştan çıkmış Avrupa, kent içi varoş sıkıntısı için 

ekonomik ve hızlı çözüm sonucu yüksek katlı konutlar yapmıştır (buna 

en iyi örnek Adisson Yasası). Bu konutlar batı ülkelerinde zengin-fakir 

toplumsal ayrışmasına ve dışlanmış mekanların oluşmasına neden 

olmuştur.  

Dışlanmış mekanlarda yoksulluğun yanı sıra; konut kalitesinde düşüş, 

eğitim ve sağlık sorunları, işsizlik, suç oranlarında ve uyuşturucu 

kullanımında artış mevcuttur. Bu mekanlara dünyadan İngiltere, 

Belçika, İspanya, Danimarka, Avusturya'dan örnekler verilmiştir. Bu 

ülkeler savaş sonrası evsiz kalan yurttaşları için 'gettolaşmayı 

önlemek' amacıyla barınma sağlamaya çalışmışlardır, ancak bu 

çabalar sosyal ayrışmaya neden olmuştur.  

Dışlanmış mekanların nasıl oluştuğu hakkında sadece "savaş" sonucu 

denilip geçilmesi (bence) yetersiz kalmıştır. II. Dünya Savaşı'nı daha 

baskın belirtmesi, sanayi devrimi ile gerçekleşen seri üretimin artışını 

daha kapsamlı ele alması gerekirdi. Örneğin İtalya'da savaş sonrası 
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halkın mağaralarda yaşadığı, Bauhaus akımı ile evlerde 

standartlaşma yoluna gidildiği, Le Corbusier'in konut ve kent 

planlamaları bu bölümde anlatılabilirdi. Sonuç güzel ele alınmıştır, 

ancak neden yetersizdir.  

Kitapta dışlanmış mekanlardan sonra 'Eski Sosyalist Blok ve Eskimiş 

Konutlar' başlığına geçilmiştir. Bu kısımda Sosyalist devletlerinde 

gecekondu sorununun ve II. Dünya Savaşı sonrası oluşan halkın 

sağlıksız ve ekonomik yetersizliklerinden bahsedilmemiştir. Sadece 

devletin sosyal konut projesi yaptığından kısaca bahsedilmiştir, ancak 

"komün konut"lardan dahi bahsedilmemiştir. Ayrıca zamanın siyasi 

gelişimlerinden de söz edilmemiştir. Sosyalist devletlere örnek olarak; 

Rusya, Azerbaycan, Romanya, Polonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 

Ermenistan, Özbekistan verilmiştir.  

Bu kısımdaki (Sosyalist Blok kısmı) en büyük problemlerden biri bilgi 

eksikliği, diğeri ise sıralama hatasıdır. Çünkü Sovyetlerin komün 

konut fikri, dışlanmış mekanlardan önce oluşmuş ve gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle önce Sosyalist bloklardan bahsedilip sonrasında dışlanmış 

mekanların anlatımına geçilmeliydi. 

Bu kısmın sonlarına doğru "mega şehirler/kentler" anlatılmıştır. Mega 

şehirler düzensiz nüfus dağılımı sonucu oluşmuşlardır. Mega kent 

sıralamasında ilklerde olan Avrupa şehirlerinin yerini gelişmekte olan 

ülkelerin şehirleri almıştır. Mega kentleşme zamanla gelişmekte olan 

kentlerin sorunu haline gelmiştir. Mega şehir olarak da; Tokyo, New 

York, Şanghay, Mexico City, Sao Paolo gibi şehirler örnek verilmiştir.  
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Bu kısmın sonucu olarak aşırı nüfus yoğunluğu, plansız büyümeye, 

çevre kirliliğine (ekolojik denge bozukluğu) neden olmakla birlikte; 

altyapı yetersizliğine, pis su akıntılarına, çöplük oluşumlarına, 

trafiğin oluşturduğu gürültü ve hava kirliliğine, yeşil alan yoksulluğu 

gibi bölgesel dengesizliklerine de sebep olmaktadır.  

Ayrıca bu kısımla ilgili kaynakça değerlendirmesi de yaparsak; 

çoğunlukla 'UNECE' ve 'UN-HABİTAT' gibi kaynaklardan fazlası ile 

veri bulunmuştur, ancak açıklama olarak bu bilgiler yetersiz kalmıştır.  

Bu kısım üç bölümde incelenmiştir. İlk bölümde 'Osmanlı'nın Yerleşim 

Planı' ele alınmıştır. Bu bölüm de kendi içinde Tanzimat öncesi ve 

Tanzimat sonrası olarak ayrılmıştır. Tanzimat öncesi, Anadolu'ya 

özgün konut fikirleri (başka bir deyişle yere göre konut tasarımı) 

anlatılmıştır. Bu özgünlük bölgeye göre malzeme kullanımı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Tanzimat sonrasında ise şehircilikle ilgili Türklerin ilk imar mevzuatı 

sayılan 'Ebniye Nizamnamesi'nden bahsedilmektedir. Bu nizamname 

ile İstanbul'da kat planları düzenlenmeye çalışılmıştır.  

Osmanlı'dan sonra diğer bir bölüm olarak 'Cumhuriyet'in İlanı 

Sonrası' anlatılmıştır. Türkiye'de kentleşme, Cumhuriyetin ilanı ve II. 

Dünya Savaşı sonrası sanayileşme ile dönüm noktası yaşamıştır. 

Türkiye'de ilk beton fabrikası 1911'de açılmıştır. Sanayi devriminin 

başladığı tarihi düşünürsek, fabrikanın açılmasında geç kalınmıştır. 

Geç açılan beton fabrikası nedeniyle idari yapılar belli bir döneme 

kadar tuğla, taş, kerpiç, ahşap gibi malzemelerden yapılmıştır. Ayrıca, 
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Cumhuriyet'in ilanı ile kentleşmede daha çok Ankara'ya 

yoğunlaşılmıştır.  

Cumhuriyetten sonra son bölüm olarak '1945 Sonrası- Hızlı 

Kentleşme ve Gecekondu' başlığı incelenmiştir. İlk başlarda bir 

gecede konmuş misali yapılan masum gecekondular, dar gelirli-yoksul 

insanların hemşerilik ve akrabalık dayanışması ile gecekondu alanları 

oluşturmuşlardır. Barınma ihtiyacını karşılayan gecekondular, 

zamanla rant işine dönüşmüş, her seçim ile gecekonduda yaşayanlara 

imar hakkı verilmiştir. Bu hem gecekondu sahiplerinin, hem de siyasi 

rantçıların işine gelmiştir. Durum o kadar vahimleşmiştir ki; 

gecekondular daha da gelişerek  "gündüz kondu" haline gelmiş, çok 

katlı kaçak kent parçaları oluşmuştur.  

Gecekondulaşmada, rant dışında sosyo-ekonomik yetersizlikler de 

oluşmuş; çocuk işçiliğinin yaygınlaşması, okuma-yazma oranında 

azalma, ruhsal ve bedensel sağlık sorunları vb problemleri de 

beraberinde getirmiştir.  

Bu bölümün sonucu olarak şu anlatılmaktadır; "gecekondu/kaçak 

yapılaşma" yüzünden sağlık alanlarında, kentsel doku ve doğal 

çevrede tahripler mevcuttur. Bunu önlemek için de modern hayata 

uyum sağlayan (sürdürülebilir) gelişme-kalkınma gereklidir.  

Ülkemizde gecekondulaşmanın II. Dünya Savaşı sonrasında geliştiği 

bilinse de aslında 1930’lu yıllardan itibaren Ankara’da gecekondular 

görülmektedir. Henüz gecekondu ismini almamış bu yapılaşmalar 

baraka adıyla geçmektedir. 
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1927-1940 yılları arasında bazı şehirlerin büyüme yüzdeleri verilirken 

Ankara’nın başkent olmasının coğrafyaya yayılımdaki dengesizliğin 

engellendiği üzerinde durulmuştur. 

Bu bölüm 3 başlıktan oluşur. İlk başlıkta 1945-1980 arası politikalar 

incelenmektedir. 1948 yılında çıkarılan 5218 ve 5228 sayılı kanunlar 

ve bunların sonucunda Ankara’da oluşan Yenimahalle semti, 1949’da 

çıkarılan 5431 sayılı kanun ve gecekondu affının ülke genelinde 

geçerli olması, 1953’te çıkarılan 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve 

İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun ele alınmaktadır. Bu kısımda 

anlatım karışık bir hal almış ve ilgi çekici olmaktan çıkmıştır. 

Kanunların tarihleri, sayıları ve içeriği bir tablo ile özetlenebilirdi. 

Osmanlı’da imar durumlarını düzenleyen Ebniye Kanunu’nun yerini 

1933 yılında 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu almıştır. 

Ancak bu kanunun da yetersiz kalmasıyla 1956 yılında 6785 sayılı 

İmar Kanunu çıkarılmış, 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. 1958 

yılında çıkan 7116 sayılı kanunla beraber İmar ve İskan Bakanlığı 

kurulmuş, imar planlarını onaylama yetkisi almıştır. 

1961 Anayasasının 49. Maddesinde; devletin, ihtiyaç sahiplerinin 

sağlık şartlarına uygun konut sağlaması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) 

gecekonduda yaşayanlara yeni bir yaşam alanı sağlanmadan 

gecekonduların yıkılmaması ilkesi üzerinde durulmuş ve üç yol 

izlenmiştir: iyileştirme, tasfiye, yeni gecekonduların yapımını önleme. 

1950’li yıllarda başlayan hızlı kentleşme bir sonucu olarak dar gelirli 
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kesimin gecekondulara yönelmesi ve orta-yüksek gelir grubunu şehir 

merkezlerindeki apartmanlara yönelmesiyle ‘yapsatçı müteahhitlik’ 

ortaya çıkmıştır. Kitapta, kentlerdeki yığılmanın nedenleri altyapılı ve 

imarlı arsa yoksunluğu, imar plan eksikliği, altyapı ve sistem 

yetersizliği olarak geçmektedir. 1960’larda yapılan faaliyetlerle 

apartmanlaşma desteklenmiş ve artmış, bunun sonucu olarak 

apartman sakinleri arasında sorunlar çıkmaya başlamıştır. Bu 

sorunların ve anlaşmazlıkların giderilmesi için 1965 yılında Kat 

Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır. 1961 Anayasası, Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu kısmının açıklaması anlaşılır 

ve yeterlidir. Diğer kanun-yıl-sayı bilgilerinin karmaşıklığının aksine 

anlatım net ve akılda kalıcıdır. 

Günümüzde bazı değişliklerden geçse de hala geçerli olan Gecekondu 

Kanunu üzerinde fazlaca durulmuştur. Gecekondu Kanunu 

Tasarısının gerekçesi; gecekondunun ne olursa olsun bir yerleşim 

olduğu ve bu nedenle mevcut gecekonduların ıslahının, ıslahın 

mümkün olmadığı durumlarda tasfiyesinin nasıl yapılacağı, yeni 

gecekonduların yapımının nasıl önleneceği konularıdır. Bu bağlamda 

üç adım uygulanacaktır: gecekondu bölgelerinin ve gecekonduların 

tespiti, ıslah-tasfiye-önleme bölgelerinin kararlaştırılması, hukuki ve 

fiili faaliyetler. 

Kitapta, gecekondulaşma durumu hakkında iki farklı görüşün hakim 

olduğundan bahsedilmektedir. Birincisi, gecekondu probleminin konut 

sorununa dahil olduğu ve bütün olarak ele alınması gerektiği görüşü; 
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bir diğeri ise gecekondunun konuttan ayrı bir problem olduğu ve 

acilen çözülmesi gerektiği görüşü. 

Bu kanun ile her ne kadar gecekondu yıkımında belediyelerin yetkisi 

artsa da beklenenin aksine gecekondulaşma azalmamış, yıkımları da 

daha zor hale gelmiştir. 

Bu kısımda da kanunların tarihleri, sayılı, maddeleri gibi bilgilerin sık 

olması ile anlatım sıkıcı hale gelmiş, ardından yasanın uygulanma 

aşamaları ve içeriğinden bahsedilmesiyle anlatım yeniden 

güçlendirilmiş ve anlaşılır olmuştur. Ayrıca dönemin siyasi 

partilerinin yasa tasarısı ile ilgili yorumlarının yer alması dönemin 

durumunu ve yasanın gerekliliğini anlama açısından faydalı olmuştur. 

İkinci başlık, ‘Barakadan Ruhsata’ bölümünde, hızlı kentleşmenin 

ortaya çıkardığı çeperlerdeki gecekondu bölgelerinin nedenlerinden 

birinin af yasaları olduğuna değinilmektedir. Bu durum, Tekeli ve 

Keleş’ten alıntılar da yapılarak oldukça iyi açıklanmıştır. Daha sonra 

‘İmar Afları’ başlığı altında, 2805 sayılı ‘İmar Mevzuatına ve 

Gecekondu Kanunu’na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere 

Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun’ incelenmiştir. Bölümde her 

ne kadar peş peşe çıkarılan imar aflarından bahsedilse de yalnızca 

2805 sayılı kanunun görüşme tutanaklarının uzunca yer alması -bu 

tutanakların Danışma Meclisi yorumlarıyla olabildiğince 

desteklenmesine rağmen- anlatımı eksik kılmıştır. Diğer yasalar 

maddelenerek veya başlıklar halinde anlatılmamış, paragraf aktarımı 

anlatımı sıkıcı duruma getirmiştir. 
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İkinci başlığın sonunda imar aflarının ruhsatsız kaçak yapılaşması 

meşrulaştırdığı ve hiçbirinin herhangi bir kent planlama çerçevesinde 

yapılmadığı anlatılmaktadır. Ayrıca çıkarılan her af yasasında bunun 

son af yasası olacağının söylendiğine de değinilmiştir. Tüm 

yasalardan ortak bir çıkarıma varılması açısından sonuç bölümü 

oldukça iyi özetlenmiştir. 

Üçüncü başlıkta ‘1980-2002 Yılları Arasındaki Politikalar’ 

anlatılmaktadır. 1982 Anayasasının 57. maddesiyle giriş yapılmıştır. 

Bu maddede devletin, kentin şartlarını dikkate alarak konut ihtiyacını 

karşılayıp toplu konut üretimini desteklemesinden bahsedilmektedir. 

1983 yılında, bir parsel içerisinde birden fazla yapılan yapılar için, 

Kat Mülkiyeti Kanunu bir madde eklenerek geliştirilmiş, ancak buna 

rağmen ilerleyen zamanlarda toplu konutlar için bu kanun yetersiz 

kalmıştır. 1984 yılında ise 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

çıkarılmıştır. Kitapta, kanunun çıkış nedenleri maddelenerek 

anlatılmaktadır. Düşük ve orta seviyedeki gelir gruplarının konut 

sahibi olmasını sağlamak, ekonominin güçlenmesi, kamu 

kaynaklarından bütünlük sağlamak, bunlardan bazılarıdır. 

1986’da çıkarılan 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların 

Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun, 

1987 tarihinde başlatılan Konut Edindirme Yardımı, 1990 yılında 

çıkan 412 ve 414 sayılı kanunlar; toplu konut girişimlerini destekler 

niteliktedir. 7 Temmuz 2001 yılında, konut ihtiyaçları için gerekli 

arsayı sağlamak ve kaynak sağlama yöntemleri geliştirmek amacıyla 

Konut Müsteşarlığı kurulmuş; TOKİ ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
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ile birlikte çalışılmıştır. 2002 yılından itibaren TOKİ, Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığına bağlıdır. 

1934 yılında Türkiye’de ilk konut kooperatifi kurulmuş, 1969’ta 

‘Kooperatifler Yasası’ ile kooperatifçilik desteklenmiştir. Toplu Konut 

Kanunu da 1984 yılından sonra kooperatifçiliğin hızla artmasına 

neden olmuştur. Ancak 1988 yılından sonra çeşitli sebeplerle 

kooperatiflerin tamamlanmaları aksamış, bu süreler ciddi oranda 

uzamaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda TOKİ, kooperatiflerin 

sorunlarını çözme amacıyla kredi yardımlarında bulunmuştur. 

Sonuç bölümünde, tüm bu yasa ve uygulamaların başarısız olduğu 

çıkarımı yapılmıştır. Bunun nedeni de; bu uygulamaların birbiriyle 

ilişki içerisinde değil, dağınık ve plansız bir şekilde ortaya konulması, 

hatta zaman zaman çelişmesi olarak gösterilmektedir. ‘Aslında bütün 

politikaların temelinde sosyalizmin olmasının gerektiği’ yargısında 

bulunulması durumu oldukça başarılı bir şekilde özetlemektedir. 

Bölüm kanunlar üzerinde yoğunlaştığı için anlatım ilgi çekici olmasa 

da sonuç kısmı anlatım yönünden anlaşılır ve faydalıdır. 

Türkiye nüfusunun 19. ve 20. yüzyıllardaki durumu, ortalama yaşam 

süresinin artışı, okuryazarlık oranlarının artışı gibi TÜİK’ten alınmış 

sayısal verilerden bahsedildikten sonra ‘nüfusun dengeli bir yapıya 

yaklaştığı’ çıkarımı yapılmıştır. 1950’li yıllara kadar kırsal nüfus kent 

nüfusunun oldukça üstündeyken bu yıllarda fark kapanmaya 

başlamıştır. 1980’lere gelindiğinde ise kent ve kır nüfusu eşitlenmiş, 

1985 yılından sonra ise kentsel nüfus kır nüfusunu geçmiştir. Kitapta, 
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hızlı kentleşmenin temel nedeni olarak makineli tarımın ortaya 

çıkmasından bahsedilmektedir. 

1950-1997 yılları arasındaki kentlerdeki nüfus artışının bir plan 

çerçevesinden olmaması nedeniyle; yoksul mahalleler, güvenlik 

eksikliği olan semtler, altyapı eksiklikleri, banliyöleşme gibi sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ise doğal, yapısal ve kültürel çevre 

olumsuz etkilenmiştir. 

Bu bölümde köy ve şehir arasında yapılan göçler TÜİK’in 2000 

yılındaki göç istatistiklerinden alınarak bir tablo haline getirilmiş ve 

açıklanmıştır. Nüfusun %26’sı aile fertlerinden birinin göç etmesi 

nedeniyle, %20’si çalışmak için, %13.2’si tayin için, %11.6’sı ise 

eğitim için göç etmiştir. Bölgelerin net göç hızının incelendiği bir 

diğer tablodan ise en çok göç alan bölgelerin Batı ve Doğu Marmara, 

Ege ve Batı Anadolu; en göç veren bölgelerin ise Batı ve Doğu 

Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

bölgeleri olduğu tespit edilmiştir. Akdeniz bölgesinde göç neredeyse 

hiç olmamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1980-1990 

yıllarındaki göçün temel nedeni bölgedeki terör olayları olmuştur. 

Buradan sonra bölüm üçe ayrılmıştır. İlk bölümde ‘Nüfusun Dengesiz 

Dağılımı’ ele alınmaktadır. Osmanlı döneminden itibaren var olan 

dengesiz nüfus dağılımının, göç hareketleriyle iyice belirginleşti-

ğinden bahsedilmektedir. Bazı kentlerde artan nüfus yoğunluğu, 

beraberinde konut sıkıntılarını ve gecekondulaşmayı da getirmiştir. 

20. ve 21. yüzyıllarda yapılan sayımlardan yola çıkarak bazı illerin 
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nüfus yoğunluğunun zaman içerisinde değişimi ve birbirleriyle 

kıyaslaması yapılmıştır. DPT tarafından 2006-2008 döneminde 

hazırlanan ‘Orta Vadeli Program’da bölgesel gelişmişlik durumları 

ile ilgili çeşitli politikalar belirlenmiştir. Yoğun göç veren bölgelerin 

tespit edilmesi ve burada sosyal ve fiziki altyapının güçlendirilmesi, 

sorunla ilgilenecek yerel kuruluşların belirlenmesi ve 

yetkilendirilmesi, kırsal kalkınma ile ilgili politikalar, zorunlu 

nedenlerle göç eden vatandaşlara eski ya da yeni yerleşim yerlerinde 

uygun koşulların sağlanması, bunlardan bazılarıdır. ‘Nüfusun 

Dengesiz Dağılımı’ bölümünün anlatımı sayısal verilerle de 

desteklenmiştir ve iyidir. 

İkinci bölüm, ‘Kaçak Yapılaşma, Plansız Kentler, Doğal Afetler...’de 

yapıların denetleme eksikliğinden ve sıkça çıkarılan af yasalarından 

dolayı kaçak yapılaşmanın ‘meşrulaştığından’ bahsedilmektedir. Afete 

dayanıksız yapıların temel sebebinin de yine bu denetim eksikliği 

olduğundan söz edilmektedir. ‘Neden Kaçak Yapılaşma?’ kısmında, 

konut üretmenin önündeki sorunların kaçak yapılaşmaya neden 

olduğu tespiti yapılmış, bu sorunlar maddelenerek anlatılmıştır. 

Kaçak yapılaşmaya sebep olan etmenlerin maddelenmesi ve ifadesi 

oldukça anlaşılırdır. Bölümün anlatımı, sonraki ‘Konut İhtiyacı’ 

bölümünü destekler niteliktedir. 

Üçüncü bölümde ‘Konut İhtiyacı’ ele alınmaktadır. Burada, önceki 

bölümde de bahsedilen ‘konut ihtiyacının nicelik değil nitelik olduğu’ 

fikri üzerinde durulmuştur. 2000 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 

2 milyonu geçen konut fazlası vardır. Ancak bu rakamlar ruhsatsız 
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yapıları da kapsadığı için doğru bir sonuç vermemektedir. Konut 

Müsteşarlığının yaptığı araştırma sonucunda ruhsatlı olarak 67 ilde 

konut açığı, 14 ilde konut fazlası tespit edilmiştir. Türkiye’de konutun 

barınma ihtiyacının ötesinde, yatırım aracı olduğu üzerinde 

durulmaktadır. Bu bölüme kadar konut açığının niteliksel bir durum 

olduğundan bahsedilse de ‘Konutların Niteliği’ kısmında yalnızca 

sayısal verilere yer verilmiş, bu konutların durumları hakkında 

herhangi bir saptama yapılmamıştır. Sonuç kısmında bütün bölümler 

kısaca özetlenip çıkarımlar yapılmıştır, bu açıdan oldukça faydalıdır. 

Bu bölüm 6 uzun vadeli çözümle ve 11 kısa vadeli çözümle 

özetlenmiştir. Uzun vadeli çözümlerde; işsizliğin önüne 

geçilmesinden, ekonomik durumun iyileştirilmesinden (İspanya’nın 

AB’ye girmesiyle ve vatandaşın yıllık gelirinin 10 bin dolara 

ulaşmasıyla kaçak yapılaşmanın engellendiği örneği verilmiştir.), 

köylerdeki yaşam şartlarının düzeltilmesinden, af beklentisinin 

kaldırılmasından vb. bahsedilmektedir. Kısa vadeli çözümlerde ise; 

sosyal konut, gecekondu ve kentsel dönüşüm projelerine, ulaşım ve 

altyapının iyileştirilmesine, halkın bilgilendirilmesine, denetlemelerin 

artırılmasına vb. değinmektedir. Önceki bölümlerin sonucu 

niteliğinde, yerinde çözüm önerileri sunması bakımından faydalı bir 

bölümdür. 

Bu kısım iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölüm, ‘Seferberlik’te, 

konut üretiminin birçok diğer sektörle ilişkili olduğuna 

değinilmektedir. 2003’ten itibaren yapılan değişiklerden 

bahsedilmektedir. Bunlar, 2003 tarihli 4966 sayılı kanun (Konut 
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Müsteşarlığının kaldırılıp, bazı yetkilerinin TOKİ’ye verilmesi), 

TOKİ’nin 2004 yılında başbakanlığa bağlanması, Kuzey Ankara Kent 

Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, 2004’te yürürlüğe giren 

5162 sayılı kanun ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (Gecekondu 

dönüşümlerinin desteklenmesi), 2004 yılında çıkarılan 5273 sayılı 

kanun (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün yetkilerinin TOKİ’ye 

devredilmesi), 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

(Ruhsatsız yapı sahiplerinin bir ila beş yıl arası hapis cezası alması 

ile ilgili 184. madde), 2005’te çıkarılan 5366 sayılı Yıpranan Tarih ve 

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanundur. Kanunların açıklamaları ve 

açıklama içerisinde yalnızca konuyla ilgili maddelerin verilmesi ilk 

bölümü ilgi çekici kılmıştır. 

İkinci bölüm olan ‘TOKİ Uygulamaları’nda, TOKİ’nin, belirli 

hedefler ve modeller dahilinde yaptığı planlamalardan bahsedilmiş, 

bunlar maddelenerek TÜİK ve DPT verileriyle desteklenmiştir. 

Sonrasında TOKİ uygulamaları 7 başlık altında tek tek incelenmiştir. 

Bunlar; TOKİ arsaları üzerinde konut üretimi (dar ve orta gelirliler, 

yoksullar, engelliler, evi olmayan kamu çalışanları için konut 

üretimi), belediyelere bağlı gecekondu dönüşüm projeleri, afet sonrası 

zarar gören bölgelerde konut üretimi, büyükşehirlerde rant projeleri, 

Tarımköy uygulamaları ve göçmen konutları, altyapılı arsa üretimi ve 

kredi uygulamalarıdır. Kitapta her uygulama detaylı bir şekilde 

incelenmiş ve görsellerle desteklenmiştir. 
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Sonuç kısmında, önceki bölümlerdeki gibi politika ve uygulamaların 

başarılı olabilmesi için devletin kararlı, tutarlı olması gerektiği 

çıkarımı yapılmıştır. Diğer bölümlerin sonuç kısımlarına nazaran bu 

bölüm özetleme açısından yetersiz kalmıştır. 

Bölümün girişinde, kentsel dönüşümün yalnızca ulusal değil küresel 

bir konu olduğundan ve her bölgede, kentte farklı biçimlerde 

uygulandığından bahsedilmiştir. Kentsel dönüşümün tanımı yapılarak, 

kentsel dönüşümdeki hedefler ve nedenler maddelenerek anlatılmış ve 

bu konuda atılan ilk adımlardan söz edilmiştir. Bölümün giriş kısmı 

oldukça sade ve anlaşılırdır. 

Daha sonra bölüm ikiye ayrılmıştır. İlk kısımda ‘Gecekondu 

Dönüşümünde Yeni Arayışlar’dan bahsedilmektedir. TOKİ’nin, 

hükümetin de desteğiyle, kentsel dönüşüm sürecine 2003’ten itibaren 

hızlı bir katkısı olmuştur. 2004’te ise bu projeleri hızlandırma 

amacıyla Gecekondu Dönüşüm Şube Müdürlüğü kurulmuş, Arsa 

Planlama Şube Müdürlüğü ve İmar Planlama Şube Müdürlüğü ile 

birlikte çalışarak çeşitli tespitler ve planlamalar yapmıştır. Alan 

tespiti, yerel yönetimler-merkezi idareler işbirliği (TOKİ, ruhsatsız 

bölgelerin veya afet bölgelerinin iyileştirilmesini ve dönüştürülmesini 

sağlamaktadır.), protokol çalışmaları, dönüşüm bölgesinin ilanı, hak 

sahibi ve bedel tespiti, uzlaşma ve mülkiyet devri süreci izlenmiş ve 

kitapta bu adımlar tek tek anlatılmıştır. Burada diğer aşamalardan 

kabaca bahsedilirken ‘hak sahipleri ve bedel tespiti’ ve ‘uzlaşma ve 

mülkiyet devri’ aşamaları detaylı bir şekilde incelenmiş ve 

aktarılmıştır. 
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Daha sonra ‘Karşılaşılan Zorluklar’ başlığı altında maddiyat 

yönünden ve eleman eksikliği nedeniyle yaşanan bazı sorunlar 

maddelenerek anlatılmaktadır. Bahsi geçen projelere yönelik 

herhangi bir yönetmeliğin bulunmaması nedeniyle inceleme 

aşamasının zaman alması, ülke genelinde yaşanan sorunların farklı 

olmasından dolayı farklı politikaların gerekli olması, belediye 

dışındaki şahısların mülkiyette bulunmasıyla uzlaşmada problemlerin 

çıkması, projelerin yüksek maliyet oluşturması, bu zorluklardan 

bazılarıdır. Sorunların maddeler halinde açıklanması ve olabildiğince 

net bir anlatım tercih edilmesi açısından bu bölüm ilgi çekicidir. Daha 

sonrasında ‘gecekondu dönüşüm/ kentsel yenileme projelerinde takip 

edilen işleyiş şeması’ ile konu desteklenmiştir. 

İkinci kısım, ‘Proje Örnekleri’nde; TOKİ’nin 40 farklı konut projesi, 

isimleriyle ve yapılan toplam konut sayılarıyla verilmiş, bunlardan 7 

tanesi başlıklar halinde tek tek incelenmiştir: Erzincan Çarşı 

Mahallesi Projesi, Ankara Protokol Yolu Projesi, Trabzon 

Tabakhane-Zağnos Projesi, İstanbul Ayazma Projesi, Karabük 

Cevizlidere Projesi, Denizli Gecekondu Dönüşüm Projesi, İzmir 

Kadifekale ve Karşıyaka Gecekondu Dönüşüm/ Kentsel Yenileme 

Projeleri. Erzincan, İstanbul, Trabzon, İzmir örneklerinde semtin 

proje öncesi durumu ve projeye olan ihtiyaç detaylı bir şekilde 

açıklanırken diğer kentlerde anlatım yalnızca TOKİ uygulamasının 

niceliği olarak kalmıştır Diğer örneklerde proje öncesi durumların 

aktarılmamasıyla anlatım yetersiz kalmıştır. Ancak bölümün sonucu 

iyi bir şekilde özetlenmiştir. 
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Kitap içerisinde uzunca bir yere sahip olan politika ve yasaların 

gecekondu ve kentsel yenilemeye etkilerine sonsöz kısmında kısaca 

değinilmiş olsa da, bu bölüm oldukça sade ve net bir şekilde 

anlatılmıştır. Kitap, kaynakça yönünden zengindir. Kitap, herkesin 

anlayacağı sade bir dille anlatılmıştır. Ancak ilgi çekici yorumlardan, 

bilinmedik ek bilgilerden yoksun kalmıştır. Bazı bölümler, madde 

misali paragrafa çevrilmiş haldedir. Bu anlatım sebebiyle de sanki 

geçiştirmek için yazılmış izlenimi vermektedir. Ayrıca kitabın sonuç 

bölümleri her ne kadar iyi olsa da neden anlatımı yetersiz kalmıştır.  

Kitap iki öğrencinin değerlendirmesiyle analiz edilmiş, bölümler 

halinde ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Her bölüm, önce özet 

şeklinde anlatılmış, bu anlatımdan sonra ise eleştirel bir gözle 

değerlendirilmiştir. Kitabın sonunda genel bir değerlendirme ve analiz 

yapan öğrenciler, hangi kısımların hangi öğrenci tarafından 

incelendiği bilgisini de vermiştir. Bu açılardan, öğrencilerin başarılı 

bir çalışma yaptıkları söylenebilir. 

1.7. Gökçeada Geleneksel Konut Mimarisi ve Sürdürülebilirliği 

Gökçeada ya uygun malzeme seçimi ve işçilik toprağa taşa ahşaba az 

miktarda enerjiye ihtiyaç yıkık durumda ki geleneksel bir yapıyı 

yeniden revize edilişini anlatan bir kitap okuyucun beğenisine 

sunulmuştur. 
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Gökçeada ‘nın stratejik konumu Kuzey Ege Çanakkale Boğazı 

girişinde olması sebebiyle defalarca istilalara uğramıştır. Eski Yunan 

Bizans İtalyan Osmanlı ve sonun da Türkiye sınırlarına giren 

Gökçeada ülkemizin en büyük adasıdır. 

Gökçeada ‘ nın oluşmasında depremlerin rolü büyüktür. Teknotik yapı 

Gökçeada ‘nın kuzey kıyıların yükselmesine, Güney kıyılarının 

çökmesine sebep olmuştur. İklimi ise Marmara ve Akdeniz ikilimi ile 

benzerlik göstermektedir.  

Köylerin konumlandığı eğimli yapıdan dolayı iki katlı olan evlerin alt 

katları toprağın içindedirler. Köylerin konumlandığı arazilerin seçimi 

belirleyen asıl nedenler, su kaynaklarına yakın olabilmek, iklim, 

zeminin sağlam olması ve dere yataklarından uzak durabilmek, 

savunma ve güvenliktir.  

DAMLAR; tarım ve hayvancılıkla uğraşan Gökçeadalılar hayvan 

barınağı ve konaklama unsurlarının dışında damları yoğurt, süt, 

peynir, üretimini ve tarım ürünlerinin işlenildiği mekânlardır.  

DÜKKKANLAR, KAHVEHANELER; köyün ana yollarına ve 

meydanlarına konumlandırılmış çoğu üst katı konut olan iki katlı 

evlerin alt katlarının tamamen bu tür köy haklı için sosyal alan 

niteliğinde işlevlendirilen yapılardır. Okullar, kiliseler, manastırlar 

camiler, çeşmeler, kır kiliseleri, kaldırımlar ve yol kaplamaları. 

 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 79 

 

GÖKÇEADA KONUT YAPILARI; İki katlı, kiremit örülü çatıları, 

döşeme kaplamaları ahşaptan yapılmış, taş duvarların arasında 

toprak dolgu kullanılmış yığma taş yapılardır. Konutlarda genellikle 

avludan girilir. Yapıların avlu duvarları oldukça yüksektir. 

Mahremiyet esastır. Ev hane halkının dışarıdan görülmesine imkân 

verilmeyecek şekilde iri iri taşlarla örülür avlu duvarları.  

YAPIM TEKNİKERİ VE ÖZGÜN MALZEMELERİ; Yapım 

malzemeleri taş ve ahşaptır. Yapım tekniği ise duvarların araları 

toprak dolgu yığma taş duvardır. Ada da bol miktarda bulunan 

andezit ve kum taşı çeşidi kullanılmaktadır. Kullanılan ağaç ahşaplar 

ise Gökçeada da yetişen karaağaç, kızılçam, çam, kavak, meşe, 

dişbudak, ağaçlarından elde edilir.  

Taş duvarlar; andezitin ve kum taşının karışık derz kullanıldığı taş 

üzerine sıva ya da herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmadığı 

görülür. İki ayrı duvar gibi örülen duvarın dış tarafı andezit taşlarla 

yatayda derzleri aynı sınırda olacak şekilde örülmüştür. Duvarın iç 

yüzeyi ise daha küçük sıradan taşlarla oluşturulmuştur.  

Duvarlar temelden yükseldikçe planlanan kapı, pencere boşlukları, 

döşeme ve kirişi planlandığı yerlere ve büyüklüklere göre konulur. 

Pencere boşluğu ve denizliği özgün yapım tekniğine göre örülür. 

Bacalar, ocaklar, fırınlar; ocaklar evin dış taş duvarının içinde 

bulunan ocağın olduğu duvarların sağında ve solunda nişler bulunur. 

Ocak iç yan duvarların da kibrit çakmak çıra için küçük nişler 

bırakılıyor. Konutların alt katlarında ki bir odada ısınmak için avluda 
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ki mutfaklarda yemek pişirmek için yapılmaya başlanılmıştır. Alt 

katında ocak olan için de baca deliği bulunan duvar, baca boşluğu 

kesitinden alt kat sınırına kadar da kalın kesitli örülüyor.  

Toprak, sıva; Alt kat hol ve oda olarak kullanılan yapıların, taşıyıcı 

duvarların iç kısımlarının ve taşıyıcı olmayan bölme duvarların iki 

kısımların da toprak sıva ile sıvandığı görülmektedir. Toprak sıva 

kaba ve ince sıva olmak üzere iki katmandan oluşmaktadır. Toprak 

sıva dış duvarlarda kullanıldığında ısı yalıtımına katkı sağladığı gibi 

iç duvarlarda da ısı ve ses yalıtımına katkı sağlamaktadır. Alt 

katlarda yaşama alanı niteliğinde kullanılan odaların ve hollerin 

dışında ki depo ve ambarın taş duvarının dışı çoğu zaman 

sıvanmıyormuş.   

Ahşap kullanımı; Yapıların hemen hemen tamamın da kullanılan 

malzeme olan ahşap önemli bir yapı malzemesidir. Taşıyıcı olmayan 

bölme duvar, ana kat döşemesi onu taşıyan kirişler, pencere, kapı 

doğramaları çatı kiremit altı, sabit dolaplar, merdiven, korkuluklar 

ahşaptan imal ediliyor. Ilgınç detay olan cumba yol üzerinde avlusu 

olmayan evlerde rastlıyoruz. Evlerin dışın da balkon ve cumba varsa 

bunların kaplaması ahşaptan imal ediliyor.  

Çatı Strüktürü; Yapının en özen gösterilen yerlerinden biri olan çatı 

malası asma katı mantığı ile yapılıyordu. Ahşap çatı duvar üzerin de 

bir düzleme oturuyor. Rüzgâr gibi yüklere de duvarın ve saçakların az 

zarar görmesini sağlıyor. Dik eğimli çatılar dolu kar gibi yağışlarda 

iyi bir performans gösterirler. Adada anı ve pek çok görülmeyen hava 
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olaylarına rastlanılmaktadır. Bu yüzden bunu bilen eski ustalar yerel 

mimaride çatının öneminin farkındalar ve çatıları ona göre 

tasarlamışlardır.  

Dikdörtgen ve Kare Plan Şemalı Yapılar; Evlerde gelişimin 

merdivenin içeri girmesi ve alt katların yaşama alanı olarak 

kullanılması üst katın asıl yaşama mekânı olarak kullanıldığını 

görüyoruz. Dışardan merdivenle üst kata varılan evlerde iç mekân iki 

odaya ve bir yaşama holüne açıldığını görüyoruz. Bölme duvarın 

kalınlığı az olduğundan yer kaplamıyor. Mekân üretme esnekliği 

sağlıyor. Üst kat döşemesini taşımak için bir taşıyıcı duvara ihtiyaç 

vardır. Duvar genel olarak üst katta bölme duvar niyetin de 

kullanılıyor. Taşıyıcı duvarın çatıya kadar devam etmesinin nedeni, 

çatının bu duvarın üstüne oturtulmasıdır. Çatı tasarımın da geniş 

açıklığı geçen çatı makaslı kırma çatı strüktürü yapıldığından 

dikdörtgen çatıya kıyasla daha ağır olmasına rağmen yapı içinde 

taşıyıcı duvar bulunmamaktadır. Dışarıdan merdivenli evlerin depo 

ambar olarak kullanılan alt katlarında üst kat döşeme kirişini taşıyan, 

taşıyıcı bir duvara bingi taşına oturtulmuş ahşap bir dikme bulunuyor. 

Bu evler kare planında bile olsalar tamamı eğimli arazi üzerinde 

olduğundan bir cephesi belli bir kot hizasına kadar toprağa gömülü 

oluyor.  

Her ne olursa olsun kaliteli malzeme ve iyi bir işçilikle yapılmayıp 

gerekli rutin kontrollerinin yapılmaması deprem rüzgâr gibi yatay 

kuvvetlerden daha çok etkileniyorlar.  
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Sit alanı içinde ki yapıların tescilli veya tescilsiz, eski yapı olsun 

olmasın korunması gereken varlık olarak görülüp, özgün haliyle 

korunması ve tamamen yıkık olmayan yapıların mevcut haliyle özgün 

malzeme ve yapım tekniği ile revize edilmesi esastır. Yapı tamamen 

yıkık durumdaysa yapının eski haline ihtiyaç duyulması, belgelerle 

fotoğraflarla kanıtlamanız gerekmektedir. Ancak bir mimarla 

çalışmanız durumunda o yapının analizinin boyutlarını 

belirleyecektir. Ve raporlama işlemini temiz bir şekilde çıkaracaktır.  

Bundan sonraki önemli aşama projenin onaylatılması işlemidir. 

Tecrübeli bir mimarlık ofisi tarafından yapılmış rölöve ve yenileme 

aynı zamanda yapının korunması gereken eski bir yapı olarak 

tescillendirilmesi bakımından önemli olur. Projenin önemli detaylı ve 

temiz çizilmiş olması onay sürenizi kısaltır. 

Proje mutlaka özgün malzeme uygun işçilik, uygun yapım tekniği ile 

sunulmalıdır. Ölçülerin dokuya ve yapıya uygun şekilde olması 

gerekmektedir. Ancak bu işlemlerden sonra yapının yenileme projesi 

kolayca kısa sürede kurulca onaylanır.  

Yapının, yapım tekniği ve kendine özgü malzemelerden uzak bir proje 

sunumu ile kurulca geçmesi imkânsızdır. Esas olan yapının 

korunmasıdır. Mevcudu korumak, tasarruf etmek, çevreye karşı 

duyarlı olmak gibi eğitim ve yaşanmışlık ile var olan, oluşması zaman 

alan doğal çevre ile uyumlu yaşama kültürünün parçası olan 

içselleşmiş davranış biçimidir.  
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Her gün değişen ihtiyaçlara yanıt verebilme becerisine sahip sürekli 

değişen yapı ürete bilme yetisi, doğaya zarar vermeyen mevcut dokuya 

uyumlu olduğu sürece özgün halk mimarisinin sürdürebilirliğini 

sağlayabilme başarısını gösterecektir.  

Gökçeada halkının yaşadığı topraklara sahip olma bilincine sonradan 

adada yaşamayı seçmiş tamamı yükseköğretim görmüş insanların 

yapabileceği birçok şey vardır. Bunu yaparken de yaşayan halkın 

duyarlılıklarına uygun yaklaşım teknikleri bulunması ve doğru iletişim 

sağlaması gerekmektedir.  

Uygunsuz yerlerde taş ocakları inşa edilmesi, sintine depolama alanı 

kurulması, çarpık ve plansız yapılaşmanın Gökçeada nın gelişmesine 

ve adalıların istihdamı konusunda bir katkısı olmayıp şirketlerin 

zenginleşmesinden başka bir işe yaramayacağı gibi doğal çevreye geri 

dönüşümü imkânsız   zararlar vereceğini, en önemli potansiyeli olan 

turizme, hayvancılığa, organik tarıma, bal üretimine olumsuz yönde 

etkili olacağını adalıların anlaması gerekmektedir. Aksı halde 

Gökçeada sahip olduğu değerleri ve zenginlikleri kısa sürede 

kaybedecektir.  

Dokuya uygun olan yapı tasarımı sadece eğimden kazanılmış yapılara 

taş yapıştırmakla olmaz. İkinci ev yaşam alanı olarak apartman 

mantığı ile yapılan bu yapıların, adaya yapıştırma olduklarını 

anlamalarını zaman gösterecek. Yapılan projelerin doğaya saygılı, 

eski dokuya uyumlu olmaları gerektiğinin, anlaşılması esas alınmalı 

ve Gökçeada nın doğal yapısının bozulmaması gerekmektedir.  
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Özel bir alanı anlatan kitabın değerlendirmesinde, öncelikle alana 

yönelik genel bir bilgi verilmiş olup devamında konut ve mimari 

üzerinden bir okuma yapılmıştır. Alt başlıklarla özetlenen 

değerlendirmede, eleştirel bir okuma ve analiz bulunmamaktadır. Bu 

durum, analizi yetersiz kılmaktadır. 

1.8. Gölgesiz Şehirde Zaman ve Mekân Şehir, Kültür, Mekân 

Okumaları 

Bu kitap şehrin mekânsal anlamı üzerinde durmuş ve Selçuklu 

mimarisinden günümüz mimarisine kadar tüm yapıtların mimarisini, 

şehirlerin kentleşme durumunu ele almıştır. Geleneksel Osmanlı 

evlerine de değinen yazar, Osmanlı mimarisinin geleneksel ve kültürel 

açıdan ne kadar zengin olduğunu anlatmakta, aynı zamanda Osmanlı 

mimarisinin de diğer mimarilerde olduğu gibi insan yaşamındaki 

alışkanlıklardan, dinden, sosyal yaşam tarzlarından etkilendiğini ve 

bu şekilde var olduğunu vurgulamaktadır. 

Yazar geleneklerin mimariyi etkileyen en büyük etkenlerden biri 

olduğunu düşünmektedir. Kuşaktan kuşağa aktarıldığından, kültürle 

gelenek arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. 

Osmanlı evlerini, kapılar, pencereler, duvarlar, sofalar, eyvanlar, 

revaklar vb. gibi mimari unsurlar oluşturmaktadır. Osmanlı evlerinin 

sanat olduğunu düşünmekte ve bu evlerin eşsiz ve sınırsız olduğunu 

vurgulamaktadır. 
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Tarihin her döneminde din ve mimari arasında bir ilişki 

kurulmaktadır. İnsanlar inandıkları şeyler üzerine geçmişte ve 

günümüzde mimari yapılar inşa etmişlerdir. Farklı yapıların ortak 

noktasının ise din ve inanışlar olduğu görülmektedir. 

İnsanlar ilk toplu yerleşimlerinden itibaren inandıkları varlıklar için 

binalar ve törensel alanlar yapmışlardır. İnandıkları varlıkları kendi 

hayatlarına da dahil ederek bu mekanları oluşturmuşlardır. Kutsal 

sayılan bu mekanlar daha gösterişli ve özenli yapılmıştır, üzerinde 

durulmuştur ve önem gösterilmiştir. Yazar, İslam mimarisinin, toplum 

hayatını tüm yönleriyle etkileyen bir dinin fiziki mekana yansımasıyla 

oluştuğunu vurgulamaktadır. Cami tasarımlarında temel belirleyici 

bir unsurun var olduğunu vurgulayan yazar bunun bir eksen olduğunu 

anlatır. İslam dünyasının merkezinde Kabe bulunmaktadır, camilerin 

eksenlerinin de bu kutsal merkezde birleştiğini anlatmaktadır. 

İslam mimarisi dışında bazı diğer dinlerin de yapılarını inceleyen 

yazar dinin ve inanışın mimariye ne denli yansıdığını en iyi şekilde 

anlatmaya çalışmaktadır. 

Yazar, günümüzde fazlasıyla eksik gördüğü mahalle kavramını 

geçmişte ele almış ve mimariyi nasıl etkilediğini anlatmıştır. Mahalle 

kaybolup giden bir geçmiş olarak görülmüş ve günümüzle 

karşılaştırılmıştır. Mahallenin günümüz kültürüyle geçmiş kültüründe 

büyük uyuşmazlığı eleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Geçmişte mahalle 

kültürüyle oluşturulan mimari konutlar insanların iç içe olabildiği, 

’’komşuluk’‘ kavramının daha benimsenmiş olduğu, geniş müstakil 
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evlerden oluşmaktadır. Günümüzde bu konutların yerini, küçük 

çekirdek ailelerin ayrı mekanlara dağıldığı apartmanlar almıştır. 

Yazar, Gademer’in bir cümlesiyle düşüncesini belirtmektedir. 

‘’Yenilik, beklentileri karşılamadıkça, ya da eksiklerini gideremediği 

müddetçe eskiye duyulan özlemle yaşamaya mahkum olacaktır.’’ 

Geçmişin simgesi olan geleneksel şehirler yerini modern ve daha 

teknolojik şehirlere bırakmıştır. Yazar batılılaşma deyimiyle 

mimarinin de ne kadar değiştiğini mahalle kültürünün kalmadığını 

şehir ve kent arasındaki farklılıkları anlatmakta ve eleştirmektedir. 

Tanpınar’ın anlatımıyla bunu vurgulamıştır; ‘’ Bir vücudun birbirine 

bağlı organları gibi yaşayan mahalle de konaklar ile birlikte yok 

olmuştur.’’ Ayrıca yine Tanpınar’ı örnek göstererek ‘’ahşap konak 

kültürünün katili olarak apartmanı’’gösterir.  

İslam ülkelerinin başka kültürle temas etmesi üzerine nüfusun; ev, 

mahalle ve şehir kültürünü reddedip, aynı Batı gibi apartman hayatını 

tercih etmesi üzerine bu ülkelerde evlerin ve mahallelerin yok olduğu 

vurgulanmaktadır. Zamanla yok olan bu sosyal yaşam biçimi insanın 

kişiliğinden yapının mimarisine kadar birçok faktörü etkilemiştir. 

Mimarinin dine göre de şekillendiğini vurgulayan yazar, İslam 

kültüründe insanın kendi evine gösterdiği özenle, Allah’ın evine 

gösterdiği özen arasındaki zıtlığın doğrudan inanç kültürüne işaret 

ettiğini anlatmaktadır. Genellikle az katlı yapılan konutların dini 

mimariyi göz önünde tutarcasına yapıldığı gözlenmektedir. Sebep 

olarak da daha öncesinde bahsedildiği gibi Allah’ın evini 
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gölgelememek istenmiştir ve konutlar genellikle bu yönde inşa 

edilmiştir. 

Dini yapılar taştan yapılmıştır ve yüksektirler. Taş malzeme kalıcılığı 

simgelerken, bunun tersi olarak evlerde geçiciliği simgeleyen ahşap 

ya da kerpiç malzemeye başvurulmuştur.  Osmanlı mimarisinde ahşap 

faniliği, taş ise edebiyatın sembolü olarak görülür. Müslümanlar 

abartılı mimariden uzak durmuşlardır ve yapılarını buna göre inşa 

etmişlerdir, her zaman kalıcı olan şeyin maddiyat değil maneviyat 

olduğuna inanmışlardır ve yapılarını da buna göre inşa etmişlerdir. 

İnsanlar değişime ve yeniliğe ne kadar açık olduklarını her defasında 

ispat etmektedirler. Gerek mimari açıdan gerek sosyal yaşam 

tarzlarından... Günümüzde teknoloji her konuda kullanılır hale gelmiş 

ve hayatımızın büyük bir parçası haline gelmiştir. Eski siyah beyaz 

fotoğraflar yerini dijital görseller almıştır. Yazar bu yenileşmeleri ya 

da ‘’batılılaşmayı’’ şehirler üzerinden ele almış ve eleştirmiştir. Eski 

şehirlerde buluşmanın artık edebi kitaplarla olabileceğini 

vurgulamaktadır.  

Eski şehirlerin dar sokaklardan, küçük evlerden, ailelerin birbirlerini 

daha çok tanıdığı evlerden oluşmaktayken yeni şehrin apartmanlarda 

yaşayan kayıp kimliklerden oluştuğunu anlatmaya çalışmıştır. İlk 

halinde insanların daha mutlu olduğu gözlenmiş ancak diğer gelinen 

durumda insanların mutsuz ve daha asosyal olduğu görülmektedir. 

Modernizm mimari de içinde olmak üzere insanlığı da değiştirmiş ve 

içine almıştır…  
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Nitekim, modernizm ve modern şehirlerin sonuçları insanların 

yabancılaşması ve tamamen kültürlerin değişmesi yönünde olmuştur. 

Kısacası yazar, değişen bu durumların mimarideki halinin bizim 

birbirimizle olan bağların kopmasına ve bu kayıpların yerini 

teknolojinin aldığını anlatmaktadır. Mekanlar değiştikçe insanlar da 

değişir ve insanlar mekanlara göre şekillenir. 

Şehir bünyesinde toplumu kültürü ve mimariyi barındırır. Toplum 

mimariye mimari kültüre göre şekillenir. Yazar bu denklemin geçmişte 

daha kuvvetli günümüzde ise daha zayıf olduğunu vurgulamaktadır. 

Mimari zamanla kaybolan kültürden Batılaşan kültüre göre 

şekillenmiş Yazar insanlığın ‘’marka kent’’ olabilme çabasını 

eleştirmiş ve eskiye özlemini dile getirmiştir. 

Tarihi birikimi kuvvetli olan kentlerde bu alanları kaybetmemek adına 

restorasyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Ancak korunması 

açısından yapılan bu işlemler korunmaktadır mı yoksa işlevleri yok 

mu edilmektedir bu tartışma konusu halindedir.  

Yazara göre; Kentsel dönüşümün bir kentin dokusunu bozan 

sorunların giderilmesi anlamına gelmekte olup, günümüzde bu 

uygulamaların da sağlıkla sonuçlar çıkarıp çıkaramayacağı 

tartışılmaktadır. Kentin halk diliyle kanserleşmiş alanlarına girilerek 

belirli düzenlemeler yapılması ve düzene sokulması durumu 

bazılarınca olumlu bazılarınca olumsuz karşılanmaktadır. 
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Yazar, kanserleşmiş kavramının da ne yazık ki günümüzde 

gecekonduların bulunduğu alanlar için kullanıldığını anlatmakta ve 

bu tür kavramları, çözümleri eleştirerek eski şehrin yok olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu durumlar insanların yaşam şartlarını tabiri 

caizse ‘’zorla’’ değiştirerek belirli bir kısıtlama içine sokulmasına 

sebep olur. Örneğin gecekondusunda rahatlıkla hayvancılıkla uğraşan 

bir insan apartman dairesinde bu işlevi gerçekleştiremez. Ne yazık ki 

günümüz çerçevesinde bu durumlar sıkça görülmektedir. Kısacası 

yazar da bu durumlardan bahsetmektedir. 

Sivas şehrinin de meydanı başta olmak üzere tarihi dokularını ele alan 

yazar, bu mekanların korunması ve tarihi dokularının bozulmaması 

açısından kimsenin çaba göstermemesinden, çaba göstermek 

isteyenlerin de çabalarının sonuçsuz kalmasından yakınmaktadır. 

Restorasyonu yeni tanımlanan Gök Medrese ve dokusal olarak onunla 

hiçbir bağı kalmamış Sivas Kalesi’nin bahsettiği konuya güzel bir 

örnek olduğundan bahsetmektedir. 

Yazar, yeni konut alanları çözümlenirken eskiyi tamamen unutup 

kültürlerin yok olduğunu, yaşam şartlarının batılılaşma uğruna 

kısıtlandığını ve insanların bu şekilde mutsuz olduğunu anlatmaktadır. 

Eski yapıların daha sıcak ortamlar olup mahalle kültürünün bol 

olduğu ihtiyaçları daha rahat karşıladığı görülürken yeni 

kentlerimizde kapalı kutularda yaşayan insanlar gibi olduğumuz 

görülmektedir. Kısacası yazara göre; 
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Şehir, kaybedilen bir mücevher gibidir ulaşılması güç ama 

mümkündür. Değişen bu yaşam şartlarında insanların unuttuğu ama 

fark etmeden arzuladığı bir yaşam tarzıdır. Kent ise; Batılılaşma 

uğruna karman çorman şekilde ortaya çıkmış bir yaşam tarzıdır. 

İnsanların yaşam tarzından çok teknoloji batağına ve en iyi olacağım 

derdine düşen bir bataklıktır. Kent insanları sürükler, Şehir ise 

sakinleştirir.  

Sonuç olarak kent ve şehir arasındaki farklar açık olarak görülmekte 

ve geçmiş, günümüz yaşam şartlarındaki değişim gözle görülmektedir. 

Kültür, din, sosyal farklılıklar mimariyi etkiler ve şekillendirir. 

Günümüz konutları eskiye kıyasla insanları sosyal hayattan koparan 

ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamayan alanlardır. Zamanla 

teknolojinin ve çağın getirmiş olduğu gerçeklerden dolayı ihtiyaçlar 

da değişmiş ve sosyal alanlardan koparılmıştır. Kısacası mekanları 

insanlar mı şekillendirir mekanlar mı insanları şekillendirir bilinmez 

ama, yazar bu kitapta eskiyle yeniyi güzel bir şekilde eleştirmiş ve 

şehirlerimizdeki yapılarla da bunlara güzel örnekler göstermiştir.  

Alt başlıklarla özetlenen kitabın değerlendirmesinde eleştirel bir 

analizden bahsedilemese de, öğrenci kitapta anlatılanları sade bir dille 

okuyucuya sunmaktadır. Değerlendirme bu açıdan başarılı 

bulunmaktadır. 
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1.9. İnsanca Yaşamak İçin Şehir ve Konut 

Ayda YÖRÜKAN ve Turhan YÖRÜKAN’ın hazırladığı daha önceden 

Ayda YÖRÜKANIN yayınlamış olduğu “Atina Anlaşması” kitabının 

üzerine tekrar hazırlanan, 2 kitabın derlemesi şeklinde oluşturulan 

“İnsanca Yaşamak İçin Şehir ve Konut” kitabının temelinde insan 

hayatını iyileştirmek adına genel olarak konut alanlarında 

yapılabilecek çözümlerin ve geçmişten günümüze bu alanda yapılmış 

olan hareketlerin eleştirisi niteliğinde düşünce ve tartışmalar 

bulunmaktadır. Düşünce yapısı olarak olumsuzlukların ortaya 

çıkarılması gerektiği savunulmuştur. 

Kitapta okuduğum kısımlar itibariyle konut alanlarının ve şehirciliğin 

esasları, bizlere şehrin ekonomi, politika ve sosyallik gibi kavramların 

birleşimiyle oluştuğunu ayrıca buna ek olarak manevi anlamda da 

insanların psikolojik durumlarının da çok önemli bir unsur olarak 

sayılması gerektiğini söylemektedir. Ancak insanların kazanç 

kaygılarının bu faktörlerin önüne geçmesi şehirlerde olumsuzluklara 

yol açmıştır. Bu konu insanların daha önce karşılaşmadığı sorunları 

öngörememesinin deneyimsizliğine dayandırılmıştır. Devamında 

ortaya çıkan oluşumlara örnek olarak bahsedilen kıyı şehirlerimiz 

Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin gibi alanlarda dahi yoğun yağışlarda 

su altında kalabilen suyun denize aktarılması bile düzgün 

planlanmamış hatta can kayıpları yaşanan yerleşim alanları 

oluşmuştur. Kazanç kaygıları bu durumları fark etmemizin önüne 

geçen bir perde olmuştur. İnsanların kazanç için sergilediği tavırlar, 

örneğin çok kötü durumlardaki konutların satışlarının durdurulma-
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ması belirli bir standart oluşturulmaması ve fakirlere satılıp sahibine 

önemli gelirler kazandırmaya devam etmesi, bozuk bir etin satışının 

yasak olmamasına benzetilmiştir.  

Şehir ölçeğinde yeşil alanların hızla azalması, sokak boyutlarına 

orantısız binaların yapılması, insanların burun buruna getirilmesi ve 

bu durumu kurtarabilecek açık alanların azlığı, nüfusun artışıyla 

birleştiğinde bu tarz şehirlerin hastalıklı birer hale gelmesini 

sağlamıştır. Bu durum birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebilir 

örneğin yapılaşma bu biçimdeyken olası bir depremde binalara 

ulaşmak oldukça zor olacaktır bunun dışında ihtiyaçlara hızlı cevap 

verebilmek adına özensiz yapılmış ve bakımsız kalan yerleşim 

yerlerinde zararlı mikroplar barınabilir. Bunun gibi birçok sorunu 

düşünebilmek konut kavramının sadece kapalı alandaki 

çözümlemelerin dışında farklı konularla da oldukça yakından ilgili 

olduğunu görmezden gelmemek gerekir.  

Şehirciliğin ve konutların ilk görevinin insanların temel ihtiyaçlarını 

karşılamak olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki tartışmalardan yola 

çıkacak olursak her birimizin sağlığı doğanın şartlarına bağlıdır. En 

doğal kaynak olan Güneş, ışık sağlamak adına tüm konutlara 

girebilmelidir. Soluduğumuz havanın kalitesi sahip olduğumuz yeşil 

alanlara bağlıdır ve bu alanlar zararlı gazlardan atıklardan özenle 

arındırılmalıdır. Mekanlar gerekli genişliklere sahip olmalıdır. Çünkü 

kullanışsız dar sokaklar, iç içe girmiş avlular fiziksel anlamda olduğu 

kadar ruhsal anlamda da problemler doğuracaktır. Güneş yeşillikler 

ve mekanlar şehircilik için en önemli 3 unsurdur. Bu düşüncelerin 
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kabul edilmesi şehircilik ve konutlaşma anlamında bizlere gerçekten 

insani bir görüş açısından değerlendirme fırsatı verecektir. 

Konumuza temel oluşturacak ve incelemeye alınan Amsterdam, 

Berlin, Atina, Brüksel, Londra, Madrid, Oslo, Paris, Prag, İstanbul 

gibi milletlerarası ve mimaride modernizm etkisi altındadır. 

Modernizmin incelendiği bütün bu şehirler insanlar üzerinde 

rahatsızlık oluşturmaktadır. İnsanın ruh ve beden sağlığının 

korunması için gerekli planlamaların yapılmaması veya yapılamaması 

insanı boğmakta ve ezmektedir. Bu durumun başlangıcı makine 

çağına dayanmaktadır. Kazanç ve özel çıkarlara dayanan iş tesisleri, 

konutlar ve fabrikaların gelişi güzel kurulmaları bu durumu 

doğurmuştur. Kontrolsüz ve düzensiz gelişen bu durumlar uzman 

çevrelerden ve şehircilik ilkelerinden habersiz gerçekleşmektedir. 

Şehrin planı maddi ve manevi olarak kişilerin özgürlüğüne kısıtlama 

getirmektedir. Bu duruma karşı koyabilmek için şehir düzeni 

içerisindeki boyutların insan ölçeğine göre düzenlenmesi 

gerekmektedir. Dolaşmak, çalışmak, oturmak ve dinlenmek gibi 

şehirlerin sahip olması gereken ana fonksiyonların oluşumuna önem 

verilmelidir. Kamu çıkarları özel çıkarların önünde tutulmalıdır.  

Şehirler gibi konutlarda kişiler üzerinde etkilidir. İnsanın mutluluğu 

ve sağlığı açısından uygun planlanmayan konutlar aile ve toplum 

ilişkilerini de etkilemektedir. Konutlar üzerindeki mahremiyetten 

yoksunluk, rutubet, güneş alma durumu, kullanıma elverişsizlik gibi 

durumlar konutlarda karşılaşılan ana problemleri oluşturmaktadır. 

Konut ile aile arasında yapılan araştırmalar bizlere konut ve aile 
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bağının önemini göstermektedir. Yukarda bahsi geçen bu tip 

sorunların çözümü birey ve ailelerin dolaylı olarak da bütün toplumun 

huzura kavuşmasına katkıda bulunacaktır. Bu yüzden teknik 

uzmanların konutları düzenlemesine ve katkılarının daha büyük 

ölçüde gerçekleşmesi gerekmektedir. Ama teknik işlerin çözümüyle 

beraber geriye kalan düzenlemeler için konut sahiplerine ve 

kullanıcılara da bazı serbestliklerin sunulması gerekir. Bu sürece 

dahil edilmeleri kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verilmesi açısından 

önemli bir yere sahiptir. Kullanıcının da tasarım sürecine dahil 

edilmesi konutun kullanıcı ihtiyacına cevap vermesini sağlayacaktır. 

Bu durumda sonradan konut üzerinde yapılan değişiklikleri ve inşaat 

sonrası maliyetlerini düşürecektir. 

Sadece konutlardaki teknik düzenlemeler ve kullanıcı ihtiyaçları 

sağlıklı bir konut için yeterli olmamaktadır. Bu yüzden konutlarda 

mimarların elektrik, su, doğalgaz gibi tesisat çözümlerinin yanında 

konutun güneşlenme, doğal havalandırma, doğal aydınlatma gibi 

etkenleri de göz önüne alması gerekmektedir. Bu durumlara uygun 

rüzgâr ve yönelim koşullarına dikkat edilerek gerekli düzenlemeler o 

şekilde yapılmalıdır. Kullanıcının da bu koşullara uyulması gerektiği 

hakkında bilinçlendirilip eğitilmesi mimarın görev ve sorumluluğu 

içerisinde yer almalıdır. Kişilerin düzeni bozacak ve elverişsiz konut, 

tesis ve fabrika gibi yapı isteklerine izin verilmemelidir. Kullanıcı ve 

yapı sahipleri bu konuda bilgilendirilip aydınlatılmalıdır. Bu şekilde 

yaşanacak bir eğitim süreci insanların daha uygun koşullarda 

yaşamasına ortam sağlayacaktır. Böylece insanlara uygun koşullar 
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sağlayan şehir ve konutların sayısında bir artış sağlamakla beraber 

bu şehir ve konutların oluşumunu da kolaylaştıracaktır. 

İki öğrenci tarafından hazırlanan değerlendirme, iki kısım halinde 

yapılmıştır. Birinci kısım ile ikinci kısmın değerlendirmesinde dil 

birliği olduğu belirtilebilir. Bu değerlendirmede, kitabın eleştirisinden 

ziyade özetine odaklanılmıştır.  

1.10 İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları 

Bir önceki eseri olan (İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları) 

kitabında, İstanbul’un geçmişten günümüze kadar olan sürecinde 

tarihi dokusunu, tarihi eserlerini ve tarihi mirasını nasıl yok 

ettiğinden bahşetmişti Reha Günay. İstanbul’un Kaybolan Ahşap 

Konutları kitabını yazarken Adalar’daki yapıları ele almak istemedi. 

Çünkü (İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları) kitabında 

kaybolan konutların hüznü yerine yaşamakta olan konutların sevincini 

ve coşkusunu paylaşmak istemiş. Kitap içerisinde Kınalıada, 

Burgazada, Heybeliada ve Büyükada bulunmaktadır ve ayrı ayrı 

buradaki yapılar ele alınmaktadır. 

Kitapta Adalar için, sanki buraya ait olmadığını ve Avrupa’daki bir 

limandan İstanbul’a çekilmiş ve burada demir atmış gibidirler ifadesi 

yer almaktadır. Bu ifade İstanbul’a giden herkesin bütün duyu 

organları sayesinde deneyimleyebildiği bir gerçektir. İstanbul’un 

yoğunluğundan bir an olsun uzaklaşmak isteyen herkes buraya gitmek 

ister. İstanbul’un kıyılarından bile gözlemlenebilen özgün yapıları, 

uçsuz bucaksız yeşil alanları ile insanlara son derece davetkâr bir 
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yerdir Adalar. Adalı insanların buraya misafir olarak gelen insanlara 

yaklaşımı son derece farklıdır. Burada yaşadıkları zaman boyunca 

alışılagelmişin dışında daha nazik, kibar ve cana yakın bir topluluk 

karşılamaktadır. Burada yaşayan insanlar buradaki market, restoran, 

otel vb. yerlerde çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Tabi hala 

mevcutta ünlü isimler, geçmişten miras kalan insanlar, ünlü 

edebiyatçılar, yazarlar, iş adamları burada yaşamlarını 

sürdürmektedir. Ancak Adalar’ın ulaşım şartları ve hava faaliyetleri 

burada kalıcı şekilde yaşamayı pek mümkün kılmıyor. Sisli ve puslu 

havalarda hareket imkânı bulunmayan vapurlar ulaşımı çoğu zaman 

imkânsız kılıyor. 

İstanbul yüzyıllar içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir 

şehir. Şehrin her yerinde farklı kültürlere ve medeniyetlere ait sosyal, 

kültürel, mimari vb. izleri deneyimlemek mümkün. Ziyaretçilerine 

sunduğu bu farklı deneyimler İstanbul’u çekici kılan özelliklerden 

sadece birkaçı. Bu kitapta, bir tarafta geleneğinden tamamen koparak 

tümüyle ahşap olan evlerini apartmanlarla değiştirmiş ve giderek 

göklere tırmanan yapıları ile mirasını, geçmişini, dokusunu ve en 

önemlisi tümüyle silüetini kaybeden İstanbul anakentinden, sadece 

uzaktan baktığımızda bile üzerinde birçok olumsuzluğa rağmen büyük 

oranda korunan ahşap yapılarını, insanların yaşam alışkanlıklarını, 

büyüyen ekosistemin bu Adalar’a etkilerini işliyor. 

İstanbul Adalarının tarihine baktığımızda, Bizans döneminde pek çok 

manastırın yer aldığı ortaya çıkıyor. Bu manastırların büyük bir kısmı 

çeşitli hastalıklara ve salgınlara karşı daha güvenli olduğu gerekçesi 
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ile ruhsal tedavi merkezi olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda Bizans 

ve Osmanlı döneminde Adalar, bir sürgün yeri işlevi görüyordu. O 

dönemde sürgün yeri olarak görülen Adalar günümüzde birçok yerli 

ve yabancı turistin şehrin kalabalığından uzaklaşmak ve tarihi 

dokusunun karşı konulamaz çekiciliği ile birlikte tamamıyla kültürel 

miras görevi görmektedir. 

Kitapta İstanbul Adalarının birçok medeniyete ev sahipliği yaparken, 

yapılarının da buna ait farklı mimari üsluplara yer verdiği belirtiliyor. 

Batı kültürünün döneme ait barok etkileri ve devamında Rokoko ve 

Neo-Klasik üsluplarla karışarak özgünlüğünü kaybettiğini belirtiyor. 

Adalar, Hıristiyan nüfus için tümüyle serbest, rahat ve özgürlükçü bir 

bölgeydi. Ayrıca arsa fiyatlarının uygun olması insanları Adalar’da 

rahat, büyük, görkemli, havadar ve yeni modaya uygun ahşap 

konaklar yapabiliyorlardı. Burada Osmanlı ahşap yapı geleneği ile 

çabuk, kolay ve ucuz şekilde kısa sürede kendi saraylarını 

kurabildiler.  

Adalar, İstanbul’da sergileyemedikleri görkemli yaşamı ve hep 

özendikleri yabancı ülkelerdeki ortamı yaşama imkânı sağlıyordu. 

Daha sonra Sultan II. Abdülhamid’in 1908’deki Meşrutiyet’ten sonra 

bazı yüksek dereceli memurları Adalar’da oturmaya mecbur etmesi ile 

yüksek dereceli devlet memurları, yazarlar, paşalar ve edebiyatçılar 

Adalar’da yazlık köşkler satın almış veya yaptırmışlardır.  
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Kitapta Adalar’da iki tür yerleşme biçimi bulunduğu belirtiliyor. 

Birincisi, ön ve arka bahçeli sıra evler biçiminde yerleşmeler 

bulunmaktadır. Evler dar cepheli ve küçük çoğu zaman iki veya üç 

katlı olarak görülmektedir. İkici olarak ise dağınık yerleşmeler 

izleniyor. Büyük bahçeler içerisinde tümüyle Batı’nın Neo-Klasik, 

Neo-Gotik, Neo-Barok üsluplarıyla Art-Nouveau’nın etkilerini taşıyan 

müstakil konaklar bulunuyor.  

Kitapta Adalar’ın bugün 19.yüzyıl Avrupa mimarlılığının çeşitli 

üsluplarını yansıtan bir Açıkhava müzesi ve doğal bir yaşam alanı 

olarak aktarılıyor. Hemen yakınındaki binlerce yıllık çeşitli 

medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul ise artık geleneksel ahşap 

konut dokusunu tümüyle kaybetmiş olduğu söyleniyor. Eski yapılarını 

zar zor korurken tarihsel çevresini ise yitirdiği söylenmektedir. Buna 

karşılık Adalar’ın şimdiki zamanda oldukça korunmuş bir şekilde 

karşımızda durması mucize olarak vurgulanıyor. Böyle bir mucizeyi 

yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak kültürümüze gelecekte 

olağanüstü katkılar sağlayacaktır. Son zamanlarda adalı insanların 

birçok zorlukla karşılaştığı bilinmektedir. Yoğunlaşan ve artan 

İstanbul nüfusunun aynı orantıda Adalar’a da yansıması Adada 

yaşayan insanların asıl amaçlarından uzaklaşmasını, tarihi dokuların 

yok olması, doğal güzelliklerin ellerinden alınması gibi ciddi zararlar 

görüyor. Adalar insanların kalabalıktan uzaklaşması için uğrak bir 

yer haline geliyor. Ancak bunun bazı zararları var. Adalardaki 

insanların yaşamlarındaki sadelik, dinginlik ve sakinlik turizm alanına 

çevrilmesi ile ellerinden alınıyor. Adalar artık daha hızlı yaşanan bir 
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hal alıyor. Bisikletler, Elektrikli Bisikletler, Elektrikli toplu taşıma 

araçları Ada insanının huzuruna zarar veriyor. Buraya gezmek amacı 

ile gelen insanlar ise korunması ve görülmesi gereken mirasın farkına 

varmadan deniz kenarında bir çay, kahve içmek, bir restoranda yemek 

yiyebilmek, denize girmek amacı ile burayı işgal eder vaziyete 

gelmektedir. Yasak olan alanlarda, korunan ormanlarında mangal 

yapmak Adalar’ın doğasına zarar veren başka aktiviteler arasında yer 

alıyor.  

Adalara ayak basan insanların aslında geçmişe doğru bir yolculuk 

yaptığı vurgulanmaktadır. Böylesine güzel bir yolculuğu yapma fırsatı 

bulunan kişilerin bu yolculuk hakkında hiçbir fikrinin olmadığı öne 

sürülüyor. Aslında günümüzde adalara gittiğimizde buraya ait tarihi 

geçmişi ile ilgili herhangi bir bilgilendirme veya rehber bulunmuyor. 

İnsanlar çoğu zaman burada yürüyüş yapmak, piknik yapmak amacı 

ile kullanıyor. Buraya gelen insanların bir ön araştırma yaparak 

gelmesi halinde adanın aslında ne kadar farklı bir atmosfere ve 

geçmişinin ne kadar köklü olduğunu daha iyi anlamasının önemi 

vurgulanıyor. Bu bilinç ile bu yolculuğu yaptığınızda buradaki 

yapılara daha büyük saygı ve önem arz edildiği söyleniyor. 

Adalar günümüzde pek çok tehdit altındadır. Bunların başında nüfus 

artışı ve yapılaşma gelmektedir. Ada kültürü, kıta kültüründen 

farklıdır. Büyük ölçekte buna en güzel örnek İngiltere ve Japonya’dır. 

Günümüzde neredeyse adalar alanının yarısı ormandır ve bu oranın 

azalması adayı bitirir. Yapılaşma gerekmediği sürece yapılmaması 

gereken kültürü ve doğayı kemiren bir gelenektir. Doğal araziyi doğal 
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ve kendi haline bırakmak gelecek nesiller için çok önemli olduğuna 

değinilmektedir. Turizmin de sınırları vardır ve bu sınırlar aşıldıkça 

turizm kendiliğinden yok olmaya mahkûmdur. Bu yapıları korumak 

adına hiçbir çaba sarf etmeden sadece bir vapura binerek görmek ne 

kadar kolay ve mutluluk verici. Kitapta Adaların tıpkı İskoçya ve 

benzeri ülke ve yörelerdeki gibi yapı yasağı uygulamak hatta zaman 

zaman giriş vizesi koymak, bugün bize garip görünse de yarın 

karşılaşacağımız önlemler arasında olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

önlemler alınmadığı takdirde günlük olarak adaları ziyaret eden 

kişilerin adalar hakkındaki bilinçsizliği sayesinde bütün korunan 

varlıkların yok olacağı öne sürülüyor. Alınacak önlemlerin bugün ve 

yarın için gerçeklik taşıması ve önemini arttırması gerektiği 

söyleniyor.  

Kitap tek bir öğrenci tarafından incelenmiştir. Öğrenci, 

değerlendirmesine yazarın bir önceki yazdığı esere atıf yaparak 

başlamıştır. İncelediği kitapla ilgi kurması olumlu bulunmaktadır. 

Değerlendirmenin devamı, kitapta anlatılanların özetini okuyucuya 

aktarmaktadır. Eleştirel bir değerlendirme ise okuyucuya 

sunulmamaktadır. 

1.11. İstanbul’da Çıkmaz Sokaklar ve Gecekondu Meselesi 

Almanya’da Kiel Üniversitesinden Dr.  Reinhard  Stewigin 

araştırmaları sonucu yazılan  ve  Ruhi  Tufan’la    Yazman  tarafından  

Türkçeye  çevrilen bu eserde yazar,  İstanbul  şehrindeki çıkmaz 

sokakların ve bu sorunu takip eden gece kondu probleminin 1996 da 
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geldiği şekli hem kendi araştırması sonucu ulaştığı çıkarımlarla hem 

de bu konu hakkında daha önce bilimsel çalışmalarda bulunmuş 

kişilerin çalışmalarından yararlanarak ne zaman başladığını 

başlamasında nelerin etkili olduğu, zamanla nasıl şekil değişerek 

devam ettiği ve ileride devamının olup olmayacağı ile ilgili yaptığı 

araştırmayı  paylaşmaktadır. Yazar kitaba İstanbul Beyoğlu ve 

Üsküdar semtlerimde görülen iki tip yerleşim şekline değinerek 

başlamaktadır. Bunlardan birincisi Avrupalı kozmopolit yerleşim 

tipidir. Bazı alanlarda halka şeklinde bazı alanlarda ise kesişen veya 

paralel devam eden caddeleri olan yerleşim tipidir. Diğer yerleşim 

tipi ise doğulu yerleşim tipidir. Bu yerleşim şeklinde ise Osmanlı 

zamanında meydana gelen yerleşim tipidir. İnsanların ve yük taşıyan 

hayvanların geçişleri için düşünülen dar sokaklar bulunur. Bu tip 

Doğulu yerleşimlerde kısa veya uzun başka kolları bulunan veya 

bulunmayan birçok çıkmaz sokak vardır. Kitap bu iki tipin 

özelliklerinden kısaca bahsettikten sonra Doğulu yerleşim tipini 

ayrıntılı olarak anlatmaya başlamıştır ve bu yerleşim tipinin ortaya 

çıkmasında rol oynayan etkenleri üç ana başlıkta bilimsel bir şekilde 

açıklanmasından bahsetmektedir bunlardan birincisi İslamiyet’ten 

gelen mahremiyet anlayışı, ikincisi coğrafi faktörler, üçüncüsü ise 

sosyal olaylar ve etkileri olarak ayrılır. Kitapta yazar özellikle bu 

başlıklar ile insanların İstanbul’un yerleşim şekli ve problemlerinin 

burada yaşayan Hristiyan Yahudi ya da Müslümanlarla farklı inanış 

ve düşünceler ile bir ilgisi olmadığını ve bunun insanların kafasına 

yerleşmiş yanlış bir algı olduğunu vurgulamak istediğinin de üzerinde 

durmuştur.  
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Yapılan birçok Arkeolojik çalışma göstermektedir ki İstanbul’daki 

çıkmaz sokakların temeli Bizans zamanında yapılan ana caddelerin ve 

bu ana caddelerin planlamalarından kaynaklı olarak çıkmaz 

sokakların oluşumunun İstanbul fethinden önce gerçekleştiğini 

söylemektedir. Bu üç ana başlık dışında da çıkmaz sokaklar ve 

yerleşim problemine sebep olan farklı nedenlerde vardır. Bu 

nedenlerden en sık görülenlerden biri ise nüfusun artması ve plansız 

yapılan inşaatlarla birlikte iki yerleşim bloğu arasında kalan alanın 

dıştaki caddeye ulaşabilmesi için bir çözüm olarak görülüp 

gerçekleştirilen çıkmaz sokaklardır. Yazar bunu Doğulu yerleşim 

şeklinin bir satranç tahtası düzenini gibi olan başlangıcı ve ilerleyişi 

olarak yaptığı benzetme ile durumu okuyucuya tarif eder. Aynı 

zamanda şehrin içinde bulunan büyük çarşılar camiler, hamamlar ve 

okullar doğu tarzındaki yerleşimlerinde ulaşım yeteri kadar 

düşünülüp planlanmadığı içinde bir çözüm sanılan ama aslında yeni 

bir sorun yaratan çıkmaz sokakların nedenlerinden biri olmuştur. 

Başka bir örnek vermek gerekir ise yerleşim alanlarının denetlemenin 

yeterince yapılmadığı dönemlerde insanların sürekli ve plansız bir 

halde ulaşım noktalarının yerlerine zorluk çıkartacak alanlara 

yerleşim kurmaları ayrı bir gece kondu sıkıntısıyla oluşan sorunun 

daha çok içinden çıkılmaz bir duruma sokmuştur.  

Bu zamana kadar hep temelini Bizans’ın planından alan ve üzerine 

ekleyerek devam eden Doğulu yerleşimden bahsetmiş olduk. Şimdi 

birazda Avrupalı kozmopolit yerleşimde ki sorun ve çözümlerden 

bahsedelim. İngiltere’de bulunan eski yerleşim bloklarının nisanların 
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yerleşmesi için yeni parsellerle doldurulması gerekliliği ortaya çıkmış,  

fakat bu şehirlerde caddelerin üzerin yapılacak olan yeni alandan 

ziyade caddelerin şeklinin yeniden düzenlenmesi çalışılmalarına 

odaklanılmış ve böylece herhangi bir çıkmaz sokak meydana 

gelmemiştir.                                                

Kitabın birinci yarısında araştırma İstanbul’daki çıkmaz sokakların 

tarihte nereye dayandığına, hangi tip ve şekiller hangi nedenlere bağlı 

olarak görüldükleriyle ilgili kısmı açıkladıktan sonra geriye kalan 

acaba bu çıkmaz sokak probleminin devamlılığı olup olmadığıyla ve 

devam etmesi sonucunda oluşabileceklerin ön görüsünde bulunmaktır. 

Çalışmanın vardığı sonuca göre İstanbul çıkmaz sokaklarının artması 

şüphelenmesi gerekilen bir durumdur. Nedeni ise temelden gelen bir 

plansızlığın düzeltilmesine yönelik herhangi bir çalışmanın 

yapılmadığı ve burada hızla artmakta olan nüfus artışı ile yapılması 

bir zorunluluk olacak olan konutlarında mevcut durum planına 

bakılmadan, sadece ekonomik şartlar gözetilerek sürdürülecek 

inşaatların oluşması kaçınılmaz bir olasılıktır. Bu çıkmazların 

artmasındaki olası en büyük etken olan gece kondu sorunu ise kitabın 

ikinci yarısında üzerinde durulan bir konu olmuştur. Yazar o 

tarihlerde İstanbul’da uzun zamandır bu şehirde yaşamakta olan 

Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlarla konuşmalar yaparak, şehrin 

nüfusunda artışın sebebi olan dışardan göçün neden bu denli fazla 

olduğunu araştırmış ve konuştuğu insanların hepsinden aynı sonuçla 

karşılaşmış. Soruya verilen en net ortak cevap iş olanakları olmuştur. 

İnsanlar ekonomik sıkıntılarını giderebilmek için İstanbul gibi büyük 
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bir şehre gelip burada bulabildikleri en uygun yerlere yerleşip 

konaklamayı tercih ediyorlardı. Bazıları ise daha önceden buraya 

gelmiş bir akrabası ve yakını bulunmaktaysa ya onun konutunu 

kullanıyor ya da o kişiye yakın olma isteği ile çevredeki bir konuta 

yerleşiyorlardı. Buda belli bir zamanla insanların belirli bir alana 

yığılma gerçekleştirmesi durumunu ortaya çıkaracaktı. Yazar gece 

kondu ile ilgili bu satırları yazarken okuyucuya kitabın başında 

bahsettiği çıkmaz sokakların ve hatalı yerleşimin İstanbul’da yaşayan 

farklı inanıştaki insanlardan kaynaklanmamakta olduğunu ve bunun 

yanlış bir düşünce olduğunu belirttiğini, kitabın bu kısmına geldiğinde 

okuyucunun aklında bir anlam karışıklığı olmaması için tekrar 

değinerek tekrarlar. Asıl problemin inşaat ve planlama alanlarında 

yapılmış olan yanlış seçim ve tercihlerden dolayı otaya çıktığını 

göçlerin ise gece kondu meselesiyle beraber gelişip mevcut bir 

problemin üzerine plansızca eklenerek zaten başlamış sürecin 

hızlanmasına sebep olduğunu hatırlatır. 

Gece kondu probleminin sokak problem ile birleşmesindeki 

örneklerden bir de, farklı yaşam şartlarına sahip olan ve göç etme 

durumunda kalan insanların bulundukları yeni yere uyum 

sağlamaktaki süreçte etrafındaki bir takım şeyleri değiştirme 

hareketiyle başlar. Buna bir örnek olarak evinin etrafındaki alanı 

genişletmek ya da bahçesini büyütmek isteyen kişinin ihtiyaçlarına 

cevap vermeyen bu konutun sınırlarını genişletmesi durumu ile 

sonuçlanacaktır. Buda o yerleşimin etrafında ilerinde yapılması 

planlanan herhangi bir proje için nasıl bir zorluk yaratacağı veya 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 105 

 

inşaatı hangi yönlerde değiştirmeye zorlayacağı belli olmayan ve 

bunla birlikte oluşacak olan yeni sorunlar zincirinin sadece tahmin 

edilmesi ve içinden çıkması daha karışık olan bir durum haline 

getirecektir. Kitabın içinde yer, zaman ve kaynak belirtilmeden gece 

kondu ve çıkmaz sokak problemleri hakkında İstanbul dışında, tabi ki 

onunla benzer alt yapı problemlerine sahip olan şehirlerin bunun için 

nasıl bir planlama ve çözüm yolu içinde olduklarını kısa bir şekilde 

açıklamıştır.  

Yazar diğer şehirlerin nüfus artışları sürecindeki konaklamaların 

oluşma hızı ile paralel gerçekleşen bir yenileme çalışmasından 

bahsetmektedir. Ana caddelerin yerleşimle olan ilişkisini ihtiyaçların 

da göz önünde bulundurarak güçlendirmeyi hedeflemiş ve inşaat 

alanındaki kararlar birçok denetimden geçirilmektedir. Yeni 

oluşturulan caddeler ile eskilerin yenilenmesi aynı süreçte 

gerçekleştirilmektedir. Yazar kitaptaki bu kısmı araştırmasının 

İstanbul’daki gece kondu ve çıkmaz sokak probleminin temelden bir 

değişiklik yapılmadığı müddetçe zamanla büyüme ve ilerleme 

olasılığının olacağı görüşünü desteklemek içinde kullanacaktır. 

İnsanlar o dönemlerde ekonomik yönden fayda için yaptıkları bu 

çıkmazlar ve gece kondular planlanmalıdır yapılmadığı takdir de 

kontrolsüz bir büyüme olasılığı olacaktır.  

Yazım hataları bir yana, kitap özet şeklinde değerlendirilmiş ve 

yazarın vurgu yaptığı konular üzerinden tamamlanmıştır. Kitabın 

içeriğine yönelik kayda değer bir eleştiri bulunmamaktadır. 
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1.12. Kaybolan İstanbul’um 

1932 yılında Bulgaristan’ın Vidin şehrinde doğan Enis Kortan orta 

eğitimini Ankara’da Maarif Koleji ve İstanbul’daki Atatürk Taksim 

Lisesi’nde tamamlamıştır. Çocukluğu ve gençlik yılları Ankara’da 

geçmiştir.1948 yılının Sonbaharında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 

girmiştir. İkinci sınıfta Emin Onat’ın öğrencisi olduğu için kendini çok 

şanslı hissetmiştir. Hissetme sebebi ise; Çok başarılı projelere imza 

atması ve piyasa genelinde çok projeyle uğraşması hatta örneği: 

“Anıtkabir Mimarı” olarak bilinen Atatürk’ün anıtını “alev küresi” 

olarak hayal ettikten sonraki aşaması tasarıma geçmiştir ve tasarım 

sürecinde somut biçimlerden oluşacak şekilde konseptinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte projenin oluşması evresinde çok beğenildiği söz 

konusu olmakla beraberinde sergiye çıkmış olmasıdır. Öğrencilerine 

çok değer verir ve şu sözleri dile getirmiştir: “ Hayal gücü bilgiden 

daha önemlidir.” 1952 yılında 4.sınıfı bitirdikten sonra yaz tatilinde 

Maltepe’de Sonatoryumu İnşaatında stajyer olarak çalışmaya 

başlamıştır. Aile dostları Yük. Müh. Fikret Germen, SSK İstanbul 

İnşaatte Kontrol Amiridir ve Enis Kortanı yardımcısı olarak yanına 

işe almıştır.  

Sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı İnş. Müh. Faruk Ilgaz’ın 

müteahhitlik yaptığı isale hattını kontrol ediyordu ve bu sayede birçok 

tecrübesi olduğu kadar da parası olduktan sonra bu paralarla da 

almak isteyip de alamadığı mimarlık kitaplarını aldıktan sonra 

mimarlık dergisine abone olmuştur.1953 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nden ise mimar olarak mezun olmuştur. Mezun olduktan 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
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sonra Yük. Müh. Mimar olarak Şeker Fabrikasında hem Mimarlık 

hemde İnşaat Mühendisliği yapmıştır.1957 yılında ABD’ye gitti ve 

orada birçok farklı mimar ile çalışmıştır. ABD’ye gitse de Enis 

Kortanın aklı fikri İstanbulda’dır. Onun için Dünyanın en güzel şehri 

olan İstanbul’u çirkinleştirmeleridir diyerek dert yanmıştır.  

İstanbul’un değerini New York’ a gidince anlamıştır. New York için 

Büyük Felaket diyerek İstanbul’u ise Yeryüzü Cenneti yapmıştır. New 

York’un İnsanları heyecanlandırması, şoke uğratır ve New York’un 

güzel olmadığından bahsetmiştir. 1964 yılında Türkiye’ye döndükten 

sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmuştur. 

Tüm anılarına karşı İstanbul’dan ayrılma vakti ne yazık ki gelmiştir. 

Ailesini ve tüm sevdiklerini geride bırakarak bu şehri terk edicekti. 

Başkent olan Ankara’ya gitmesinin sebebi ODTÜ’den iş teklifi 

gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Başkentteki anılarını 

canlandırması ile birlikte Atatürk’ün arabası ile önünden geçmesini 

hatırlaması o mutluluk onun için paha biçilemezdi. Ankara’nın daha 

düzenli ve disiplinli şehir olduğundan da bahsetmiştir. Aynı 

üniversiteden 1973 yılında doçentlik, 1978 yılında ise profesörlük 

unvanını almıştır. 1999 yılında emekli olmuştur ve   serbest mimar 

olarak mesleğini sürdürmektedir. İstanbul’a özlediğinde sık sık 

giderdi ve gençliğinin en güzel yıllarının geçtiği Acı Su Sokaktaki çok 

güzel anılarının geçtiği herbiri onun için çok değerli olmasından 

dolayı gözünün önünden hiç gitmemiştir ve geldiği gibi ziyarete gitme 

sebebi olmuştur gittiğindeki karşılaşma sonucunda hayal kırıklığına 

uğramıştır. Oturdukları evlerinin sokağını, anılarının geçtiği tüm 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
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yerlerin değiştiğini gözlemlemiştir. Sokakların arabalarla dolması, 

evlerin çok katlı olup bitişik düzende ve cephelerinin betondan olması 

, sokaklarda ağaçların olmayışı, doğal ışığın, oksijenin olmaması 

İnsanlara hastalık gelmesinin sebepleri arasında olmuştur ellibeş yıl 

öncesinin ise  gün ışığının olduğu, ferah ve insan topluluğuna özlem 

duyup bu hale nasıl gelindiği hakkında yadırgamış oluşu çok sevdiği 

anılarının geçtiği sokaktan biran önce çıkıp gitmek istemiştir. Geçmişi 

hiç gözünün önünden gitmiyordu ve buna dayanarak yaşadığı 

yıllardaki yapılarla şuan ki yapılar arasında çok fazla değişimden 

dolayı bu durum onu rahatsız etmiştir. Eski yapıların daha sağlam, 

gösterişli ve güzel olduğunu; yeni yapıların taklit edilerek sağlamlığa 

ise dayanıksız olduğunu, yapılarında birbiri ile iç içe olmasından 

hayıflanmıştır.   

İstanbul’un eski haline gelmesi, yıkımların oluşundan perişan hale 

getirilmesinden pişman olup bizler neler yaptık da bu şekilde oldu 

diyerek düşüncelere dalma sebebi olmuştur. İstanbulda ki Acı Su 

Sokağında ki evlerin çoğu ahşaptan olması en önemli özelliğe ve 

geleneksel kültüre sahip olmasıdır. Depremlere dayanıklıdır fakat en 

korkunç özelliği ise yangınların çıkmasıdır. Yalıdaki pencerelerin 

dizaynı ise düşey değildir yataydır ve pencerelerin fazla olmasının 

sebebi de karakteristik özelliğe sahip olmasıdır. Sokağın zeminleri 

doğal taştan yapılmıştır. Enis Korta’nın diğer sevdiği semti 

Vişnezade’nin Taşlık Kır Kahvesi olarak öğrencilik yıllarında sürekli 

gidip vakit geçirdiği önemli mekanları arasında ön planda gelmiştir 

ve tasarlayan kişinin Güzel Sanatlar Mimarlık Şubesinin şefi Sedat 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 109 

 

Hakkı Eldem Beydir burası yalı olarak da gösterilmiştir. Yalıdaki 

iskelet sistemi ahşaptır kahvenin içi betonarme olarak 

tasarlanılmıştır. Tüm cephelerinin pencerelerden bakıldığında 

manzaraya açık oluşu onun rahat bir hava alması kafasını 

dinlendirdiği huzur bulduğu mekanlar arasında gelmiştir. Herkesin 

gidebileceği ve rahatça hesabı ödeyebileceği mekandır semtte 

bulunan mekanların çoğunun beton ve cam yapılarla dolup taşması 

gün ışığının girmemesi, ferahlık diye bir şeyin olmayışı insanların 

ruhsal sağlığının bozuk olması İstanbul’un eski haline özlem 

duyulması İstanbul’un elden gitmesi ve kimsenin farkında 

olmamayışının birden fazla kayboluşa geçmesinin üzüntüsünü 

yaşamıştır. Tüm herşeye rağmen yinede İstanbul’a karşı hayran ve 

aşık olan bir beydir. Eski ile yeniyi kıyaslayarak eskiye özlem 

duyulduğunu sözleriyle dile getirmiştir. Enis Kortan için İstanbul’un 

Göztepe semti onun için çok değerlidir. Çünki ilk Villa projesini 

Göztepe’de tasarlamıştır. Onun ilk deneyimi olmasına rağmen projesi 

çok beğenilmiştir. Fakat 2000 yıllarında yaptığı Villa projesini yıkıp 

yerine apartmanlar yapmışlardır. İstanbul’da yeni imar düzeni 

getirilmesi ile birlikte imar sırasında değerli kültürler yok olmuştur. 

İstanbul’u her defasında kurtarmak ve yaşatmak istiyordu fakat 

olmuyordu. İstanbul’un kötüye gitmemesi, çaba gösterilmesi için 

önlem alınmasını istemiştir ve insanlarda maalesef ki önlem yerine 

daha kötüye gitmiştir. İnsanlar için İstanbul göz bebeği olan şehirin 

değiştikçe eski özelliğindeki yapılarını yitirmiş olup anılar ise sadece 

nostalji olarak kalıp insanlara yol gösterip huzur ve mutluluk verip 

rahatlatmasına sebeptir. Özellikle de Ayasofya, Galata Kulesi, Kuleli 
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Askeri Lisesi yapıları çok değerli ve ön planda gelmiştir. İstanbul’da 

gelecek yılların geçmiş yılı özlem duyulması gelecekten ümitli olarak 

bakmak doğru olmadığını kötü faktörlere ümitsizliğini 

laybetmemelerini, imkansızlıkların yok edileceği ve olumlu sonuçların 

olması için şaşırtıcı bir durumun olması bekleyişinin sözüyle son 

bulmuştur.  

1950 yılında’ki Acı Su Sokak ile Maçka Caddesi’nin kesiştiği yerde 

İnönülerin Villası bulunmaktadır. 55 yıl geçmesine rağmen halen 

modern ve güzel bir mekandır. Önceki yılların İstanbul!un 

yapılarında’ki değişiklikler ile şimdiki İstanbul’un yapıları arasında 

arasında büyük değişim bulunmaktadır. 1950 yıllarının yerini 

hiçbirşey tutmamıştır. Acı Su Sokağın yerini bile eski betonarme 

yapılardan oluşan konutlarla karşılaşmayız. Boğazda’ki 

restorantların eski mekanlar ile yeni mekan arasında tasarımına 

kadar değişmiştir ve özelliğini kaybetmiştir. Beyazıt meydanında 

büyük değişim söz konusu olup yeni ve eskiyi eleştirip eskiye karşı bir 

özlem ve eskinin hiçbirşeyi yerine getiremeyeceği söz konusudur. 

Sebebi ise süreklilik, yenilik olmamasıdır. Yeşil alanların az olması, 

peyzaja önem verilmemesi. Eminönü ve Taksim Meydanına yeniden el 

atılması, çevre düzeni ile birlikte tasaeım yapılması ilgilenen 

mimarlarla görüşülmesi durumu izah etmeleri. İstanbul’daki çoğu 

konutların, yapıların ve mekanların güzel olmaması eski ile yeni 

arasındaki büyük farkların olduğu gözlem yapılarak sözlerin dile 

getirilmesi. Hilton otelinde ise yeşil alanların yok oluşu, arsaların 

yerine otellerin gelmesi düzenin bozulması görüntü kirliliğine ve çevre 
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kirliliğine sebeptir. Kimliğin değişmesi, toplumun yapısının bozulması 

İstanbul’un geleceğinden de bir şey beklenilmemesi eski yapıların 

bozulmayıp o şekilde kalmasından İnsanlar memnundur. Sürekli 

konutların olması ve yeşil alanların kaldırılmasından sosyal yapının 

değişmesine sebep olmuştur. Saygısızlığın, bencilliğin olduğu bir 

kültüre yön tutmuştur. Boğaziçi ve Üsküdar’ın sosyal yaşamı ve 

fiziksel çevresinin değişmesiyle bozulmasına sebep olmuştur. Otellerin 

yapılmadan önceki hali ve otomobillerin yayaları işgal etmeden önce 

daha gösterişli ve güzel olması İnsanların şuan güzellik duygusundan 

yoksun olmaları çirkinleştirmeye yol amıştır. İstanbul’daki diğer 

semtlere binaların yapılması motorlu araçların gelmesi hava 

kirliliğine ve kirliliği olması çevreye faktörleri olumsuz etkende rol 

oynayıp estetikliğini kaybetmiştir. Şehrin kimliğini olumsuz yönde 

etkilemiştir sorunlarında beraberinde getirmesiyle huzursuz insan 

topluluğunun artmasına sebep olmuştur.  

Kitap, önce genel bir özet sonrasında eleştirel bir dille tek bir öğrenci 

tarafından değerlendirilmiştir. Öğrenci, kitaba odaklanmaktansa, 

yazarın hayatını ön plana çıkarmış ve uzun uzadıya anlatmıştır. 

Kitabın uzun bir özetinden sonra eleştiri kısmıyla değerlendirme son 

bulmuştur. Eleştiri kısmında ise gerçekten kitaba yönelik bir eleştiri 

yapılmamış, özetin devamı niteliğinde cümleler kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, değerlendirme ciddi derecede yazım hataları içermekte olup 

eksik bir çalışma olduğu belirtilebilir.  
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1.13. Kent Düzenlemesi ve Konut Mimarlığı 

1.13.1. Değerlendirme I 

İnsanlar ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal düzenin bir parçası olarak 

konutun anlamını ve önemini artırır. Orada yetişir, evlenir, çocuk 

büyütür, çalışır, yaşlanır ve ölür. Kullanıcı konuta hangi anlamı 

yüklerse konut o anlamı ifade eder. İnsanlar yaşamları boyunca 

konutlarını değiştirmek ister. Sosyolojik ve piskolojik açıdan 

ihtiyaçlar ve birçok etmen buna neden olmaktadır. Konutun yaşam 

biçimine etki eden faktörler vardır. Aile tipleri mesela çekirdek bir 

ailenin gereksinim ve faaliyetleriyle geniş büyük bir ailenin istek ve 

gereksinimi bambaşkadır. Daha birçok etmen vardır. Yoğunluk, 

kültür, gelenekler, gelir durumu, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetleri 

ile onların hayat biçimleri vs. bu nedenle konut, gereksinimler ve 

tercihler doğrultusunda değişen eylem kalıplarına göre 

değerlendirilmelidir. Konut içindeki eylemler yaşam döngüsüyle 

beraber değişmektedir. Geçmişten bugüne gelişmişlik ve teknoloji ile 

yaşama biçimimiz değiştiği gibi konutlarda değişmiştir. 

19.yydan önce konut tasarımı ve üretimi mimarların uğraş alanı 

içinde değildi. Bu iş için ustalar yeterli oluyordu. Konut mimarisine o 

kadar önem gösterilmeyip yapımlarında daha çok becerisi yüksek 

ustaların yardımı sağlanıyordu. Eski çağlarda konut üretilirken 

insanlar birbirlerine yardım ve dayanışma yoluyla barınma ihtiyacını 

sağlayacak bir ev yapılıyordu. Fakat bu durum 19.yy ile endüstrileşme 

ve kentleşmeyle birlikte değişmeye başladı. Çünkü insanların yaşama 

biçimi ve istekleri değiştikçe konut işlevleri de değişmeye ve üretimi 
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farklı şekillenmeye başlamıştır. Endüstriyle beraber gelişen sanayinin 

de etkisiyle yapı malzemeleri yöntemleri, teknikleri değişmiştir ve 

kurulan fabrikalar farklı mekanlar oluşturmuştur. Fabrikaların 

kurulmasıyla büyük bir işçi sınıfı ortaya çıkmış hem de fabrika 

çevreleri gelişmeye başlamıştır. Çağdaş konut üretimi yeni yapı 

malzemeleri ve yöntemleriyle değişmeye başlamıştır. Toplum yapısıyla 

birlikte konut gereksinimi de değişmiştir. Artık konutu kullananların 

konfor ve istekleri farklı bir seviyededir. Konutların kent içindeki 

konumları da değişmiştir. Kent toprakları giderek değer kazandığı 

için konuta bahçe ayrılmasına izin verilmeksizin ki Türk evinde 

bahçenin önemi oldukça yüksektir bunun sonucunda yüksek 

yapılaşmaya gidilmeye başlanmıştır. Kırsal alanlardan kentlere yoğun 

göçler olduğu için konut ihtiyacı giderek artmıştır. Bu ihtiyacı 

karşılamak için yaşam kalitesinin oldukça düşük olduğu kooperatif 

konutlar üretilmeye başlanmıştı. Yapılar tek tek yapılması yerine tek 

seferde aynı zamanda başlanıp bitirme yolu uygulanmıştır. 

Politikacılar yıllarca konutun bir tüketim aracı olduğunu, hızlı bir 

kalkınmada konut yatırımlarının elden geldiğince sınırlı tutulması 

gerektiğini düşünmüşlerdir. Oysaki konut bir üretim malıdır, inşaat 

sektörü yeni iş alanları yaratır. 

Türk toplumu da 19.yy dan başlayarak bu değişime maruz kalmıştır. 

Batılılaşmayla önce büyük kentlerde hızlı endüstrileşme ve kentleşme 

nedeniyle de diğer kentlerde konut önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Hızlı kentleşme ve büyük kentlerdeki eski evlerin hızla ortadan 

kalkmasına neden olmaktadır. Mimarların ve kent tasarımcılarının 
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olumlu önerileri benimsenip uygulanmamış, yanlışlar devam etmiştir. 

Oysa mimarlar ve kent tasarımcıları kişisel ve birlik aracılığıyla bu 

konuya büyük bir özveri ve titizlikle eğilmişler, yapılan uygulamaları 

eleştirdikleri gibi hem tasarım, hem de uygulamayı ilgilendiren çözüm 

önerileri getirmişlerdir. 

Kentlerin büyümesi ve nüfusun çoğalarak artmasından sağlık, 

güvenlik, mahremiyet ve ulaşım gibi etmenlerin ortaya çıkmasıyla bu 

olan üzerine düşünülmüş ve çözüm aranmıştır. Bu şekilde mimarlar 

konut mimarlığını kendi uğraş alalarına dönmesini başlatmıştır. Her 

yapı tasarlanmalı ve düşünmeli. İnsan odaklı tasarım yapılmalı. 

Kullanıcı ne ister? Mimarlar olarak kullanıcı hedef kitlesinin ne kadar 

farklı olduğunu, herkese tek tip konutların yapılamayacağını 

bilmeliyiz. Küçük çocuklar, yaşlılar, gençler, tekerlekli sandalyeye 

kullanan insanlar, bir veya birden fazla engeli bulunan kişiler, 

birbirinden farklı ihtiyaçları olan kullanıcılar yer alabilir. Koşullar 

değişiyorsa üretim de değişmeli. Konut planları çoğu kez onu 

kullananların isteklerinden, gerçek gereksinmelerinden yola çıkılarak 

yapılmazlar. Bu da kullanım zorlukları, zorlamalar, yanlışlıklar 

getirmekte, kullanılmayan alanlara, gereksiz koridorlara, anlamsız 

girinti çıkıntılara yol açmakta, kendi içlerinde ve birbirleri arasında 

tutarsızlıklar bulunan mekanlar ortaya çıkarmaktadır. Evin içindeki 

mekanları konumları da yaşam biçimleri ya da kullanma 

alışkanlıklarına dayanmamaktadır. Başka konutlara, çoğunlukla da 

konut kullanışı Türkiye'dekinden çok farklı Batılı tasarımlara öykünen 

planlar bilinçsizce uygulanmaktadır. Tasarım önceden planlama 
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demektir. Pek çok şeyde daha önceki yapıların benzerini yapmaktayız. 

Yani biraz taklitçilik Yapıların tasarlanması gereksinmelerden çok 

yapım yöntemine göre ayarlanmaktadır. Bu da kullanışsız evler, 

işlevleri birbiriyle kesişen, hatta birbirini engelleyen konutlar 

yaratmaktadır. Yasal kurallar, sosyal konut standartları da çoğu kez 

çok çocuklu, büyükanne ve babalarla, kardeşlerle oturmak zorunda 

olan ortalama bir Türk ailesinin yaşayışına uygun değildir. Buna 

karşılık kullanıcıların da konutlarından en iyi biçimde yararlandığını 

söylemek zordur. Eskiden yeniye, kırsaldan kentsele geçiş aşamasına 

özgü bu tür davranışlar ne kadar azalırsa, konutların planları da o 

kadar akılcı ve kullanışlı olacaktır.  

Türkiye' deki yapı üretimi içinde önemli bir yeri olan konutların çok 

az bir bölümü mimarlar tarafından yapılmakta, büyük bölümü mimar 

olmayanların elinden çıkmaktadır. Bu da yapı ölçeğinde mekan 

ilişkilerinden kent ölçeğindeki yanlış yerleştirmelere kadar konutları 

olumsuz yönde etkilemekte, her gün çevrede görülen çirkin, 

kullanışsız, hatta sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun yapıların 

çoğalmasına yol açmaktadır. Konut işlevleri de değişirler. Toplumsal, 

ekonomik, kültürel, teknolojik değişmeler de onu etkiler. Bugün 

çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, buzdolabı, fırın gibi araçlar 

artık her evin demirbaş eşyaları arasında sayılmaktadır. Çağdaş bir 

konutta televizyon, telefon gibi iletişim araçları için de yer ayırmak 

gerekmektedir. Evlerde çeşitli mobilyalar kullanılmaya başlanmıştır. 

1970'lerin başındaki petrol bunalımının, 1990'ların başından beri de 

uygulanmasına başlanan doğal gazın gösterdigi gibi, ısıtma, 
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havalandırma, soğutma alanlarındaki her yenilik ya da  geri dönüş 

konutları da etkilemektedir. Konutlar genellikle içe dönük yapılar 

olurlar, başka bir deyişle, dış görünüş çok önemli değildir. Bu 

geleneksel Türk evlerinde de böyle olmuştur. Dıştan sağır duvarlı, 

kapalı pencereli, bakımsız görünüşlü bu evlerin içine girildiği zaman 

aydınlık, temiz, pırıl pırıl bir çevre ile karşılaşılır. Günümüz konutları 

da biraz böyledir, dış görünüşleri birbirine benzeyen, hiçbir özelliği, 

kişiliği olmayan ama konutların iç düzenlemelerinin yanlış kurulması, 

çirkinlikten öteye araç, gereç, zaman, yer, parasal olanak, enerji 

savurganlığı anlamına gelmektedir. Bunun aşılması için bu 

savurganlıkla yitirilenlerin tasarım için ödenecek ücretten kat kat 

fazla olduğunu anlayacak toplum bilincinin oluşması gerekir. Konut 

tasarım ve üretimi de o zaman ciddiye alınarak yapılan bir iş 

durumuna gelir. Gerçek anlamıyla mimarların uğraş alanı içine 

girmiş olur. İklim koşulları güvenlik mahremiyet vb. birçok etmen 

üzerinden insan odaklı tasarımlar yapılmalı. Geleneksel konutta böyle 

olmuştur. Türkler' in çok eskiden beri köklü bir konut geleneği olduğu 

anlaşılmaktadır. Asya'nın doğusunda yaşayan Türkler daha çok 

göçebe yaşam biçimini benimsediklerinden kolayca kurulup 

sökülebilen çadırlarda oturmuşlardır. Batı Türkleri ise yerleşik yaşam 

biçimlerini benimsemişler, bunun sonucu olarak da konutlar 

yapmışlardır. 

Cumhuriyet döneminde büyük kentler dışında kalan yerlerdeki konut 

gereksinimi daha çok doğal afetler sonucu sorun durumuna gelmiştir. 

Özellikle kırsal kesimdeki yapıların niteliksizliği onların sel baskını, 
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yangın, deprem gibi etkenler karşısındaki dayanıksızlığıyla daha iyi 

ortaya çıkar. Doğal yıkımların her biri için önceleri tek tek yasal 

düzenlemeler getirilirken, bir süre sonra bu gibi durumların hepsi için 

her zaman geçerli olabilecek önlemlerin belirlenmesi, uygulamanın da 

merkezdeki bir örgüt eliyle sürdürülmesi düşünülmüştür. Bunun 

sonucu 1958'de İmar ve İskan Bakanlığı'nın kurulmasıdır. Bu 

bakanlığın görevleri arasında ülke düzeyindeki konut sorununun 

çözülmesi için her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak vardır. O da 

kendine bağlı yönetim birimleriyle bunu sağlamaya çalışmış, 

yıkımlardan sonra ev yapmanın yanı sıra 'toplu konut, sosyal konut, 

gecekondu önleme bölgesi, kendi evini yapana yardım gibi 

uygulamalar gerçekleştirmiştir  

Konut sorununun en önemli dışavurumu gecekondular olmuştur. 

Bunlar kırsal yerlerden gelenlerin kentlerin kıyısında kurduğu konut 

yerleşmeleridir. Çoğunluğu hazinenin olmak üzere başkasına ait 

topraklar üstünde, yasal süreçler sağlanmadan, güvenlik 

koşullarından yoksun bir biçimde hızlır bir şekilde kurulan bu 

yapılarda doğal olarak tasarımdan söz edilemez. IL Dünya Savaşı'nın 

bitmesinden sonra gecekondular hızla çoğalmış, başta İstanbul ve 

İzmir olmak üzere diğer kentlerin çevresinde de ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Gecekondulara karşı tepkinin yasaklamak, yapılmış 

olanları da yıktırmak olduğunu söyleyebiliriz. Çıkarılan yasal 

düzenlemeler getirdikleri yasakların, yıkım kararlarının yanında, çoğu 

çeşitli nedenlerle uygulanamamıştır. Sağlıksız konutların yapımı 

devam etmiştir denebilir. Konutların gereğinden büyük, hatta lüks 



118 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

yapıldığı, gerçek gereksinim sahiplerinin alım gücünün çok üstünde 

maliyetlerinin olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Konut sorununa 

çözüm getirme çalışmalarından biri de 1965'de çıkarılan kat mülkiyeti 

yasasıdır. Bu yasa Medeni Kanun (Yurttaşlık Yasası) ile getirilmiş 

kimi sınırlamaları kaldırarak, birden çok kişiye aynı arsa üstünde 

bulunan bir kat evinde daire sahibi olma olanağı vermektedir. Yasa 

bu tür konutların yapımından çok onların nasıl yönetileceğine ilişkin 

kurallar içerdiği için konut üretimini doğrudan etkileyici bir yasa 

sayılmaz. Hem arsaların ucuzluğu, hem de büyük kentlerdeki gürültü, 

kirlilik gibi sorunlardan uzaklaşma isteği, konut yerleşmelerini büyük 

merkezlerden uzakta kurmaya götürmüştür. Bunlar başka ülkelerde 

uygulanan "uydu kent" niteliğinde yerleşmeler değildir. Başka bir 

deyişle kendi kendine yetebilen, yani kentte yaşayanlara çalışma, 

eğitim, sağlık, eğlence, dinlenme olanakları sağlayan yerleşmeler 

değildir. Tam tersine, iş ve çalışma, hatta aralarında eğitim ve 

dinlencenin de bulunduğu öteki hizmetler açısından büyük kentlere 

bağımlı, onları nüfus bakımından yükleyen, daha çok "uyku kenti" 

olarak nitelendirilen banliyö yerleşmeleridir. 

Bütün bunlara neden olan gecekondu da ilk çıktığından bu yana 

teknoloji ve endüstri ile birlikte değişikliğe uğramıştır. Bunun bir 

nedeni belediye sınırlarının genişletilerek bu yerleşmelere ulaşım ve 

altyapı hizmetlerinin götürülmesi, gecekondu sahiplerine tapu 

verilerek onların yasallaştırılmasıdır. Gecekondu artık derme çatma 

yapı gereçleriyle başkasının arsası üstünde yapılan bir ev değildir. 

Arsasına para verilen, yapı gereçlerini piyasadan sağlayan, bunların 
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bir araya getirilmesi için belli bir bilgi düzeyindeki ustalara gerek 

duyan, içinde üretenin kendi değil, kiracıların oturduğu yapılara 

dönüşmüştür. Az katlı yapılar yerlerini çok katlı olanlara bırakmak 

üzere yıkılırlarken, bu iş çok özenli bir biçimde yapılmaktadır. Orada 

oturanlar devlete, yerel yönetimlere vergi vererek çeşitli hizmetlerden 

yararlanmak yolunu seçeceğine, konut gereksinimlerini sömürerek 

haksız kazanç sağlayanlara haraç vermeyi kabullenmiştir. 

Gecekondulaşma sürecini Türkiye'ye özgü bir kentleşme biçimi olarak 

yorumlama olanağı vardır belki de. 

1.13.2. Değerlendirme II 

Mimarlık kuramı ve tarihi, mimari tasarım stüdyosu yöneticiliği ve 

tasarım eğitmeni Doç.Dr. Üstün Alsaç’ın kaleme aldığı ve İletişim 

Yayınları’nın yayınladığı Türk Kent Düzenlemesi ve Konut Mimarlığı 

kitabı ele aldığı Kent ve Konut kavramını her yönden karşılaştırmış ve 

ayrı ayrı konunun açıklamalarını yapmıştır. Kent ve Konut 

kavramlarının tarihsel süreçlerini incelemiş çağdaş oluşumlarını 

gözlemleyerek okuyucuya aktarmayı hedeflemiştir. Kitabın sonunda 

geniş bir kaynakça barındıran kitap okuyucuya hem bir iz bırakıyor 

hem de kitabın temelinde yatan bilgi yoğunluğunu kanıtlıyor. Yne 

kitabın sonunda türkiyenin kent düzenlemesi açısından önem taşıyan 

dönemlerin tarihlerini gösteren bir klavuza yer veriyor. Aslında 

Türkiye’nin içinde bulunduğu yapı kirliliğine ışık tutan ve 

geçmişimizde yatan özel yapıların günümüze de yol göstermesi 

gerektiğini açıklayan öğretici bir kitap olmuş. Kitaba ilk 

başladığınızda bile her satırında ayrı ayrı şeyler öğrettiğini ve ‘biz 
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buraya hangi ara geldik’ dedirten sürükleyici bir eğitim aracı 

olduğunu anlıyorsunuz.  

Bu çalışmayı iki bölüm altında derleyip okuyucuya sunmuştur. İlk 

bölümde türk kent düzenlemesinden bahsedip okuyucuya konutların 

bir araya gelmesiyle oluşan kentlerin kavramlarından, özelliklerinden 

ve geçmişten günümüze gelişinden bahsetmektedir. İkinci bölümde ise 

türk konut mimarlığını ele almıştır. Türk konut geleneğinden çağdaş 

konuttaki süreci incelemiş bunu ‘iki tür yapı eylemi’ altında 

okuyucuya sunmuştur. 

İlk bölümü dokuz başlık altında açıklamış. Bu başlıklar Türk Kent 

Düzenlemesi, Temel Kavramlar, Kentlerin özellikleri, Eski Türklerde 

Kent, İslamlığın Benimsenmesi, Anadolu Kentleri, Cumhuriyet 

Dönemi, Günümüz Kent Düzenlemesi ve Kentleşme - Kentlileşme 

olarak belrlenmiştir. İlk bölümde biraz genel tarihten bahsederek kent 

gelişimini kavramamıza ve islamiyetin de işin içine girmesiyle kent 

oluşumunun değişim sürecini anlamamıza yardımcı olmuştur. Başta 

bize, kenti tanımlayıp bir kentin kent olabilmesi için yerleşmenin 

büyük bir alan oluşturması ve bu alanda ikamet edenlere başta eğitim 

ve sağlık gibi çeşitli hizmetleri sunması beklendiğini açıklar. Burada 

eski Türk kentlerine değinsede günümüz kentlerinde diğer Türk 

devletleri kentlerinden kısa kısa bahsetmesi beklenirdi.  

İkinci bölümü dört başlık altında açıklamış; bu başlıklar Türk Konut 

Mimarlığı, İki Tür Yapı Eylemi, Türk Konut Geleneği ve Çağdaş 

Konut Geleneği olarak adlandırmış. İki tür yapı eyleminde kamusal ve 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 121 

 

özel olarak sınıflandırmış ve bunların mimariye yansımasından 

bahsetmiştir. Kamusal yapıların daha gösterişli ve kullanılan 

malzemenin daha dayanıklı olduğunu öne sürerken özel yapıların 

daha yalın sade, daha ucuz ve çabuk bulunabilir olduğunu, böylelikle 

çabuk bozulabilen olduklarını anlatmış. Fakat günümüzde bu 

böylemidir; hiç sanmam aslında kamu yapıları daha basit kolaya 

kaçılmış, özel yapılar ise özenle tasarlanmış yapılar oluyorlar. Türk 

konut geleneğinde Osmanlı dönemi evleri İstanbul evleri, Safranbolu 

Evleri ve Erzurum evleri başta olmak üzere bir çok tarihi kent ve 

konutları incelenmiş, üretim malzemesi ve konut tipleriyle ele alınmış. 

Kitapta yer yer siyasi etkenlere de yer verilmiş. Konut ve Kent 

sorununu ele alıp bu sorunu oluşturan ve çözümünü bulamayan kişiler 

mimarlar yada kent planlamıcaları olmadığını, bu düzenden kâr 

amacı güden politikacılar ve yatırımcılar gibi eleştirel ve bir o kadar 

doğru gözlemler yer almakta. Kitapta eski aile yapısı ile günümüz aile 

yapısını karşılaştırıp konfor ihtiyacının da nasıl değiştirdiğini 

göstermekte. Konutun bahçeli müstakil evlerden apartmanlara evrilişi 

ve düşük maliyetli yapıların kat kat yüksek maliyetlere satılışı; bu 

maliyetleri karşılayamayan kuanıcıya açılan kredi ve borçlarla büyük 

yatırım aracı olmasıyla Türkiye’ye katkıları da incelenmiş. Kâr odak 

haline gelen konutun daha hızlı ve ucuz maliyeti için gelişen 

teknolojiyle yeni malzemeler üretilmiş hatta önüretimli 

(prefabrikasyon) yapılar geliştirilip yerine montajı sağlanmaya 

başlanmış. Kitapta hiç resim bulunmadığı halde anlatış biçimiyle bize 

konut oluşumlarını canlandırmamıza yardımcı oluyor. 
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Sonuca varacak olursak Türk Kent Düzenlemesi ve Konut Mimarlığı 

kitabı bir çok kaynaktan ele alınmış bilgiler ve yazarı Üstün Alsaç’ın 

tecrübeleriyle Türkiye’nin gündemi, politikası, kent düzenlemesi, 

tarihi ve konut gelişimi incelenmiş, okuyucuya anlaması çok basit ve 

sürükleyici bir kitap olmuş. Bu kitap Tütkiye’nin mimari piyasa 

işleyişi ve günlük sorunların ele alınışı ile bir çok kullanıcıya hitap 

ediyor. Raporunu yazmış olduğum kitabın satışı bulunmuyor fakat 

ikinci el kitap siteleri yada sahhaflarda bulabilir ayrıyeten internetten 

pdf doyasını edinebilirsiniz.  

Kitap iki öğrenci tarafından iki farklı şekilde incelenmiştir. İlk 

inceleme, doğrudan doğruya özet şeklinde başlatılmıştır. 

Değerlendirme, kitabın kim tarafından yazıldığı dâhil olmak üzere, 

genel hatlarıyla bilgi verilmeden ve doğrudan doğruya içeriğe 

odaklanılarak anlatılmaya ve özetlenmeye çalışılmıştır. Değerlendir-

menin içeriğinde, “insanlar yaşamları boyunca konutlarını 

değiştirmek ister” gibi bazı mantık hataları bulunmaktadır. Yazı, 

genel hatlarıyla özet mahiyetindedir ve kitaba yönelik eleştirel bir 

değerlendirme söz konusu değildir. 

İkinci değerlendirmede, öğrenci bölümler halinde kitabı açıklamış, 

hemen sonrasında eleştirisini getirmiştir. Sonuç paragrafında ise genel 

bir değerlendirme yapmıştır. Bu açıdan, başarılı bir çalışma olarak 

belirtilebilir.  
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1.14. Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi ve “Kendi 

Evini Kendin Yap” Kılavuzu 

Türkiye'de geçmişten günümüze konut, toplu yaşam değişimi dikkat 

çekmektedir. Zamanın getirdiği koşullar, akımlar vb ile kullanıcı 

istekleri, kullanıcının imkanları ve buna benzer konular değişmiş bu 

da konut şekli, boyutu, konumu, malzemesi, dokusunda değişiklikler 

yapılmasına neden olmuştur.  

Sanayileşme sonrası köydeki kazancı ile yetinemeyen insanlar kente 

göçmeye başlamışlardır. Daha fazla kazanç sağlayacaklarını 

düşünselerde kentte konut bulmanın sıkıntı olması yanında alışık 

oldukları bahçeli, doğal malzemeli, kazanç sağladığı alana yakın, 

kendi besinini üretebildiği konuttan çok farklı konutlarla 

karşılaşmışlardır. İnsanların betona göz aşınalığı vardı elbette ama 

hızla artan beton yapılar üst üste yerleştirilmiş dairelere alışkın 

değillerdi. Bu insanlar üzerinde şaşkınlık oluşturmuştu.  

İnsanlar tarımla geçinirken inşaat alanında çalışmaya başlamışlardır. 

Ancak bu da aşina oldukları bir durumdu çünkü insanlar köyde kendi 

evlerini kendileri yaparlar. Kerpiç, doğal taş vb. malzemeler ile daha 

doğrusu yöresinde hangi malzemeler mevcutsa (bu durum daha 

ekonomiktir.) onları kullanırlar. Kendileri aile yapısına, yaşadığı 

alanın iklimine göre konutunun oda sayısı, yönü, odaların nerede 

olması gerektiği hatta ambar, ahır gibi ihtiyaçlarının olduğu 

mekanları kendileri karar verirlerdi. Bazı ülkelerde deprem sonrası 

kazazedelerin evleri yıkıldığı için insanlara bütçe verilip evlerini 

kendileri yapmaları üzerine öneride bulunmuşlardır hatta uygulanan 
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ülkeler vardır. Çünkü evsiz kalanlara toplu konut tipinde yapılar 

yapılsa da kaybettikleri konut ve mahalleleşme yapılarını onlara 

veremeyiz. Van kentinde olan depremde kendi evini kendin yap 

durumu uygulanabilir miydi? İnsanların çoğu inşaat alanında 

çalışmaktadır. Bir apartmana sıkıştırılmak yerine kendi arazilerinde 

kendi evlerini yapmaları daha çok memnun insan elde etmez miydik? 

İnsanlar psikolojik olarak etkilenmişken onlara alışkın olmadıkları 

konutları sunarak yeniden başlama umudunu verebilir miyiz? Bahçeli 

komşuluk ilişkileri güçlü olan insanlar daha çok imkan olabileceğine 

inanıp\inandırılıp kente göçerek betonlar arasındaki konuta imkanı 

varsa yerleşiyor ya da kendi imkanını oluşturmaya çalışarak 

gecekondu yapıyorlardı. Kendi aile tipine göre maddi gücünün yettiği 

boyutta inşa ettiler. Bu onlar için daha yaşanılası idi.  

Köylü insanlar kente göçseler de kentli olmaya hazır mıydı? Farklı 

coğrafyalardan gelmiş, farklı kültürlere sahip insanlar kentte tek tip 

yazılı olmayan kurallara da boyun eğmek durumunda kaldılar. Bir 

apartmandan konuta yerleştiler diyelim. Birçok komşusunu tanımasa 

da tanıştığı komşular ile nasıl iletişim kuracak? Kullandığı kelimeler 

ortak olmalıydı bu yüzden kent ağzını öğrenmesi gerekti, benliğinden 

ödün vermeliydi. Mutfak malzemesi de artık doğal ürün değildi. 

Herşeyi bakkal vb. satış alanlarından almaya başlamıştı. Yazar bir 

anısında köyden kente giden birisinin ekmeğe para verince hayret 

ettiğinden bahsetmiş, köyde ekmek para ile satılan değil tandırda 

pişince komşuya ikram edilen bir gıdaydı. İnsanlar köyde suyu 

çeşmeden taşırken kentte musluktan aktığını öğrenerek gitmişlerdi 
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ama musluktan akan su temiz olmadığı için ona da para vermeleri 

gerekti. Kapitalist düşünce önce insanlara güzel gösterilerek enfekte 

edildi sonra ise alıştırıldı bu duruma. İnsanlar betonlar arasında 

mutlu olduğunu sanmaya alıştı. Günümüzde kentte yaşayan her 

durumu iyi olan insanın köyde bir evi vardır. Kentin sağlıksız 

yaşantısından, beton ve kendine aitlik hissi vermeyen konuttan 

uzaklaşmaktadır.  

Konut iş yerlerine uzaklığı ile bir probleme dönüşmüştür. Kentte daha 

rahat edileceği öne sürülmüştü ancak maddi yönden her insana hitap 

etmeyen konutlar insanları kentin uzak noktalarına itmiştir bu da iş 

yerine uzaklığı artırmıştır. Günün önemli kısmını ulaşıma ayırmaları 

gerekmekte olup maddi yönden de etkilemiştir. Yazar kent 

hegomanyasını bu noktada doğru ele aldığını düşünüyorum. Ulaşım 

sıkıntı olunca seri üretim otomobillere yatırım hızla artmıştır. Boğaz 

köprüsü yapımı ile İstanbul da 3 e katlanmıştır bu oran. Konutların iş 

yerlerine yaklaştırılması yerine otomobil alımı artmıştır maddi gücü 

zorlaşan insanlar konutlarında daha da mutsuz olmuş aileleri ile vakit 

geçirmelerinden de alıkoymuştur. Aile bağlarının zayıflamasına adım 

atılmıştır.  

Yazar kentte devlete ait arazilerin kamusallaştırılması ile müstakil 

olarak yapılacak bahçeli konutlara insanlar yerleştirilerek daha geniş 

alanda hareket edebilecekleri ve daha mutlu hissedebilecekleri 

konutlar yapılabileceğini söylemektedir. Daha geniş alanı kaplasa da 

insan doğasına uygun konutlar uygulanabilir demektedir. Hatta 

konularını belli sınırlar ile kendileri yapsın denmektedir. Ancak bu 
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şekilde ulaşım daha uzun ve yorucu olacaktır. Buna öneri ise belli 

sınırlar içinde insanların gidebilecekleri avm işyeri vb. alanların 

oluşturulması. Kent içinde minik kentler oluşturulabilir mi? İnsanların 

komşuluk bağları kuvvetlenir, aile ile vakit geçirme artabilir, toplu 

ulaşım vb. artarak otomobil kullanılabilir böylelikle ulaşım sıkıntısı 

çözülebilir, doğal malzeme ile üretim sağlanabilir, az kat ile deprem 

riski azaltılabilir, eko-kent ile sağlıklı bir yaşam sağlanabilir… 

Bunlar mümkün olabilir mi? Ancak yazarın hesaba katmadığı 

noktalar bulunmaktadır. İstanbul gibi kalabalık ülkede metrekare 

başına düşen insan sayısı ile arazi hesaba katılırsa küçük metrekareye 

sahip dar alanda yaşamaya çalışan insanlar olacaktır. Eski konutların 

yıkılması gerekecektir ki bu büyük bir kirlilik oluşturarak ekolojik 

yaşama zararı olur ve insanların alışkın oldukları mahalleleşme 

yapısı çökecek demektir. Ancak küçük gelişmemiş ya da gelişmekte 

olan kentlerde planlı şekilde uygulanabilir diye düşünüyorum.  

Yazar genel olarak geniş perspektife duruma yaklaşmıştır. 

Eleştirmiştir. Bazı eleştirilerinde objektif bakmadığını düşünmekteyim. 

Bunun dışında haklı olduğunu düşündüğüm konular ise fazla. Kentte 

kapitalist rantın egemen olduğu, betonun önüne perde çekerek 

rahatlıkları göstermeleri ile kandırılmış bir toplum görmekteyim. Hala 

daha büyük metrekarelik evim olsun ama İklime ya da aileme uygun 

mu diye düşünmeyen kitleler hakim. Herkes de olanı istemeye tek 

tipleşmeye istekli bir kitle. Otomobil çıktı bizde de olsun, jilet çıktı 

herkes traş olsun, sanayağ çıktı tereyağı çok demode denen kitle. 

Sağlıksız, mutsuz olduğu halde mutlu olduğuna inandırılan bir kitle.  
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2. dünya savaşı sonrası insanlar evlerine geldiklerinde kendilerinin 

mutlu olduklarını hissetsinler diye pudra pembesi ve bebek mavisi 

renklerinde mobilyaların üretimi yapıldığı dönem olmuştur. Algı 

yönetimi yapılmıştır. Olmadıkları kişi haline geldiklerinde 

inandırılmıştır. İnsanlar üzerinde algı yönetimi yapılarak kent de 

betona bürünerek kolaylıklar sağlandığını (köyde istediği zaman 

bahçesinde çalışıp mola verdiği halde kentte en az 12 saat 

çalışılıyor.), köye göre daha modern(!) olduğuna, herkesin kentli 

olması gerektiğine inandırılarak tabiatına uygun olmayan konutlarda 

fizyolojik ve psikolojik olarak kötü halde yaşamaya ikna edildi.  

Kitap, tek bir öğrencinin değerlendirmesiyle incelenmiştir. Öğrenci, 

değerlendirmenin başında kitaba yönelik bir başlangıç cümlesi veya 

paragrafı sunmamıştır. Değerlendirmenin ortasından başlayarak 

yazarın kitapta sunduğu düşüncelerini eleştirmiştir. Bu eleştirisinde, 

yazara katılmadığı görüşleri olduğunu belirtse de, genel itibariyle 

yazara katıldığını dile getirmiştir. Bir eksiklik olarak, 

değerlendirmenin sonunda ise okuyucuya aktardığı konuları 

özetlememiştir. 

1.15. Kenti Dinlemek 

BÜYÜYENAY yayınlarından birinci baskısını Şubat 2017 yılında 

yapılan Kenti Dinlemek /alev Erkilet tarafından yazılan kitap 

yayınlanmıştır. Kitabın giriş sayfasından içeriği ve konusu ile ilgili 

bilgi vermektedir. Toplumsal ve kültürel yönden kentin kişiler 

tarafından terkedilip üst sınıfa geçme kendini koruma ve güvenceye 
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almaktadır. Kişiler bu durumdan sitelere bahçeli konutlara güvenlikli 

duvarlarla çevrili yerlere geçmekteler. Yoksulları, toplu konut adı 

altında bir alanda toplamak. Bu durum toplumda yoksulları ve imkânı 

olmayan kişileri ayrıştırıp kentin dışına göndermeye ve Bu sorunu 

çözümlemek, incelemek adına ve toplumun sosyal /kültürel gelişimi ve 

davranışını gözlemlemek adına yazılmış bir kitap.  

Konutlardan oluşan mahaller, mimari açıdan ve fiziksel olgular 

bakımından ele alınamaz. Toplumsal etken ve toplumsal kurgu konut 

için bir etkendir. Kent, toplumsal ayrışmanın ve kültürün konut 

tasarımına etkisini belirler. Kentler mimari açıdan sokaklar, duvarlar 

gibi detaylar etkilerken, sosyolojik açıdan kültürel ekonomik yaşamsal 

farklılıklar ortaya çıkar. Bu farklılıklar kent ölçeğinde sınıflandırma, 

yenileme kentsel dönüşüme olanak sağlıyor. Farklı kültürler insanları 

sınıf farkına itmekte ve yeni yapılara geçmek için yenileme ve 

dönüşüme götürüp sınıflandırma ve grup olma, içine kapalı bir 

topluluk haline getirmektedir. Son yıllarda kentsel ayrışımdan daha 

fazla statü konut alanları ön plandadır. Siteler kapalı yerleşim yerleri 

güvenlik ve bahçe etrafını çevreleyerek aynı sınıf insanların yaşadığı 

alanlardır. Site anlayışı kentsel nüfus açısından bütünleştirici gözükse 

bile dışlayıcı ve soyutlayıcı bir kimliğe sahiptir. Toplumsal ve fiziksel 

anlamda temiz çevre pislikten kaçma gibi arayıştan bulunur. Bu 

alanların duvarlarla çevrili olması güvenlik sisteminin bulunması lüks 

ve dışa kapalı olması güven teşkil etmektedir. Kentten uzaklaşıp site 

yaşamına eğilim göstermişlerdir. Orta sınıf maddi durumu iyi olan 

aileler kendilerini alt sınıf olan insanlardan ayırmak isteyip, 
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istedikleri kişilerden uzaklaşıp istemedikleri kişilerle ilişkilerini 

kesebilmek için sınıflar ve kültürler arası mekânsal ve sosyal sınırları 

parçalamak ve ayrımcılığın giderek artmasın yol açmıştır.     

Kentsel mekânlar suçtan, kirden ve düzensizlikten kurtulmuş mekânlar 

kent planlamasında bahçe kent olarak görülüyor. İstanbul gibi 

şehirlerde gerilemiş kentlerin çözüme oluşması ve eski tarihsel 

mirasların korunması yönündedir. Soylulaştırma gerilemiş 

mahallelerin eski kent için alanların yoksul ve aykırı kişilerden 

kurtarılmasıdır. Kentsel ayrışma, yoksulların kent dışındaki toplu 

konutlara yerleştirme içi gönderilmesi kendilerini farklılaşmaya 

zorlamaktadır. Bu işlemin yapılmasındaki amaç ise suçu azaltmak 

mahalleleri güvenli hale getirmektir. Üst sınıfların alt sınıflardan can 

ve malları için korkması ve yoksul olan kişilerin diğer yoksul olan 

kişilerden korkmasıdır. Yaşam tarzları ve farklı kültürel özelliklere 

sahip olmalarından ötürü uzak durmaktalardır. Kentin güvensizliğinin 

sorunlusu olarak kabul ettikleri yoksulları kent dışındaki toplu 

konutlara gönderme eğiliminde bulunuluyor. Kişilerde kapalı çevreli 

sitelerde daha güvende olduklarını düşünerek kentten ilişkilerini 

kesiyorlar. Bunun sebebi olarak yoksulları sorumlu tutuyorlar.  

Kentlerde olan sınırlar duvarlar, sokaklar gibi ayrıntılar ile ortaya 

çıkarken sosyal açıdan kültürel farklılıklarla karşımıza çıkmaktadır. 

Sitelerin, kapalı yerleşkelerin itibar konut alanlarına toplumsa bir 

dışlama söz konusu olup kentsel ayrışmaya yol açtığı yoksul sınıfın 

daha da yoksullaşmasına yol açabileceği ihtimali çok ciddi bir 

konudur. 
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Kentlerin insandan insana, insandan doğaya ilişkisi kendiliğinden 

olan üretilen yaşam anları olmaktan çıkıp kurgulanıp biçimlenen bir 

hale gelir. Kentsel dönüşüm alanlarının genel sorunu ölçüttür. Konut 

yetersizliği, altyapı, eğitim, sağlık, işsizlik çok olduğu yerler suç 

oranının yüksek olduğu kentlerdir. Yoksul mahalleler, gecekondular 

bu mahalleler çöküntü olarak tanımlanmıştır. Fakat sokak çocukları 

romanlar yurdundan edilenler ve dışlanmışlar da çöküntü olarak 

toplumsal bir dışlanma söz konusudur. Kente yakın olup belirli 

sebeplerle terk etilmiş mahallelerin yoksullar tarafından yerleşip 

yaşamaya başlamaları çöküntü alanları tarif eder. Yoksulluk 

günümüzde çözümlenmesi gereken sorunlardan değil de daha çok göz 

önünden kaldırılması gerekiyormuş gibi ötekileştirmek ve kentin 

dışına gönderilmeye çalışılmaktadır. 

Kent merkezlerinin çoğunda olduğu gibi İstanbul un tarihi 

yarımadada da eski sahiplerinin gitmesi sonucu göçle gelen yoksul 

tabaka düşük meblağlara kiralayıp kişi sayısı yoğun aile bireyleriyle 

yaşamaya başlamıştır. Toplumun orta sınıf yoksul ailelere bakışı 

eğitilemez gözüyle bakılıp bölgeden uzaklaştırılmışlardır. Tarihi 

yarımadada olumsuz davranışlardan yaklaşmadan korunmuştur. 

Kent merkezlerine farklı şehirlerden çalışmaya gelen kişilerin 

barındıkları ev, oda ya bekâr odası denir. Bu bekâr odaları eşini 

çocuğunu bırakıp çalışmaya ve onlara para göndermek için gelip 

ailelerinden uzakta bulunan yaşama alanları. Bu odalarda 5, 6 kişi 

kalıp genellikle akraba olarak kalıyorlar. Bu odalarda tuvalet banyo 

bulunmuyor. Genellikle kâğıt toplama, seyyar satıcılık yapıyorlar. 
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Ailelerinin yanına ayda bir iki kez gidebilme imkânları oluyor. Burada 

yaşayan işçiler genelde mevsimsel olarak geliyorlar. Bekâr uşağı 

olarak adlandırılıyorlar. Bu olayın geçmişten günümüze geliyor. 

Osmanlı zamanında farklı ülkelerden İstanbul a gelip yaş sınırı 

olmaksızın bekâr uşağı olmaya gelmişlerdir. Aslında bu olgu geçmişte 

de günümüzde de yoksul kişilerin göçe mecbur kalmasından 

oluşmuştur. Yiyecek azlığı geçim sıkıntısı barınamama gibi dertler 

yüzünden büyük şehirlerin yolunu tutmaktadırlar. Günümüzde bekâr 

odalarına belediyeler sağlık ve sosyal güvenlikleri hususunda ve insan 

onurunu korumaktalar. 

Kitabın bir bölümünde ise İstanbul un koruma amaçlı bir imar 

planlarından bahsedilmiş. Tarihi binaların korunması bölgenin 

güvenliğinin sağlanması için sorunlar belirlenip bir kentsel tasarım 

projesi haline gelmiş. Bölgede yaşayan çalışan eğitim görenler ile 

toplantılar düzenlenerek görüşleri ele alınmış. Araştırmaların daha iyi 

sonuç vermesi için orda yaşamını sürdüren kişilere bu proje 

uygulamasını anlatmaları gerekiyordu. Kişiler kentsel dönüşüm 

denildiğinde yıkılıp tekrar yapılacağını algılayabiliyorlar ve bu durum 

proje gidişatını olumsuz yönde etkiliyor. Bu bölgede bekâr evlerinin 

arttığı ve niteliksiz işçilerin olduğu bölgeye dönüştü. Proje 

doğrultusunda burayı ticarethaneye çevirerek tekstil, imalathaneler, 

hammadde üretimi ekleyip bu bölgeyi kentsel bir merkeze 

dönüştürmeyi planlıyor. Bu yenilemede toplumsal riskler bulunmakta. 

Çoğunluğu yoksul olan bu bölgede kendilerinin merkezden 

uzaklaşacakları düşünüyor.  Bekâr odalarının kaldırılmasını, kâğıt 
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depolarını hurdacıların alan dışına çıkarmalarını destekliyorlar. Bazı 

okullarda doğudan gelen kişilerin eğitilemez oldu düşünülüp kentin 

dışına gönderilmesini istenmiş. Eğer bu risk grupları gerçekleşirse 

şehirlere düşmanlık ve yoksulluk artabileceği öne sürülmüş. 

Toplumsal yaşantıda görüşler ve topluluğun kente etkisi büyüktür. Bu 

durumda kent ölçeğinde başarısızlık ya da ekonomik sorunlar 

oluşturur. 

Merkezin dışına çıkarılmak tekstil tamirhaneler atölyeler de işsizlik 

oranın artmasını ve işlerin azalması durumu düşünülüyor. Bazı 

düşüncelere göre küçük atölyeler kentin kıyısına konulduğunda kente 

büyük ölçüde sektörlere katkı sağlayıp çırak yetiştirmeye yönelik 

oluşum sağlayabilir. Günümüzde büyük bir sorun haline gelmiş 

durumda aslında zanaatların toplumda bilinmeden ve gitgide yok 

olmakta kültürel miraslarına sahip çıkmamaktalar. Öğretim 

kurumlarında ders olarak verilip öğrencilere bu mirasa sahip 

çıkmaları sağlanmalıdır. Genellikle ileri yaştaki zanaatkârlar 

kendileri için meslek değiştirmenin zor olduğunu söylerler bu 

doğrudur yıllarını verdikleri iş en iyi şekilde yaparlar. Hanlarda 

bulunan hamallar esnafın orda bulunduğu sürece varlar. Yeni sistem 

taşımacılık modern ticarete dönüldüğünde hamallar bu sektörlerde 

çalışamazlar. 

Toplumun değerlerini en iyi gösteren kentlerdir. Mimari eserler dini 

yapıların bulunduğu kentlerdir. Kentler değişime uğrar her dönem 

toplumun bakış açısı değişir. Osmanlıda özellikle çok kültürlü çok 

sınıflıdır mahalleler anı tip insanlardan oluşmuyor, farklı din yani 
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karma mahalle yoksul ayırmadan bir arada toplanmaları sağlanır. Bir 

varlıklı yoksul ayrımı yapılmaz. İnsanların kendini koruma 

ötekileştirme modernleşmenin sonucundan çıkmıştır. Müslümanlar-

daki kapalı konut düşüncesi aynı tip konut, yoksul, farklı din ve 

kültürden kişilerle karşılaşma tanışma imkânı sunuyordu. Günümüzde 

bir kente yapılan göç artışıyla yapılaşma dikey yönde oluşuma neden 

oluyor. Site haline gelen kentlerin çoğu dikey yönde oluyor çünkü 

kalabalık nüfus yerleşim yerleri yetersiz hale geliyor. ve sonucunda 

yüksek binaların bulunduğu lüks siteler oluyor. Bu sitelere ise yüksek 

sınıf diye adlandırılan ekonomik durumu iyi olan kişiler yaşam 

sağlarken yoksul kesime de site adı altında toplu konut projesi kentin 

merkezinin dışında yerleştirip ayrıştırılmaya çalışıyorlar. Sonucunda 

kullanılmayan konutlar ve gecekonduların artışı oluyor. 

Bu kitabı genel olarak incelediğimde; Kültürel ve sosyal kimliği 

bulunan insanlar kentin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu durum 

kentleşmeyi sınıf ayrımına sosyal statüyü belirleyip ayırıyor. Orta sınıf 

insanlar yoksul insanlardan kendilerini duvar güvenlik sokak gibi 

etmenlerle ayrışım kendi ekonomik seviyeleri ve benzer kültüre sahip 

insanlarla toplu yaşama site anlayışına yöneliyorlar. Yoksulları bu 

kentlerden uzaklaştırmak için toplu konut düşüncesi ile şehrin 

merkezinden uzağa planlıyor. Bu ekonomik farklılık sosyal çevre kent 

ilişkisi sınıf farklılıkları kültürel miraslara etkileri göç nedenleri ve 

yoksullukla mücadelenin nasıl sonuçlanacağını inceleyen ve eleştiren 

bir yoruma sahiptir. 
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Değerlendirme, kitabın kısa açıklamasıyla başlamıştır. Son paragrafta 

dâhil olmak üzere, değerlendirme genel bir özet havası içinde 

sürmüştür. Değerlendirmede, kitabın eleştirel analiz kısmı eksik 

kalmıştır. Bu açıdan, değerlendirmenin eksik bir çalışma olduğu 

belirtilebilir. 

1.16. Kentleşme ve Kentlileşme 

Kentleşme ve kentlileşme adı altında Erol Kaya’nın kaleme aldığı 

İşaret Yayınları tarafından yayınlanan kitap da kent sorunları ele 

alınmış bulunmakda. İlk olarak Kent tanımı yapılmaktadır. Bu 

olgunun çıkışında insanın etkileri ve ihtiyaçlarından bahsedilmek-

tedir. Toplumsal ve sosyal bir varlık olmasından dolayı doğan 

ihtiyaçlardan bahsedilmektedir. Bu yaklaşımları değerlendirirken 

felsefik düşüncelerede yer verilmiştir. Toplumsal olguda insanların iç 

güdüsel davranışlarından bahsedilmiştir. Buna örnek olarak barınma, 

yeme-içme, güvenlik gibi ihtiyaçlar söz konusudur. Felsefik 

yaklaşımlarda Platon’un yaklaşımı daha çok yer edindi hafızamda. 

İnsanlar işbirliğine ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçla toplumu oluştururlar 

ifadesi. Bundan çıkardığım insanların tek başlarına başarabildikleri 

ihtiyaçları varken gelişen ve değişen düzende ihtiyaçlarımız 

artmaktadır. Bununla birlikde yardıma ihtiyacımız olmaktadır. Yardım 

ihtiyacından doğan destek çıkma ile insanların birbirine destekleri 

ortaya çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikde topluluklar oluşmaya 

başlamıştır. Bunların yanı sıra toplumsal birliğin tarihçesinden de 

bahsedilmiştir. Toplumları Cemaat ve Cemiyet olarak da 

ayırmışlardır. Cemaat ırk, kültür bakımından farklılaşmamış 
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fertlerden oluşan samimi sıcak bağlantılar üzerine kurulmuş bir 

topluluk gruplarıdır. Cemiyetler ise ırk, ekonomik statü, kültür gibi 

sistemler bakımından farklılık gösteren gruplardır. Tarihi seyirlerde 

Musul, Şam, Kudüs M.Ö. yıllara dayanmaktadır yerleşim alanı 

olarak. İlk yerleşim alanını oluşturanlar tarımcılar. Ama kendilerine 

yetecek kadar üretim yapıyorlardı. Ve bir süre sonra ihtiyaçdan fazla 

üretimlerin olmasıyla depolama ihtiyacı duyulmaktaydı. İhtiyaçların 

ilk saklandığı depolar tapınaklardı. Ürünlerin korunması için güç 

birlikleri oluşturulmuştur. Bunlarında doyurulması gerekmiştir. 

Bunun yanı sıra Din adamlarıda eklenmiştir. Üretim yapmadan 

üretimden pay alan bir kesim yerleşim alanları bu depoların yani 

Tapınakların çevresinde kurulmaya başlamıştır. Ve gelişimiyle ticaret 

başlamıştır. Kervansaraylar kurulmuştur. Ticaret merkezlerinden en 

önemlisi İslamiyetin doğduğu Mekke ve Başkenti Medine olan ilk 

devletini kurduğu başkent önemli bir ticaret merkeziymiş ve 

tüketimden doğan, eğitim ve sağlık kuruluşlarıda ortaya çıkmıştır. 

Buda kültürel ve ekonomik zenginliğin göstergesi olmuştur. Kent ve 

uygarlık sözcükleri arasındaki köken ilişkisinden bahsedilmiştir. 

Türkçe’mizde olan Uygar sözcüğü yerleşik hayat süren Uygurlar’dan 

türetilmiştir. Şehir ve insan arasındaki etkileşim, kentlerin nasıl bir 

medeniyet mekanları olacağını göstermektedir. Kent kültürlerinin 

oluşumlarında o alandaki insanların sahip oldukları bakış açısıları ve 

davranışlarıyla alakalı olduğundan bahsedilmiştir. Bu oluşum ile 

Kentlerin Kimliği oluşmuştur. Kentlerin kimliğinden söz edilirken 

aslında kentlilerin yani kentde yaşayan insanların özelliklerinden 

bahsetmekteyiz. Özellikleri derken bu alanda yaşayan kentlilerin örf, 
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adet, din gibi hususlarından değil, fikir ve değer verilen özellilerin 

ayrımıyla oluşan kültürel ayrılıklar. Bununla birlikde tek tiplilik 

oluşmaktadır. Kent aslında azınlıkların bulunduğu koloniler 

diyebiliriz. Kentleşme ile bu topluluklar ile göç olgusu, göçler 

başlamıştır. Gelişen bölgelere göçle başlamıştır. Ekonomik, sosyolojik 

gibi gelişmelerden ötürü. Aslında akla ilk gelen kentleşme denilince 

sanayi devrimi diyebiliriz. Kentleşmeyi kendi içinde 4’e ayırmışlar. 

Demografik açıdan kentleşme kır bölgerinden kent bölgelerine olan 

göçler. Sosyal açıdan kentleşme farklılaşma ve uzmanlaşma adında 

yorumlanabilir. Ekonomik açıdan kentleşme ise tarım alanlarının 

haricinde olan yoğunlaşmalar sebebidir. Bunlar sanayi ve hizmet 

sektörlerinde görülen gelişmeler. Turizm ve eğitim merkezli olan 

eğitim, eğlenme alanlarının olduğu bölgelere olan göçler. Bu göçler 

kentleşme izi sürülmekden çıkmaktadır. Bu iz de kentleşmenin 

sebeblerine yer verilmektedir. Bu sebebler kırsalların iticiliği, çekici 

olaylar, kent olanakları, teknolojik nedenler, siyasal sebebler, 

sosyopsikolojik ve güvenlik arayışlarıdır. Kısaca özetlersek kırsal 

iticilik teknolojinin gelişimi ile traktörler, biçerdöverlerin çıkması ile 

insan gücüne olan ihtiyacın azalması ile gizli işsizlik ortaya çıkmıştır. 

Bu durumdan ötürü kırsal kesimden kente göçler olmaya başlamıştır. 

Çekici sebebler ve kent olanaklarında ise eğitim,sağlık gibi bunun 

içinde kültür gibi etkenlerden doğan ihtiyaçlar sebebi ile 

oluşmuştur.Çeşitli imkan olanakları ve konfor açısından yüksek 

olması sebebi ile göçler olmuştur.Teknolojik sebebler ise sanayileşme 

ile maliyetlerin düşürülmesi ile kurulan tesislerde büyük bir miktarda 

iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bununla birlikde televizyonlardan 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 137 

 

gördükleri hayatlara özenmelerden doğan göçlerde vardır. Aslında bu 

sebeb ile göçenler hiç birşeyin televizyonlarda ki gibi olmadığını 

görmüşlerdir. Sosyopsikolojik etkenler kentlerin çekici özelliklerin 

sebeb olan psikolojiyi etkilemesiyle insanların bilinç altına daha iyi 

yaşam fırsatı var hissi oluşmasıdır. Bununla birlikde kentleşmede 

oluşan olumlu ve olumsuz etkileşimler olmaktadır. Olumlu 

etkilerinden biri insanlara daha fazla yaşam alanı sağlamak, iş 

imkanı, sosyal olanaklardır. Olumsuz etkileri su kaynaklarına verilen 

zararlar, hava kirlilikleri. Bununla birlikte kırdan kente göç edenler 

kırdaki rahatlıklarını kent ortamındada devam ettirmeye 

çalışmalarından dolayı çarpık kentleşmeler ortaya çıkmıştır. 

Gecekondular yapılmaya başlamıştır. Bu gecekondular sadece 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi oluşturulmuş ,kendi imkan ve 

olanakları ile yaptıkları evler , yaşam alanlarıdır. Ama bir süre sonra 

artan göç ve nüfüsdan dolayı bu alanlar kendilerini yüksek katlı 

binalara bırakmaya başlamıştır. Eskiden olan birbirini tanıyan 

insanlar komşuluk ilişkisi bu binaların oluşumu ile kaybolmaya ve 

azalmaya başlamıştır. Bu binalaşma anlamını yitiren mahalle ve 

sokakları ortaya çıkarmıştır. Bu gelişim ile mahallede gücü olan 

insanlarda bu gelişime ayak uydurmak, uydurmaya çalışmak için 

gitmişlerdir. Bu tutumlarda yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte güvenlik ihtiyacı gibi istekler doğmaya başlamıştır. 

Bu kentleşmenin çevreye verdiği zararlar ve etkiler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. İhtiyaçdan fazlasını istemememiz sebebi ile çeşitli 

zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi azaltmaya başladığımızdan 

bahsedilmiş kitapda. Kentleşme süreçlerinden bahsedilmektedir. Bu 
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süreç kişinin kentte yaşamasını anlamlı kılacak bir iş sahibi olması ve 

olumlu görülmesi etkilerinden bahsedilmiştir. Bireylerin 

kentlileşmesinin önemi eğitim ve kültür düzeyide yer almaktadır. 

Kentlileşmeye çalışırken kentlilik bilincininde önemli bir faktör 

olduğundan bahsedilerek kitapdan, şu cümlelerimle özetleyebilirim. 

Kent bilincine varmak, kültürünü anlamak, güvende hissetmek ve 

kentsel oluşumlara sorumluluk duymak istikrar sağlamak olarak 

özetleyebilirim. Kentlilik bilinci çalışmalarında hemşehrilik olmaya 

başlamıştır. Farklı şehirlerde aynı memleketli olan insanların 

birbirine hitap etme memleket hasretinden doğan bir bağ oluşumu 

olarak söyleyebilirim. Kitabın sonunda bu bahsedilen gelişmelerin, 

ihtiyaçların, insanların isteklerinden doğan sorunlar ve çözümleri ile 

İstanbul ilimizin Pendik ilçesinden yapılan uygulamaların örneklerine 

ve açıklamalarına yer verilerek anlatılanların, uygulaması ile oluşan 

güzelliklerden ve gelişimlerden bahsedilirek uygulamalı şekilde 

belirtilerek kitap tamamlanmıştır.  

Yaklaşık 780 kelimelik bir değerlendirmeyi öğrenci tek bir paragrafta 

teslim etmiştir. Değerlendirmede en önemli hata, tüm cümlelerin tek 

bir paragrafta anlatılmasıdır. İlave olarak, yazım hataları 

değerlendirmenin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bununla beraber, 

kitapta bahsedilenlerin okuyucuya aktarımı şeklinde değerlendirme 

tamamlanmış, eleştirel bir yazım sunulmamıştır. 
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1.17. Kentleşme ve Konut Politikaları 

Kent bilimi modern kent toplumunu yapısal özelliklerini ve sorunlarını 

anlamlandıran bilim dalıdır. Kentleşmenin bağlantılı olduğu birçok 

bilim dalı vardır. Bunlar ekonomi, coğrafi ve sosyolojidir. 

 

Kentleşme oluşumunda küçük yerleşim alanlarının çeşitli 

özelliklerinin gelişmesiyle ve ekonomik, sosyal yoğunluk 

kazanılmasıyla metropolit alanlar ortaya çıkmıştır. Kent oluşumları 

siyasi, fiziki ve fonksiyonel açılardan incelenmektedir. Bu 

fonksiyonların ardından kenti belirleyen ölçütler ise nüfus yoğunluğu 

ve nüfus birleşimidir. Ve bu ölçütlerde fiziki yerleşim içinde yaşayan 

insanların ilişkileri değerlendirilir. Kentler zamansal açıdan 

sınıflandırılabilir. Bunlar fonksiyonları, barındırdıkları nüfus, fiziki 

alanlar ve yerleşme alanlarıdır. 

 

Kentleşme bir değişmedir. Olumlu ve olumsuz etkenleri vardır. 

Kentleşme sayesinde sanayileşme hız kazanmıştır. Sanayileşme 

öncesindeki kentleşme ise tarımın ilerlemesi, ürün artışının olması ve 

değişik kültürlerin izlerini bırakmasıdır. Ulaşım tekniklerinin 

gelişmesi, tarım tekniklerinin gelişmesi, çalışma olanaklarını 

artmasıdır. Kentleşmenin çevre ve sosyal ve ekonomik hayat üzerinde 

etkileri ise kira ve arsa faaliyetlerindeki artış, kalabalıklaşma 

maliyeti, maliyetlerin artışıdır. Kentleşmenin daha fazla yaşam alanı 

sağlaması enerjinin yükselmesi ve daha iyi sosyal olanakların olması 

kentleşmenin faydalarıdır. 
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Kent planlamalarının evresi ise bilgi toplama, planın uygulanması, 

çözümlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu evreler imar planına göre 

kent planlaması oluşturur. İnsan, aile ve toplum yaşantısını yakından 

etkileyen çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak bu yönde gelişmeler 

sağlamaktadır. İmar planı; sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaç, iyi 

yaşama düzeni, çalışma şartları, faaliyet düzenlemeleri, ekonomik 

gelişmeyi, yerleşmenin gelişmelerini ve alt yapı dağılımlarını yapar ve 

yaptırır. İmar planlarının oluşturulması büyükşehir belediyelerini de 

etken kılar. Küçük yerleşim alanlarını metropolit alanlara 

dönüşmesiyle ve kentleşmenin oluşumu belediyelerde ekonomiyi itici 

bir güç ve gelişme aracı olarak kullanmıştır. 

 

Çevre kentlerin oluşumu ise yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla 

kentsel değişiklikler yaşatır. Yeni yerleşim alanlarının oluşturduğu 

çevre kentler yeni binalardan oluşur. Kent merkezinde ise çevre 

kentlere göre eski binalar bulunmaktadır. Çevre kentlerde yaşamak, 

kent merkezinde yaşamaya oranla daha maliyetlidir. Çevre kentlerde 

yaşayanların çoğunluğunu kendi evlerinde oturan insanlar meydana 

getirir.  

 

Gecekondular genellikle plansız şekilde yerleşim gösteren izinsiz 

yapılan binaların toplandıkları bölgelerdir. İdari yönden kendilerine 

yetmek zayıftırlar. Ve iş sahası açısında kent merkeziyle bağımlılık 

içerisindelerdir. Gecekonduda yaşayanların çevre kentlere yerleşme 

nedenleri ekonomik sebepler, sosyal sebeplerdir. Gecekonduların 

yerleşim alanı olarak seçilmesinin sebebi düşük gelirleri olan 

insanların buldukları boş alanlarda kısa süre içerisinde kendi 
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gelirleriyle yapabildikleri evlerde yaşam sürdürmeleri için yaptıkları 

derme çatma yapılardır. Çocuk sayısı artarak genişleyen aileler daha 

büyük bir eve ihtiyaç duyması ve ailelerin çocukları için daha iyi bir 

eğitim sunma düşüncesi ile çevre kent okullarına göndermesi çevre 

kente geçişi sağlar. Boş alanlara yapılandırılan gecekonduların 

inşaatında ücret ödenmemesi ve ya çok az miktarda ödenmesi ve 

inşaatta kullanılacak malzemelerin ucuz ve kalitesiz malzemeler 

olması yapıyı ve insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Gecekonduda yaşayan insanların özellikleri konut yaşamındaki 

yapının yerleşimi ve gıda tüketimi açısından köy yerleşimlerinin 

özelliklerini taşımaktadır. Sağlık ve giyim açısından kent etkisi 

görülmektedir. Türkiye’de gecekondulaşma ise ikinci dünya 

savaşından sonra köyden kente göçün hızlanmasıyla başlamıştır.  

İmar ve ıslah önlemleri gece kondu sorunlarının çözümlerindendir. 

Ülkemizde gecekondu politikasının düzenlenmesi ekonomik, sosyal ve 

kültür açısından daha çok kent bilim açısıyla çözülmeye çalışılmıştır. 

Kent yenilenmesinde bölgedeki yaşayan insanların düşünceleri ve bu 

duruma bakış açıları önemlidir. Kentleşmeyle değişen mahalle yapısı 

insanlar arsındaki ilişkiler, etkileşim ve komşu ilişkileri açısından 

sosyal ilişkilerin incelenmesi gerekir. Kent yenilenmesine gidilirken en 

etkili araç ise planlamadır. Planın hazırlanış sürecinde projenin 

yerleşim yeriyle alakalı kesin bilgiye ve donatıya sahip olunması 

kentsel oluşum için fiziki yapılandırmaya gidilirken soysal ilişkilere ve 

ekonomiye değer vermek önemlidir. 
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Genel olarak konutlar; kentler çevresinde oluşan gecekondular alt 

yapısı olmaksızın ve yetersiz malzeme kullanımı ile standarttan yoksun 

inşaat tekniğiyle yapılmış konutlar karşımıza çıkmaktadır. Konut 

politikasının sağlıklı bir kentleşmeyle sonuçlanmasını sağlamak için 

çeşitli gelir gruplarına hitap eden konut planlamaları düzenlenip 

yapılamamaktadır. Konut politikasının diğer bir konusu da alt yapı 

tesisleri ve konutlara götürülen kamu hizmetleridir. 

 

1580 sayılı belediye kanununa göre ucuz belediye konutları inşa 

etmek devretmeden ihtiyaç sahiplerine kiraya verilmektedir. 

Belediyenin gelişmesi ve genişlemesine elverişli olan yerlerde arsa 

alımına belediye el koyar. Araziyi satın almasıyla ihtiyaç sahipleri 

kişilere satmak gibi görevlendirmeleri düzenlemiştir. 

 

Konut, sadece barınmak amacıyla kullanılan bir yer şeklinde 

tanımlanacak olursa fiziki yapılandırılması yönüyle önemlidir. Ancak 

böyle bir tanım yapmak eksiktir. Sadece barınma yönüyle değil çevre, 

sosyal ilişkilerin sonucundaki iyi ve kötü etkenler, ekonomik 

süreçlerde kamunun hizmeti önemlidir. Sosyal konut politikası ise 

belirli bir sosyal gruba öncelik tanıyan gelir seviyesine ve konutların 

yapılandırılmasında yerleşim alanlarını kent ve bölge olarak 

tanımlayan planlar içerisinde yer alan önlemlerdir. Sadece sosyal 

konut ise düşük maliyetli, brüt inşaat alanı belirli bir metrekareyi 

geçmeyen, insanların yaşam alışkanlıklarını, kültürel birikimlerini ve 

sosyal ilişkilerini etkileyen konutlardır. 
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Konutun kalkınma planlarında yeri ve önemi süreçler halindedir. 

Kalkınma planı kamu için yerine getirilmesi gereken, özel kesim içinse 

yol gösterici olan belgedir. Kalkınma planlarında belirli bir mantık 

üzerinden gitmeden sadece daha çok kişinin yaşamasıyla amacıyla 

kapasite yoğunluğu fazla olan konut biçimleridir. Dar gelirli ihtiyaç 

sahiplerini düşük kiralı konut yapımını gerçekleştirerek belirli 

ölçülerde rahatlatır. Gecekondu da yaşamakta olan insanlara konut 

temin etmeden evlerini yıkmamak ve ayrıca alt yapı ve arsa sorunları 

halledilmiştir. Kalkınma planının bu maddeler oluştuktan sonra ve 

hayata geçirildikten sonraki sorunlar ise konutlarla ilgili gerekli 

araştırmaların üzerinde durulmaması, konutların yerleşim alanı, 

yapısal işlevi ve ihtiyaç sahiplerini barındırmada izlenen politikanın 

yetersiz kalması ve da işlevsel konutların yapımı ile konut 

ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Bunun sonrasındaki tedbirler ise 

her bölgenin özelliklerine göre konut çeşidinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Konut politikasına uygun bir şekilde işleri 

yürütülebilmesi için gerekli araştırılmalar yapılması gereklidir. Ve 

arsayla ilgili yapılacak görüşmelerin ise belediyeler tarafından 

yapılmasıdır. Gecekondu konusunda ise öncelikle mülkiyet sorununu 

çözülmesi, kamu hizmetlerinde faydalanma ve inşaların 

yaşayabileceği şeklide konutların oluşturulmasıdır. Geniş anlamıyla 

konut tanımının kapsamında; çevre hayat standardı, konutlara 

götürülen kamu hizmetleri ve toplum çıkarı yer alır.  

Öğrenci, değerlendirmesine kitabın kapağını (kapak kitaba 

alınmamıştır) en başa koyarak başlamıştır. Değerlendirmenin giriş, 

gelişme ve sonuç açısından hangi bölümlere ayrıldığı net olarak 
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anlaşılamamaktadır. Yazım dili olarak hızlı bir bakış açısıyla yazılmış 

olduğu izlenimi uyandıran değerlendirmenin, kitabın eleştirel bir 

değerlendirmesi yerine özetine odaklandığı görülmektedir.  

1.18. Kentleşme Politikası 

Kent yapısı oluşumunda en önemli etmenleri arasında konut 

yapılaşması bulunur. Yaşam düzeyinin oluşturulmasının ayrılmaz 

ögesi barınmadır. Kent planlaması yapılırken de öncelikli olarak 

farklı kitlelere hitap eden noktalar oluşturmak ve kenti bu şekilde 

sınıflandırabilmektir. Ancak bu noktada varlıklı zengin ailelerden 

daha önce yoksul kesim için çözüm arayışına gitmek daha değerli 

olacaktır. Çünkü planlamalarda her kesimin ihtiyaçları ve o 

ihtiyaçlara ne şekilde karşılık verebildiklerine dair bir öngörünün 

yapılması gerekmektedir. Barınma hakkı herkese verildiğine rağmen 

devletin bu noktada desteği Birinci Dünya Savaşı’na kadar gözle 

görülür şekilde olmamıştır. Savaş bir dönüm noktası olmuştur 

açıkçası devlet desteği noktasında. Önceleri ev sahipleriyle kiracıların 

yaşadığı sıkıntıları genelde asker yardımıyla çözerken devlet şimdi ise 

sözleşme mantığına geçmiş bulunmaktadır.  

Şimdilerde karşı çıkılan gecekondulaşma sorununa o zamanlar 

tolerans gösterilerek istedikleri şeyleri yapmalarına izin veriyorlardı 

kendi güçleri yettiğince. Çünkü herhangi bir sistem oturtulamamıştı. 

Savaş sonrası oluşan yıkık harabe alanlarda insanların kendi 

çabalarıyla oluşturduğu barınma alanları giderek artmıştır. Devlet de 

bu büyük sorunun çözülmesi gerektiğinin farkına varmıştır. Tüm bu 
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çalışmalara rağmen şimdilerde bile yaklaşık yüz milyon insan 

herhangi bir barınma ve yaşam alanına sahip değildir. Mevcutta 

yaşadığı sağlıksız koşulda olanları da eklersek sayı bir milyarı 

bulmaktadır. Devletin bu denli önemli işlerde ileri görüşlülüğü çok 

önemlidir, kentteki nüfus artışı ne şekilde gerçekleşmektedir, göç 

durumu ülke değerlerine ve yerleşimine ne türlü etkiler 

oluşturmaktadır, oluşturulan barınma alanlarının yaşanılır 

kılınabilmesi için çevrelerinde ihtiyaç birimlerini de oluşturmanın ne 

kadar hayati bir durum olduğunu anlaması gerekmektedir. Mesela 

barınmanın yanı sıra eğitim sağlık idari ve kamu birimleri de 

oluşturularak ve yeşil alanlarla ve felaketlerde kullanılacak odak 

noktalarıyla birlikte detaylı bir analiz oluşturulması gerekmektedir. 

Sanayi Devrimi ile değişen nüfus hareketleriyle konut yapılaşması hız 

kazanmıştır. Şimdilerde aynı şekilde tek düze yapılan konut 

mimarisinin temeli oluşturulmuştur diyebiliriz. İhtiyaca karşılık 

olarak en kısa zamanda ihtiyaca karşılık vermeyi amaçlamışlardır 

ancak bu da dengesiz bir yapılaşmanın zeminini oluşturmuştur. Hızlı 

kentleşme beraberinde gelir dağılımında da dengesizliğe sebep 

olmuştur. 

Bir diğer başlık ise konut gereksinmesi ve konut istemiydi. Konut 

gereksinmesinin anlamı düşük şartlar sağlanarak kişiye verilen yaşam 

alanını demektir. Konut istemi ise belli maddi güce sahip olan 

kişilerin şartlarını belirterek sahip olmak istedikleri bir hedef 

niteliğindedir. Diğer adıyla efektif talep olarak bilinmektedir. Aslında 

gereksinmeyi etkileyen faktörler bir yandan da konut istemini de 
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etkiler haldedir. Bunlar; ekonomik, demografik, sosyal psikolojik 

etmenler ve daha birçok etmen sayılabilir. Konut gereksinmesinde ve 

tüm bu alanlarda ileriye dönük projelerin yapılmasında fark etmek ve 

çeşitli verileri göz önünde bulundurmak önemlidir. 

Konut gereksinmesinden bahsederken iki çeşit gereksinim olduğunu 

bilmeliyiz bunlar; devingen ve durağan olarak ikiye ayrılır. Aslında 

isimlerinden de belli olduğu gibi durağan konut gereksiniminin tespit 

edilmesi gerekir mesela mevcutta ne kadar yapı var bu yapılar hangi 

fonksiyonu barındırıyor insanların ihtiyaçlarına ne şekilde ve ne 

derecede cevap verebiliyor bunlar çok önemli bulgulardır. Devingen 

ise daha ileri dönük bir planlamadır. Mevcut durumdan yola çıkarak 

gelecekteki nüfus tahminleriyle ihtiyacın, sayının, ekonomik durumun 

ne şekilde olacağını değişen dinamik yapıya ne şekilde cevap 

verileceğini planlarlar.  

Barınma ihtiyacının her koşuldan etkilendiği ve seviyesinin ne olduğu 

aslında ülkenin gelişmişlik düzeyini de gösterir. Konut darlığı 

oluşmaması için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Konut ihtiyacı 

karşılanmadan önce bölge şartları da önemli rol oynar. Örneğin geniş 

aile yapılarının bulunduğu noktalarda aslında gizli konut gereksinimi 

vardır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde 

kalabalık aile yapısına sıkça rastlanır bunlar da her ne kadar barınma 

ihtiyacı karşılanmış gibi görünse de bireysel yaşam şartları sağlıklı 

bir şekilde gerçekleşmediğinden mevcut durumun iyileştirilmesi de 

önemlidir. Konut ve barınma sorunu her ne kadar kişisel bir sorun 

olarak görülse de zemininde toplumsal bir yükü barındırır. Ülkenin 
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kalkınma durumunun ne seviyede olduğunu gösteren önemli bir 

faktördür. Bireysel sorunlara çözüm üretmek geleceğe yönelik doğru 

adımlar atmak refah seviyesine ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Kentleşme politikası kitabında ilk çağlardan bugüne devam eden 

yaşam sürecinde değişen konut yapısından bahsedilmiştir. İnsanlar 

her zaman barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çözümler 

bulmuşlardır ancak bu çözümler maddi ve manevi farklılıklar 

içermiştir. Ülkemizde de bölgesel olarak kültürel olarak ayrışmalara 

farklı yaşam şekilleri oluşmuştur.  

Kullanılan malzeme yaşama da ışık tutmuştur. Ancak fark edilmesi zor 

olan şey bence çözümler sunmak için her yere aynı binaları dikmek 

olmamalı. İnsan faktörünün kenti yaşanabilir kılmayı başaran bir 

özne olduğu unutulmamalıdır. Şimdilerde bile hala konut sıkıntısı 

görülmektedir ancak barınma ihtiyacı için yapılan onlarca binanın 

boş olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü insan ağaç gibidir kökleri 

onun sahip olduğu değerlerdir köklerinden ayırarak onu başka bir 

toprakta yaşatmak mümkün değildir.  

En kısa sürede sorunlara cevap bulmak için çıkılan bu yolda yeni 

sorunlar üretildiğinin de farkına varılmalıdır. İnsanları zeminden 

ayırarak özel alan başlığı altında içine tıkıştırıldıkları gökdelenlerde 

rezidanslarda mutlu olabileceğinin düşünülmesi bile başlı başına bir 

hatadır. Eğer bu kadar iyi çözümler bulunduğu düşünülüyorsa 

kentleri yaşanmaz hale sokan cinayetler, hırsızlıklar, asosyal olan 

çocuklar yalnızlık hissiyle intihar vakalarındaki artışların neden bu 
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denli arttığı araştırılmalıdır. Bu denli sorunlarda yaşam alanı çok 

etkilidir. 

Savaş faktörlerinin de etkisinden de sıkça söz edilmiştir. Kanunların 

oluşmaya başladığı, halkın ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı 

dönemlerdir. Zamanla eksikler görülerek kanunlarda da iyileştirmeler 

yapılmıştır. Dönem dönem toplu konut ve kooperatif çözümleri de 

gündeme gelmiştir. Toplu konutların ilk gündeme geldiği zamanda ilgi 

az olmuştur ancak daha sonraki denemelerde katılım yüzdeleri 

artmıştır. Daha düşük ödemeler yaparak daha geniş bir süre zarfında 

hızlı bir şekilde ev sahibi olmak amaçlanmıştır. Ama bu düşük maliyet 

malzeme ve işçilikte de düşük fiyatlara denk gelmiştir. Kimi zaman ise 

kendi evini yapmak isteyen kesime devlet destek eli uzatmıştır.  

Artan nüfus hareketleriyle de kiracı olan kişi sayısı artmıştır. 

Ödemeler de çeşitli sorunlar yaşandığı içinde kira denetimi kanunu 

oluşturulmuştur. Özellikle büyük şehirlere iş bulmak için yerleşen 

kesimlerde bu sorunlara sıkça rastlanılmıştır. Bu nedenle de devlet 

kira limitini kendi himayesi altında oluşturmaya çalışmıştır. 

Kentlerden göçlerde güvenlik sorununun oluşmaması için barınma 

faktörü toplumsal güvenliği de sağlayan bir unsurdur. Hem de 

sınırlamalar yapılmazsa genel fiyat düzeyinde yükselme oranına engel 

olunamaz. Kamu yararı göz önünde bulundurularak adil bir karar 

alınması gerektiği düşünülmüştür ancak çeşitli karşı çıkışlarla birlikte 

1963 yılında bu karar bozulmuştur. 
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Bir diğer konu ise kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm kavramlarıdır. 

Aslında bu şimdilerde çokça duyduğumuz gündemde etkisini 

yitirmemiş kararlardandır. Kent parçacıklarına dışardan etki etme 

işlemi olarak adlandırılabilir. Tabi kamu yararı burada da etkili bir 

düşünce şekli olduğundan öncelikli yıkım alanları etkisini kaybetmiş 

kaçak yapı alanları, afet yönünden riskli alanlar ve zemini uygun 

olmayan bölgeler liste başında yerini alabilir. Bu kararlar geniş bir 

çerçeveyi içerisine alır bunun içinde imar yasasının oluşturulup 

düzenlenmesi hedeflenmiştir.  

Yenileme ve dönüşüm kararları içerisinde tarihi yapıların 

korunmasına ilişkin maddeler de yer almıştır. Ayrıca kentin 

bütününde ihtiyaç duyulan fonksiyonlar da bu dönüşüme eklenmiştir 

örneğin; kültür, turizm, sosyal alanlar bunlara örnek verilebilir. 

Dönüşüm ve yenileme kavramı günümüzde ihtiyaç duyulan kente 

değer katması hedeflenen bir adımdır. Ancak her şey gibi bu 

kararında faaliyete geçirilmeden önce kentin tarihi dokusuna zarar 

vermemesi, halkın yaşayış biçiminin göz önünde bulundurulması yerel 

malzeme kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak konut yapısı insanın yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için çok önemli bir adımdır. Herkesin hakkı olan 

barınma hakkının tüm halka daha iyi şartlarla sunmak devletin 

elindedir. Tüm bunları yaparken insan faktörünün ihtiyaç duyduğu 

yaşam şartlarının sağlanması önemlidir. Kanunların da kamu yararı 

göz önünde bulundurularak oluşturulması önemlidir. 
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Kitapta genel anlamda konutla ilgili bazı sorunlara farklı boyutlarıyla 

değinilmiş. Uzun zamandır gündemde olan gecekondu ise kent ve 

kentliyi etkileyebilen kapsamlı bir konudur. Bu yerleşim şekli kent 

merkezinde ya da kent çevresinde görülebilen bir tipolojidir, birçok 

konut benzer görünümlü, az katlı olarak ifade edilir. Ayrıca sadece az 

gelişmiş alanlarda değil gelişmiş bölgelerde de farklı şekillerde 

oluşabilmekte. Bu yerleşim şeklinde insanların ihtiyaçlarının bir nebze 

karşılandığını söylenebilir. İhtiyacı olan insanlar kendi sınırları 

çerçevesinde, kendi imkanlarıyla bir şeyler üretiyorlar. Ancak köyden 

kente göç ederek tip yerleşimlerde çareler arayan insanlar, bu 

durumu devamlı olarak kalabileceği, oturabileceği alanlar olarak 

düşünebilmekte. Doğal olarak toplumsal, ekonomik sorunları da 

oluşmaya başlıyor. Bu durum yeni yaklaşımlar ve çareler aramaya 

teşvik etti. Bunun sonucunda farklı uygunsuz konut alanların da 

oluştuğunu görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde toplu alanlar gelişti. Tabi 

bu durumun insanlar için sorunu çözebildiğinin söyleyemeyiz. 

Kullanıcıların kendi yaşamlarına, alışkanlıklarına ters düşebilen 

alanlar farklı sorunları oluşturduğu açıktır. 

Dolayısıyla sürekli bahsedildiği gibi bir yerleşim alanını yıkma eylemi 

bir çözüm getirmeyebilir. Tüm kenti ilgilendirebilen bir konunun dar 

kapsamda ele alınması düşünülmeyen sorunları da beraberinde 

getirebiliyor. Ekonomik, belki toplumsal ya da çevresel, belki siyasi 

boyutlarıyla ele alınıp değerlendirilmeli; çünkü sanki sorun tek bir 

şeyden kaynaklıymış gibi düşünülüyor. Genel anlamda bu şekilde yer 

verilmesinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka problem de kent 
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çeperlerine veya kıyılarına yerleşim şekillerinin gelişmesi. Bu durum 

kent sınırları üzerinde kontrolsüz genişleme ya da saçaklanmalar 

etkilerini de beraberinde getirebiliyor. Gecekondular için 

düşünüldüğünde kırdan kente göç eden insanların tercih ettikleri 

konut alanlarının yerleşim için ne kadar uygun olduğu da ayrı bir 

tartışma konusu. Birçok doğal afet gibi durumlarda bu alanların zarar 

görebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan öteki 

yerleşim alanlarına kıyasla birçok hizmetin daha az olduğu da dile 

getiriliyor. Sonuçta bu tip alanlar sorunlu bölge haline gelebiliyor. 

Bazı yer değişiklikleri ya da yıkımlara gidilmesi çözüm olarak 

düşünülüyor.  Yani farklı şekillerde karşımıza çıkan uygunsuz toplu 

yerleşim alanları üretimini görebiliyoruz. 

 Yine ele alınması gereken bir konu da farklı yerleşim tipolojilerinin 

kent ve insanlar üzerinde olumsuz bazı etkileri olabildiği gibi süreç 

olarak düşündüğümüzde katkılarının da unutulmaması gerektiği. 

Sonuç olarak barınma ihtiyaçları konut üretici kesim ya da doğrudan 

devlet eli olmadan belirli bir çerçevede karşılanamaya çalışılmış oldu. 

Ayrıca bazı kesimlerin kendi alışkanlıkları yaşamları doğrultusunda 

komşuluk ilişkileri de kurabilecekleri yaşam alanları üretmiş oldular. 

Belirli problemlerin yanında ihtiyaç sahipleri kendi imkanlarıyla 

barınabileceği alanlar ürettiklerini düşünüyorum.  

İnsanlar kırdan kente göç neticesinde farklı iş alanlarına sahip 

oldular; belki gelir düzeyleri de artmaya başladı. Evet, gecekondular 

kent için ciddi sorunlar oluşturdu; ancak çözüm sürecine dikkat 

edilmemesi daha kötü sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bu yerleşim şekli 
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için yer seçimi, kullanıcı profili nasıl önemliyse çözüm olarak sunulan 

toplu yerleşim alanlarında da aynı şeklide dikkat edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Yani kentin dokusunu, kendi sınırlarını, karakterini 

zedeleyen ölçüde yaklaşımlar kent ölçeğinde olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır. İster az katlı olsun ister çok katlı olsun insanlara, kente 

belirli ölçüde yaşam kalitesi sunabilen alanlar düşünülmeli, bu 

nedenle sanki birbirinden bağımsız konularmış gibi ele alınması ya da 

çok farklı başlıklarda değerlendirmek de hatalı olacaktır. Bu konulara 

gerektiği gibi yer verilmedi aynı zamanda ülkemiz ve bölgesel ölçekte, 

mevcut şartlarda ayrıca değerlendirilmesi ve örneklendirilmesi 

gereklidir.  

Kent semtlerinin sosyal, ekonomik gibi birçok açıdan eşit haklar 

sağlayabilmesi önemlidir. Kent her şeyiyle bütün bir düzendir. 

Dolayısıyla birbirinden kopuk, ilişkisiz alanlar oluşması ve plansız 

gelişmeler ardı arkası kesilmez sorunlara davetiye çıkarabilmekte. Bu 

nedene her bir konut alanı, yer seçimi, kalitesi önemlidir; ancak bu 

sadece üst düzey ya da belirli güç sahiplerinin bilmesi bir şey değildir. 

Tüm halkın, kullanıcıların bilinçlenmesi ya da farkında olması 

gereken bir konudur. Bugünün kentleri nüfusun büyük bir kısmını 

barındıran bir düzen, organizma olarak karşımıza çıkar.  

Gerek kırdan kente göçerek gerekse farklı nüfus hareketleriyle kentler 

ve yerleşim alanları için önemli bir etken durumundadır. Bunu 

yanında kentin birçok sorunundan ya da getirilerinden etkilenirken, 

bu nüfus kenti şekillendirmiş; konut veya iş alanı gibi çerçevelerde de 

etkilemeye devam etmiştir. Fakat unutulmaması gerekir ki her kentin 
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ve semtlerinin belirli bir potansiyeli, hem nüfus olarak, hem karakter 

ve kalite anlamında taşıyabileceği bir kapasitesi vardır. Ayrıca 

yerleşim alanı, rekreasyon veya yeşil alan gibi de 

değerlendirilebilecek kentin sahip olduğu boşlukların verimli bir 

şekilde kullanılması de önemlidir. Plansız, kontrolsüz, uygunsuz 

gelişen her yerleşim şekli, kent üzerinde sorunlar doğurmaya ve 

tehditler oluşturmaya devam edecektir. 

Kitap iki öğrenci tarafından değerlendirilmiştir. Öğrenciler, 

değerlendirmelerine kitabın kapağını (kapak kitaba alınmamıştır) 

ekleyerek başlamışlardır. Değerlendirme iki öğrenci tarafından 

yapılmıştır, ancak hangi öğrencinin hangi kısmı değerlendirdiği 

belirtilmemiştir. Değerlendirmede, kitap içeriğinde nelerden 

bahsedildiğine dair açıklamalara yer verilmiştir. İçeriğe yönelik 

eleştirel analiz ise eksik kalmıştır.  

1.19. Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekânsal Değişim 

Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK 17.06.1979 Konya doğumludur. 2001 

yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun 

olmuştur. Şimdi KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim 

üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve uzmanlık alanlarından olan 

mekansal analiz ve herkes için tasarım konuarında da lisans ve 

lisansüstü seviyelerde ders ve çalışmaları yürütmektedir.2011 yılında 

“Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Analiz” isimli çalışmasını 

tamamlamıştır. Engelliler ve fiziksel çevrenin erişilebilirliği hakkında 
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çeşitli bilimsel çalışmalar yaparken lisans ve lisansüstü seviyede 

dersler de vermektedir.  

Zamanın sürekliliği ile, insanlar toplumları oluşturmuş ve toplumlar 

da çeşitli değişimler yaşamışlardır. Toplumdaki bu değişimler ile 

birlikte hem kamusal hem de özel mekanda değişimler görülmüştür. 

Toplumların sahip oldukları kimlikleri de devam eden zaman 

içerisinde dönüşümler yaşamıştır. Değişen kimlik ile beraber 

insanların, alışkanlıkları, yaşayış şekilleri, beğenileri, istek ve 

ihtiyaçları, başlıca yaşam alanı olan konut mekanları da dönüşüme 

uğramıştır. Konut mekanları zaman içersindeki toplumsal değişim ve 

dönüşümün en bariz şekilde görülebileceği platformlardır. 

Konutlardaki mekan ve ya mekanların organizasyonu, boyutları, 

tasarımlarında kullanılan dil, doku ve renkler, farklı iklim bölgelerine 

göre özelleşmiş ve karakterize olmuş detaylar, kullanıcıların kültür ve 

alışkanlıkları sebebi ile konut mekanlarındaki özgün unsurlar, 

toplumsal değişimin ve yaşanılan dönemdeki insanının bilgisini 

bizlere net bir şekilde aktarmaktadır. 

Eksi yerleşimlere baktığımızda mimar vasfında bir tasarımcının 

olmadığını, bunun yerine yapı ustalarının olduğunu görmekteyiz. Bu 

yapı ustaları da yaşanılan yerin insanlarıdır ve bölge halkının yaşayış 

şeklini, alışkanlıklarını ve kültürünü iyi bilmektedir. Çevrenin iklim 

verilerini de iyi yorumlayarak konutları inşaa eden yapı ustaları 

günümüze ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir konutları 

ulaştırmıştır. Bu eski konutlar insana aidiyet duygusu vermeyi 

başarmıştır çünkü tam da onların hayatlarını yansıtmaktadır.  
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Örneğin Doğu Anadolu’da evlerin zemin katları ahır olarak 

kullanılırken üst katlar yaşam alanı olarak planlanmıştır. Çünkü o 

bölge insanının temel geçim kaynağı hayvancılıktır ve hayvancılık 

hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Mardin geleneksel konutlarında 

avluya dönük bir mekan organizasyonu hakimdir ve konutların sokak 

ile ilişkileri zayıftır, az sayıda ve küçük boyutlu pencereler ile içeriye 

ışığın girmesi sağlanmıştır. Bu durum bölgenin iklimsel verileri 

karşısında biz çözüm olarak olarak ortaya çıkmış gibi görünse de 

aslında insanların mahremiyet arayışının da bir sonucudur. Yani 

mahremiyete fazlaca önem veren toplum, avluya dönük kurguladığı 

yaşam anlayışı ile karakteristik bir konut inşaa etmiştir. 

Endüstrinin gelişmesi, kentte fabrikaların kurulması, hizmet 

sektörünün kentlerde yoğunlaşması ile kent yaşamı kırsal yaşamından 

daha cazip hale gelmiştir. Tarımda makineleşme ve bunun getirdiği 

işsizlik te kırsaldan kente göç süreci beraberinde getirmiştir. Kentlere 

doğru yaşanan bu göç hem kenti hemde kentlileri hazırlıksız 

yakalamıştır. Kırsaldan kente göç edenler önceleri kentin çeperlerine 

gecekondu yapılaşması göstererek yerleşmişlerdir. Çünkü kent 

merkezlerinde göç ile gelen halkın barınma ve hizmet ihtiyacını 

karşılayacak donanım yoktur. Zamanla çeperlerde yaşayan halk kent 

merkezlerine yerleşmeye başlamıştır. Bunun sonucunda kent 

merkezine yakın konumlarda gecekondular görülmüş ve aynı zamanda 

da barınma talebini karşılayacak konut blokları(apartmanlar) inşaa 

edilmiştir. Bu hızlı yapılaşma tip plan uygulamalarını, kullanıcının 

istek ve alışkanlıklarından ziyade ezbere bir yaklaşımla tasarlanmış ve 
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inşa edilmiş yapıları meydana getirmiştir. Kırsaldan gelen halk kentte 

bu yeni inşaa edilen konut birimlerinde yaşamaya başlamıştır. Daha 

iyi bir yaşam sürme amacıyla kırsaldaki konutlarından, tarla ve 

bahçelerinden, alışkın oldukları yaşam şeklinden, alıştıkları iklim 

koşullarından, kültürlerinden ayrılıp şehre gelen toplum, uzunca bir 

süre kente adapte olmaya çalışmıştır. bu adaptasyon sürecinde en 

çokgöze çarpan unsurlardan birisi de ‘kültürel kayıp’ tır. Kültürel 

kayıp toplumun birikim ve deneyim yoluyla sahip olduklarından 

vazgeçmesi ve terk etmesidir. 

Geleneksel konutlarda gördüğümüz karakteristik özelliklerin yeni 

konut birimlerinde değişime uğradığını veya yok olduğunu 

görebilmekteyiz. Örneğin geleneksel anadolu evlerinde sofa evin 

kalbidir ve ana yaşam alanıdır, diğer bütün odalar sofaya açılır, sofa 

hem oturma hem de misafir karşılama mekanıdır. Kentteki apartman 

dairelerinde ise evin salonu misafir ağırlama mekanı olurken diğer 

odalara açılan bir yer konumunda değildir. Köylerde evin dışında 

bulunan tuvalet ve banyo modern konutlarda ev içine alınmıştır bu 

örnek bazı alışkanlıkların terk edildiğinin göstergesidir. 

Güneydoğu Anadolu’da geleneksel konutlarda gördüğümüz avlular 

konutların karşılama mekanlarıdır. Avlular aynı zamanda ev 

hayatının geçtiği sirkülasyonun sağlandığı, oturma ve dinlenme 

mekanıdır. Modern konut birimlerinde avluların üstlendiği bu 

karşılama ve sirkülasyonu sağlama görevini hol almıştır. Fakat 

modern konutlardaki hollerin oturma, vakit geçirme gibi ihtiyaçlara 

cevap verememektedir. Bu da toplumun alışkın olduğu yaşam şeklinin, 
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zaman ve mekandaki değişimler ile, birtakım kayıplar verdiğini ve 

dönüşümler geçirdiğini gösterir.  

Kırsaldan kente göç eden ve kent hayatına adaote olaya çalışırken 

modern konutlara da uyum sağlama çabasında olan toplumun bu 

değişime çoğu zaman ayak uyduramadığı görülmektedir. 

Çamaşırlarını balkona gerdiği tele asan insanlar bunun en bariz 

örneğidir. Aslında bu durum yadırgamak yerine sorgulamak gereken 

bir durumdur. Şayet mimarlar insanları anlamaya çalışşa ve 

kullanıcıyı tanıyım ona uygun çözümler sunsaydı böyle olumsuz 

durumları görmezdik. Günümüzde konutlar çoğunlukla 1+1,2+1,3+1 

ve 4+1 şeklinde modül sistemde inşa ediliyor oysaki doğu insanı 

kalabalık bir aileye sahiptir. Bu kalabalık aileyi tek bir daireye 

sığdırmaya çalışmak boş bir çabadır. 

Kullanıcıyı tanımadan, yerel iklimsel ve sosyal verilerden 

yararlanmadan tasarım yapmak büyük bir konut sorunudur. Bu yanlış 

yıllardır yapılmakta ve sonucunda insanların yaşamaktan keyif 

almadığı, zorunluluktan orada kaldığı, suç oranlarının yüksek olduğu, 

aidiyet duygusunun zayıf olduğu ve hatta insanlar terk ettiği için 

ıssızlaşmış ve tekinsizleşmiş kent mekanları oluşmaktadır. Temelde bir 

konut sorunu olan bu durum büyüyerek bir kent sorununa 

döbüşmektedir. Kullanıcının nerenden geldiği ve nasıl yaşadığı bir 

sorun veya neden değildir. Yurttaşın barınma hakkı elindedir. Mimar 

ve sermaye sahiplerine düşen görev ise sağlıklı bir özel ve kamusal 

mekan oluşturmak adına kullanıcıyı tanımak ve ona uygun çözümler 

üretmektir.  
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Fakat çoğu zaman kullanıcının istekleri ve memnuniyeti dikkate 

alınmamakta ve tip plan uygulamalarına gidilmektedir. Bunun 

sonucunda da istenmeyen durumlar görülmektedir. Sofa yaşamını 

benimsemiş bir topluma apartmanın 10. Katındaki 3+1 tip planlı bir 

konut birimini dayatmak akılcı değildir. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında kullanıcının memnuniyetini hesaba katmadan 

yapılaşmaya gidilmesi örneklerini sıkça görebilmekteyiz. Bir, iki katlı 

müstakil ve bahçeli evlerde oturan insanların apartmanlara 

hapsedilmesi bir süre sonra o kişilerin evlerini satıp kentin 

çeperlerinde eski düzenlerini tekrar kurup eskisi gibi yaşamaya devam 

ettiği örnekleri görmekteyiz. 

 

Halbuki kentsel ve toplumsal kimliğin korunabildiği, tasarımcının 

kullanıcıyı tanıyıp ona uydun tasarım yaptığı örnekleri de görebiliriz. 

En doğru ve akılcı olan da budur. Kırsaldan kente göç sürecinde 

değişen toplumsal ve kültürel değişimle birlikete hem toplumun hem 

de yapıların bu sürekliliğe ayak uydurduğu ve birbirleriyle uyum 

içerisinde var olan uygulamalar araştırılmalı ve örnek alınmalıdır. 

Tek bir kat planı çizip üst üste koyularak yükseltilen apartman 

bloklarının farklı kullanıcılar için farklı çözümler üretmesi veya 

kullanıcı kimliğini ve yaşantısını önemsiyor olması pek mümkün 

değildir. Hıızlı kentleşme ve kırsaldan kentlere göç eden topluluklar 

ülkenin dört bir yanından gelmekte, farklı kültür ve yaşayışta kişiler 

olmaktadır. Tüm bu kişileri aynı konut biriminde yaşatmak ve aynı 
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yaşam tarzını benimsemeye zorlamak kimliksizliği doğururmaktadır. 

Mimarlar olarak konut tasarımlarında izlemesi gereken yol kullanıcı 

ve dolayısıyla kent kimliğini zamanın sürekliliği içerisinde 

koruyabilmek ve konut-kullanıcı uyumunu sağlamaktır. 

Kitabın değerlendirmesi, kapağının en öne alınması ile başlamış 

(kapak kitaba alınmamıştır), yazarın özgeçmişini açıklamakla devam 

etmiştir. Değerlendirmede, yazım hataları –eski yerine eksi gibi- 

bulunmaktadır. Değerlendirmede öğrenci kitabı özetlerken, kitapta 

bulunan fotoğraflardan da yararlanmıştır. Ancak, fotoğraflara metin 

içinde atıf yapmamıştır. Sonuç kısmında bazı tavsiyelerle 

değerlendirme tamamlanmıştır. Eksikleriyle beraber çalışma olumlu 

bulunmaktadır. 

1.20. Konut’94: 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Konut 

Sorununa Yeni Bir Bakış 

Konut’94 adlı kitapta Türkiye’nin konut sorunu, beşinci beş yılık 

kalkınma planından sonraki konut finansman sorunları ve bu konut 

sorunlarına çözüm amacıyla oluşturulan konut politikalarının 

incelendiği ve istatistik veriler ile desteklendiği bir yazıdır. Konut 

sorunları ve ekonomisi üzerinden ilerleyen yazı üzerinden seçtiğim 

kullanıcı açısından konut sorunlarından ve konut ekonomisinden 

bahsedip daha sonra da bu sorunlar üzerine getirilen çözüm 

önerilerini değerlendireceğim. 
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Konut sorununa iyi çözüm önerileri getirebilmek için kentleşme 

sorunu ile birlikte ele almak, kente göçün nedenlerini bilmek ve konut 

talebi gereksinim araçlarını iyi benimsemek gerekir. Çünkü biliyoruz 

ki konut sektörü ekonomi için önemi bir yana sosyal altyapının da en 

önemli taraflarındandır. Beşinci beş yıllık kalkınma planında konut 

sektörünün en büyük probleminin ekonomik nedenlerden 

kaynaklandığı açıkça vurgulanmıştır. Bu nedenle toplu konut fonları 

ile buna çözüm üretilmeye çalışılmıştır.  

Kitaptan elde edilen verilere göre gelir dağılımı ve konut sahipliği 

durumunu inceleyecek olursak; gelir dağılımındaki dengesizliğin 

giderek arttığı, toplumun düşük gelirli katmanlarının hatta orta gelirli 

katmanın konut edinmelerine olanak kalmadığı, toplu konut 

uygulamalarının giderek üst gelir düzeyindeki katmana doğru 

yöneldiğini görebiliriz. Kentlerimizde yaşayan hane halklarının büyük 

çoğunluğunun geliri ortalama gelirin altındadır ki bu kesim birikim 

yapıp ev sahibi olmayı bir kenara koyun hayatlarını borçla devam 

ettirmektedirler. Orta gelirli kesim devletçe desteklendiğinde konut 

edinebilir maddi güce erişebilecektir. Ortalama gelirin üzerindeki 

kesim ise kendi olanakları ile konut ihtiyaçlarını karşılayabilir hatta 

daha fazla konut sahipliği ile konut üzerinden gelir sağlayabilir 

durumdadır.  

Ben burada kitapta da bahsedilen toplu konut uygulamalarının daha 

çok üst gelir grubuna hizmet ettiği düşüncesine katıldığımı ve bunu 

önlemek amaçlı alınan kararların yetersiz olduğunu düşünüyorum. 

Bunu fark edebilmek için illa bu sektörün içinde olmaya gerek yok. 
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Zaman zaman çevremizden halihazırda konut sahibi kişilerin kesin 

kiracı bulurum ve garanti yatırım diye düşünerek toplu konut 

işlerinden faydalandıkları ve asıl konut sahibi olması gereken kesim 

için amaçlanan hizmetin hizmet dışı olmasına neden olan faktörlerden 

biri haline geliyorlar. Bu nedenle toplu konut için hem şartların 

değiştirilmesi hem de o şartlara uymak ve daha duyarlı olunması 

gerektiği düşüncesindeyim. 

Buradan hemen birikim düzeyine göre konut edinme gücüne değinmek 

istiyorum. Yine kitaptan edindiğim bilgiye göre en alt gelir 

düzeyindekilerin konut edinmeye gücü yetmezken, orta gelir 

düzeyindekilerin yılda 1.8 yani yaklaşık 40 yıl sonunda 72 

metrekarelik bir konuta sahip olabilecekleri gözüküyor. Bu iki küme 

için devletin kiralık konut üretmesi iyi bir önlem olabilir. Çünkü alt 

gelir düzeyli grup ne kredi çekip konut sahibi olabilir ne de kendi 

birikimleriyle, biliyoruz ki günümüzde kredi sistemi de alt gelir 

düzeyindekiler için işlememektedir. Bu nedenle bu grup için en ideal 

çözümlerden bir kiralık konutlar oluşturmak olabilir. 

Türkiye’de konut üretimi 1979 yılından sonra gerilemeye başlamış, 

1981 de en düşük düzeyine inmişti. 1981 yılında ilk toplu konut 

yasasının çıkarılması üzerine konut sektöründe bir kıpırdanma 

olmuştur. 1984 yılında çıkarılan ikinci toplu konut yasası ile dizin 

sayılarında 75’ten 127’ye 1987’de de 244’e ulaşmıştır. Ve bu 

artışların kooperatif kesim, toplu konut idarisi ile devletin konut 

yapımına doğrudan desteği ve mütheahhitler aracılığıyla gerçekleştiği 

doğrudur. Konut üretiminin arttırılması gereksinimi barınma koşulları 
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asgari yaşam düzeyini belirleyen temel etken olmasındandır. Barınma 

koşulları hem insani kalkınma hem de ekonomik kalkınmanın temelini 

oluşturmaktadır. Bundan dolayı bir refah ülkesi olabilmek için konut 

sorununa çözüm üretmek önemli bir etken olacaktır. 

Yazıda konut sorunu için genelde orta ve alt gelir kümelerinin sorunu 

olduğundan ve konut politikası denildiğinde dar gelirli grupların 

barınma sorununun çözülmesi gerektiğinden bahsedilmiş. B konuda 

evet tabi ki konut sorunu için dar gelirli grubun barınma ihtiyacının 

giderilmesinden bahsedilebilir fakat bunun yanında konutların 

işlevselliği, konutların ve çevresinin güvenliği gibi problemler de göz 

önünde bulundurulmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü barınma 

ihtiyacını karşılayacak konutun niteliği de kişinin hayatını 

etkilemektedir.  

Alt gelir düzey grubundaki bireyler için konut sorununu çözememek 

onların bu sorunlarını kendilerince çözmelerine neden olmuştur, bu 

durum devam da etmektedir. Yazının başında da bahsedildiği gibi 

konu sorununu kentleşme sorunu ile birlikte ele almalıyız ki bu sorunu 

daha nitelikli çözüme ulaştıralım. Daha önce bu iki sorunu 

bağlayarak çözüm oluşturmaya gidemediğimiz için kırdan kente 

göçün yoğun olduğu sanayileşme döneminde kentlerdeki konutların 

yetersizliği ile göç eden alt gelir düzey grubu kendi konut sorununu 

kendileri çözüp kaçak yapılaşmaya yol açmış böylece kent çeperi 

kaçak yapılarla dolmuştur. Kitapta Ersoy kente göçenlerin önce sokak 

sonra mahalle oluşturduğundan ve bu mahallelerin farklı 

toplumlardan oluştuğu için kente eklenmede zorluk çektiğinden 
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bahsetmektedir. Ben bu görüşüşe katıp düşüncelerimi şöyle sıralamak 

istiyorum; 

Kırdan kente göç eden herkes kendi kültürüyle birlikte göç etmektedir. 

Kendi ihtiyaçlarına göre inşa ettikleri kaçak yapılar ise aslında o 

yerleştikleri kentin iklim ve yer koşullarını karşılayacak şekildedir. 

Evet, bu yapılar kentin iklimine yerine göre yapılır fakat kente 

eklenemezler çünkü kentte oluşan yapılar o yere o iklime özgü değil 

her kente yapılan yapı ile aynı niteliktedir. Beni çelişkiye düşüren 

konu da burada başlıyor evet gecekondular kent çeperine kurulan 

kaçak yapılar ve bu yapıların bulunduğu mahalleler gelir ve güvenlik 

düzeyi düşük mahalleler olabiliyor fakat yapıların yapım amacına ve 

özelliklerine baktığımızda aslında o yere göre tasarlandığını, oturacak 

kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını görmekteyiz. Aslında 

mimarlar olarak bizim de istediğimiz yere ve kullanıcıya özel konut 

tasarımları değil midir? Elbette kastettiğim doğru tasarım gecekondu 

değil fakat izledikleri tasarım yolunun konut tasarımı için aradığımız 

özgülüğü bizi kent için yapılan tasarımlarda biraz daha 

düşündürmelidir. 

Peki göç edenler, alt gelir düzey grubundakiler veya konut sorunu 

yaşayanlar için oluşturulacak konut politikaları nasıl olmalıdır? 

Hamamcı’ya göre konut politikası salt mülk konut üretimini arttırmak 

ya da herkesi konut sahibi yapmak gibi gerçekleşmeyecek ilkeler 

üzerine oturtulmamalıdır. Hedef kitlesi barınma sorunu çeken düşük 

gelirliler olmalıdır. Bence de politika yürütülürken üzerinde 

durulması gereken en önemli noktalardan biridir. Uygulanacak 
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politikanın öncelikleri ve hangi kesimi kapsayacağı belirlenmelidir. 

Bu yapılmadığı takdirde başta da belirttiğim gibi halihazırda konut 

sahibi olanların yatırım amaçlı konut isteklerini karşılaştırmaktan 

ileri gidemeyecektir. Hatta zamanla da konut sorununu arttırmaya yol 

açacaktır. Zamanla artan konut sorunu ve zamla artan konut değeri 

de bu sorunun çözümünü zorlaştıracaktır. 

Buradan konut, konut çevresi ve zaman ilişkisine bakacak olursak 

konut ve yerleşim çevrelerinin ihmal edilmesi, zamanla değer kaybına 

uğraması tekrar iyileştirilmesi için ekonomik ve iş gücü olarak ekstra 

külfet olacaktır. Konutun da zamanla fiziksel ve toplumsal olarak 

eskiyeceği düşünülürse kentlerin eskiyen, değer yitiren semtlerinin 

yenilenmesi, yeniden geliştirilip canlandırılması konut sunumunu 

artıran bir politikadır. 

Konutun zamanla eskimesi oraya daha düşük gelir grubunun 

yerleşmesine ve oranın değer kaybetmesine neden olmaktadır. Yapıda 

gerekli onarımlar için bir araya gelemeyen kullanıcılar zamanla 

harabeye dönüşmekte olan yapılarda yaşamak zorunda kalıyorlar. 

Hamamcı bu durum için yazısında çok kıymetli bir öneride bulunuyor. 

Şöyle ki; kat maliklerini konutlarını ve içinde bulundukları çevrenin 

bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi konusunda sorumluluk sahibi 

kılacak bir tüzel düzenlemenin sağlanması gerektiğini savunmaktadır. 

Aslında bu görüş birçok çevre için en azından kendi kendine değer 

kaybetmesindense kendini canlandırıp değerini arttırabilir. Böylelikle 

o semtler daha düşük gelirli grupların yaşadığı yer olacak konuma 
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gelse de onların da güvenle ve güzel bir çevrede yaşamalarına olanak 

sağlayacaktır. Ya da eskiyen bölgeye yerleşecek kişilerin orayı 

güzelleştirmeleri için belediyesi tarafından bir teşvik sunulması oraya 

yerleşecek kişilerin tekrardan canlandırmalarına yardımcı olabilir. 

Okumadan edinilen bilgiler ve genel olarak çevremizde görülen konut 

sorunları doğrultusunda oluşturulan konut politikaları, konut sektörü 

ve konut finansmanını yorumlayıp sorunlara getirilen çözüm 

önerilerini değerlendirip tavsiyeler ekledim. Kitapta sunulan çözüm 

önerilerini, olması gereken politika niteliklerinin yararlı olacağını 

belirttim.  

Tek bir öğrenci tarafından ortaya koyulan değerlendirme, öğrencinin 

değerlendirmede nasıl bir yöntem izlediğini anlatması ile başlamıştır. 

Öğrenci, ilk paragrafta değerlendirmeyi nasıl yapacağına dair 

açıklama yaptıktan sonra kendi düşüncelerini de ekleyerek eleştirel bir 

dille kitabı değerlendirmiştir. Yazım hataları olsa da, öğrenci kitabı 

okumuş, incelemiş, notlar almış ve tüm bunların üzerine konu ilgili 

fikirlerini de belirtmiştir. Değerlendirmenin sonuç kısmında da, 

kitapta anlatılanlara yönelik yorum yaptığını ve tavsiyeler eklediğini 

ifade ederek yararlı olacağını düşündüğü bilgileri aktarmıştır. Bu 

açıdan, kendisinden istenen bilgileri değerlendirmeye yeterince 

eklediği belirtilebilir.  

 

 



166 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

1.21. Konut Sorunu 

1.21.1. Değerlendirme I 

Alman filozof Friedrich Engels tarafından yazılmış, Tekin Genç 

tarafından ikinci baskısı Türkçeye çevrilmiş “Konut Sorunu” adlı 

kitabın içeriğinde genel olarak; sanayileşme ve kapitalist üretimin 

ortaya çıkardığı konut sıkıntısını, bu sıkıntıdan etkilenen kesimi ve 

Engelsin eleştirdiği bakış açılarını anlatmaktadır. Kitap geniş bir 

önsöz ve üç kısımdan oluşmaktadır.  

Engels, kitabın önsözünde ortaya çıkan konut sorununu; ülkenin elle 

üretim yapan işletmelerin yerine hızlı üreten gelişmiş işletmelerin 

gelmesi ve bunun sonucunda kırsaldaki işçilerin sanayi yoğunluğu 

olan artan şehir merkezlerine giderek işçi popülasyonunu artırdığı ve 

ortaya konut sorununun çıktığını söyleyerek durumu kısaca 

özetlemiştir. Fakat Engels, konut sorununun aydınlar tarafından; saf 

kapitalizm nedenli oluşu ve işçinin kiracı yerine ev sahibi olması 

gerektiği düşüncesine indirgeyerek düşünülmesini eleştirmektedir. 

Prusya – Fransa Savaşı (1870-71) dan sonra Berlin ‘de oluşan konut 

sorunu ile ilgili düşünceleri eleştirmektedir. Konut sorununun 

başlama sebebi aslında kentleşme aşaması olduğunu göstermektedir.  

İşgücünün insan gücü ile değil, makine ve fordist, yani insanların ne 

ürettiği belli olmayan küçük ve vasıfsız şekilde bantlarda çalışarak 

gerçekleşmiş sanayi atılımının ve Engels ‘e göre kapitalist üretimin, 

işçi kesimi büyük şehirlerde çok kötü şartlarda merkezileştirmesi, 

İngiltere başta olmak üzere konut sorunu yaşanmasına sebebiyet 

vermiş olduğu söylenmektedir.  
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Engels’e göre Berlin’deki konut sıkıntısının, sermaye sınıfının 

hareketlerinden ortaya çıktığı, burjuva haline gelen yönetimin 

kırsaldaki üretimi yok etmekten, şehirdeki eski konutları yıkmaktan ve 

yerine yenilerini inşa etmekten, işçileri Berlin’e çekmekten ve çalışan 

emekçi kesim için konut yapmamaktan çekinmediklerini 

söylemektedir. Tabi tüm bunlar savaş sonucunda Fransa’nın 

Almanya’ya milyarlarca tazminat ödemesi sonucu kentin sanayileşme 

sürecine girmesine karar verilmesiyle başladığı anlatılmaktadır. 

Konut yetersizliğinden sadece emekçi kesimin değil, küçük burjuva 

kesiminin de etkilediğinden bahsedilmektedir. İlk baştan beri sanayi 

şehri olan kentlerin konut sıkıntısından etkilenmedi ama sonradan ve 

aniden sanayi kenti haline dönen Londra, Viyana, Berlin gibi 

kentlerin bu sorunları yaşadığı anlatılmaktadır.  

Farklı iki tane konut problemi çözüm önerisi bulunmaktadır. Birincisi, 

Müberger tarafından verilen dört öneriyi kapsar. Bu önerilerden ilki, 

konutun yapım yerinin ve benzer olanının ana maliyetiyle mevcut 

ederi farkın topluma olması gerektiğini söylemektedir. İkinci öneri 

olarak, insanların kendi evinin sahibi olması gerektiği 

düşünülmektedir. Üçüncü öneri olarak, evin alım fiyatına göre 

kiraların taksit olarak ödemeye dönüştürülmesinin uygulanması ve 

dördüncü olarak ise, sermayenin faizini %1 e indirmeye yarayacak 

geçici bir yasa çıkarılması önerilmektedir. 

Engels, bunların aksine kapitalist şartlarda “ayarlama” ile 

dengelenerek konut eksiğinin önüne geçilmesinin gerektiğini 

belirtmektedir. Bunu yapa bilmek için de yasa değişikliği gibi şeylerle 
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değil devrim ile çözülebileceğini savunmaktadır. Engelse göre konut 

sorunu tüm sınıfları etkilemiştir. Mülberger’e yanıt olarak; faizin 

indirilmesinin üretim şekline etkisi olmayacağını, Sermaye faizinin 

yok edilmesinin de kirayı kaldırmayacağını, kiradaki yerin 

alınmasının kapitalist üretim şekline dokunmayacağını ve bu fikirlerin 

gelişen sanayi kentlerinin karşısında gerici olduğunu düşünmektedir. 

Yazar, konut darlığının bir sebebinin de işçinin kapitalist tarafından 

kandırıldığını, bir konutun kirasının ederinden daha fazla olarak 

istenmekte olduğuna belirtmiştir ve bu sebeple toplumsal devrim 

görüşündedir çözüm olarak. 

Kitapta konut sorun ile ilgili çözüm önerisi sunan diğer kişi de Doktor 

Sax’tır. İşçinin mülk sahibi olmasının devlet yolu ile 

gerçekleşebileceğini adaletin sağlanması ile mümkün hale geleceğini 

savunmaktadır. Ayrıca, işçinin ucuz konut bulmasıyla bile bilinçsizce 

yaşadığını düşünmektedir. Fakat Engels, karşılıklı iki sınıfın kendi 

içinde bulunduğu bilinçsizliğin ortadan kaldırılırsa uyum olacağını 

savunmaktadır. Yani üst sınıfın işçi kesimin çıkarlarını düşünerek 

hareket etmesi gerektiğini söylemektedir.  

Sax, sermaye sahibinin işçi kesimin konutlarına yatırım yapmaktan 

utandığını belirtmesinden sonra Engels, işçi evleri yapmak kapitalist 

için karlıdır ama daha pahalı evlerin çok kar getireceğini söyleyerek 

işçi sınıfa konut üretilmeme sebebini açıklamıştır.  

Yazar o dönemde Almanya’nın imkânı olsa da bu konut sonunu 

çözmeyeceğini söylemektedir.  1848'deki devrim denemesi ve işçi 
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kesimin kötü bir yenilgiye uğramasından sonra devletin konut 

sorununu çözmek için istekli olmadığı görüşündedir. Bu sebeple 

Fransa’dan alınan tazminatların işçilerin ev gereksinimine değil de 

sanayiye yatırıldığını söylemektedir. Bu cümlelerin sonucunda 

ortadaki bu konut sorununun biraz da devlet ve halk arasındaki politik 

düşünce ve farklı bakış açılarının ürünü olarak başka tarafa 

yönelimlerden doğduğunu söyleyebiliriz.  

Konut sorununun çözülmesi için kapitalist üretim şeklinin yok 

edilmesinin gerektiği anlatılmaktadır. Kapitalist üretim biçiminin 

toplumsal sorun olarak gördüğünü iletmektedir. Engels, o zamanlarda 

kalitesiz binaların yapıldığını ve salgın hastalık mekanı olarak bilinen 

gecekonduların burjuva kesimi etkilemesinden korktukları için konut 

problemine çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtir. Buna rağmen 

işçilere yapılan evlerden kapitalistlerin kat ettiğini söylemektedir.  

Engels kitabında bazı çelişkilere düşmektedir. Mesela, bazen yeterli 

konutun olduğunu söylemektedir ama zamanla fiyatların 

dengeleneceğini anlatırken konut yetersizliğini düşünmektedir, 

kapitalizmin sorunu halledebileceğini hem de halledemeyeceğini 

söyler, hem bu sorunun bütün kesimleri etkilediğini hem de sadece işçi 

kesimi etkilemiş gibi konuşmaktadır. 

Kitaptaki düşüncelere göre, Türkiye’de de sanayinin sonradan 

gelmesinden dolayı ortaya çıkmış bir konut sorunu olduğu 

düşünülebilir. Kente işçi göçünün artışı ile konut yetersizliği oluşup, 
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gecekondulaşmanın artması ve buna çözüm olarak TOKİ gibi toplu 

konutların üretilmesi örnek olabilir. 

Engels, “Konut Sorunu” kitabında felsefeci kimliğinin vermiş olduğu 

bilgiyle olaylara daha soyut gözlerle bakmakta ve durumları 

göründüğünden daha farklı olduğunu, olayların derinlerinde daha 

köklü sorunların olduğunu ve bu sorunların devamı niteliğinde konut 

sorunlarının ortaya çıktığını anlatmaktadır.  

Engels’in dönemin filozoflarından Karl Marx’ın yakın dostu olması ve 

birlikte çalışmaları da onun yazım biçimini etkilemiş olacak ki derin 

bir anlatıma sahip, tek okuma ile tam olarak anlaşılamayan ağır bir 

kitaptır. Kısa olmasına karşın normal ağırlıkta bir dille yazılmış uzun 

bir kitabı okumaktan daha zordur. Kısaca her kesime ve seviyeye 

hitap etmeyen bir dili bulunmaktadır.  

1.21.2. Değerlendirme II 

Kapitalist üretim, işçi sınıfını büyük kentlerde en kötü koşullarda ilk 

defa merkezileştirdiğinde İngiltere'de “Emekçi Sınıfın Durumunu” 

kaleme alan Engels, kitabında sınıf oluşumu süreçlerinde kentin 

rolünü ve siyasal önemini vurgulamaktadır. “Konut Sorunu" kitabı ile 

Engels, küçük burjuva sosyalizmini de etkisiz kılma çabasındadır. 

Burada hatırlamamız gereken bir durum olan burjuvanın; yani 

kentlerde yaşayan, üretim araçlarını ellerinde bulunduran ve 

kendilerine üretim ve kazanç yoluyla geniş geçim sağlayan kimselerin, 

kentsoylu kelimesiyle benzerlik göstermesidir.  
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Engels, Konut sorunu kitabıyla o dönemde Alman Sosyal Demokrat 

İşçi Partisi'ni tehdit eden küçük burjuva sosyalizminin konut sorununa 

bakışını özetle şöyle ifade eder: ‘’ Eski kültüre sahip bir ülkenin elle 

üretim yapan küçük ölçekli işletmeleri, yerini son derece elverişli 

koşullarda hızlı üretim yapan büyük işletmelere bırakmıştı. Bu arada 

kırsal alandan büyük işletmelere çalışmak için gelen işçi sayısının 

giderek artması, ileri düzeyde bir konut sorununu ortaya çıkardı. 

Sanayi merkezlerine dönen şehirler, kırlardan gelen işçileri hızla 

kendine çekiyordu. Bu nedenle sokaklar genişletildi, trafiği 

rahatlatmak için demiryolları yapıldı. Bu durum, o dönem ortaya 

çıkan sanayi devriminin belirtisiydi. Konut açığı ve kiraların 

yüksekliği can yakıcı hale gelmiş, kiracı ve mal sahibi arasındaki ilişki 

bir aldatmacaya dönüşmüştü. Buna karşı sosyalist aydınlar, sorunun 

kapitalizm ya da emek sermaye çelişkisi ile bağlantılı olduğunu dile 

getirmekteydi. Ortada ahlaki olmayan bir durum olduğu ya da 

adaletin herkesin hakkı olduğu, kiralık konut yerine işçilerin kendi 

konutunun mülkiyetine sahip olması gerektiği savunuluyordu. ‘’ Konut 

sorununu direkt soyut bir kapitalizme bağlamıştır. Çözümü de işçinin 

ev sahibi olmasına bağlayan bu bakış açısı Engels'in eleştirisinin esas 

konusunu oluşturmaktadır. 

Engels’in yazın dünyasına olan bu kitabın katkısından bahsetmeden 

önce kendi hayatına kısa bir göz atalım. Karl Marx’ın yakın dostu ve 

çalışma arkadaşı, Alman sosyalist teorisyen ve filozof Friedrich 

Engels, 28 Kasım 1820’de Barmen’de doğmuştur. Tekstil sanayisinde 

servet edinmiş bir ailenin oğluydu. Bir ticari şirkette çalışırken 
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derinlemesine felsefe öğrenmeye başlamıştır. 1844’te Marx’la 

tanıştılar ve 1845’te onunla birlikte Fransız-Alman Yıllığı’nı, 

İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nu kaleme aldılar. 1846’da 

Brüksel’de değişik sosyalist partileri bir araya getirme amacıyla 

Komünist İletişim Komitesi’nin, Hakseverler (Adiller) Birliğinin ve 

Komünist Ligası’nın kurucusu olmuşlardır. Şubat 1848’de Marx, 

Engels’in metinlerinden de yararlanarak Komünist Manifesto’ya 

yazmıştır. Engels 1848 Devrimi’ne faal olarak katılmıştır. Bu devrim 

ilk ciddi sosyalist ayaklanma olmuştur. Engels; 1864 yılından 1876’da 

kapanana kadar, Birinci Enternasyonal’de çalışmıştır. 1883’te 

Marx’ın ölümünden sonra onun eserleriyle ilgilenmiştir ve İkinci 

Enternasyonal’e katkıda bulunmuştur. 5 Ağustos 1895’te Londra’da 

ölmüştür. 

Engels aslında Konut Sorunu kitabıyla, polemik tarzda kaleme aldığı 

makalelerinde Fransa-Prusya Savaşı (1870-1871) sonrası Berlin’de 

ortaya çıkan konut açığı üstüne düşünceleri eleştirir. Kitapta 

bahsedilen konut sorununun asıl problem olarak başlamasının ise 

kentleşme süreciyle ortaya çıktığı görülmektedir. Artık işgücünün kol 

gücünden değil de, makineleşme ile sağlanmasıyla, makineleşme 

sürecinin geniş fabrikalarda birleştirilmesi sonucu sanayi devrimi 

gerçekleşmiştir. Engels’e göre kapitalist üretimin, işçi sınıfını büyük 

kentlerde en kötü koşullarda merkezileştirmesi, özellikle İngiltere’de 

konut problemi yaşanmasına neden olmuştur. Kentin üç temel özelliği 

olan; belli bir nüfusu aşma, nüfus yoğunluğu, heterojen yapıya sahip 

olma durumlarını taşıyan bir yerleşkede, doğal olarak kentleşme 
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sürecine girmiştir ve bununla birlikte sanayinin gelişmesine dayalı 

nüfusun yoğunlaşması, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. 

Fransa-Prusya Savaşı (1870-1871) tazminatı olarak Fransız 

milyarları Almanya'ya verilmeye başladığında, Almanya büyük 

sanayiye geçmek üzere dönüşüm geçirmiştir. Bir yandan kırsal alanda 

çalışan işçiler işini, evini kaybedip kentlere akın etmekte, diğer 

yandan sanayinin geliştiği kentlerde konutlar yıkılmaktadır. Böylece 

Berlin'de büyük çaplı bir konut açığı ortaya çıkmıştır. Engels’e göre 

burjuvalaşan iktidar; kırsal sanayiyi bitirmekten, sanayi işçisini 

Berlin'e çekmekten, kentteki eski konutları yıkıp yerlerine yeni binalar 

yapmaktan, işçi sınıfı için konut üretmiyor olmaktan çekinmemektedir. 

Özetle Berlin’de konut sorunu, sermaye sınıfının korkusuzluğundan 

ileri gelmektedir. Konut isteğini yetersiz kılan bu durum, Berlin'de işçi 

sınıfı dışında diğer insanların da konut açığından etkilenmesine ve 

konunun kamuoyunda tartışılmasına sebep olur. Engels, Manchester, 

Leeds, Bradford gibi en başından beri sanayi merkezleri olarak 

gelişen kentlerde konut sıkıntısının yaşanmadığını fakat sonradan ve 

hızlıca sanayileşen Londra, Paris, Berlin, Viyana'da ise kronik olarak 

varlığını sürdürmekte olduğunu anlatır. Fakat konut sorunun sadece 

işçi sınıfını değil diğer sınıfları da üstelik en önce de konut sahibi 

olmak isteyen insanları etkilediğini her zaman dile getirir. Tam da bu 

talepler yüzünden konut sorunu o dönemde basında sıkça tartışılmıştır 

ve Engels bu yüzden tartışmaya müdahil olma gereği duymuştur. 

Kitapta iki farklı konut sorunu görüşü bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

Mülberger’in dört farklı önerisini kapsamaktadır. Bunlardan birincisi, 
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evin yapım alanının ve benzerinin ilk maliyet bedeliyle mevcut değeri 

arasındaki fark, hak olarak topluma ait olmalıdır. İkincisi, konut 

sorunu çözümü, herkesin kendi konutunun kiracısı değil, sahibi 

olmasından ibarettir. Üçüncüsü, kira ödemeleri, konutun alım fiyatı 

üzerinden taksit ödemelerine dönüştüren bir yasanın kabul edilmesiyle 

uygulamaya konulmalıdır. Dördüncüsü, sermayenin üretkenliği geçici 

olarak %1’e indiren geçici yasa ile boynuzlarından yakalanmalıdır. 

Engels, Mülberger’in aksine kapitalist koşullarda ‘ayarlama’ ile 

dengelenecek konut açığının ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu 

belirtmektedir. Ama ne yeni bir yasal düzenleme ne de adalet anlayışı 

ile çözüleceğine inanmamaktadır. Bu durumun bir devrimle 

çözüleceğini ifade eder. Engels, Berlin’deki konut açığını geçici, 

sınıflar arası bir uzlaşmazlığa sebep olmayan, tüm sınıfları etkileyen 

bir problem olarak değerlendirmektedir. Mülberger’in çözüm 

önerilerine şu şekilde cevap verir; ‘’Sermaye üzerindeki faiz oranının 

zorunlu olarak indirilmesinin hiçbir şekilde kapitalist üretim biçimine 

etkisi olmayacaktır. Sermaye faizinin ortadan kaldırılması da kira 

ödemesini ortadan kaldırmayacaktır. Kiralanmış konutların geri satın 

alınması kapitalist üretim tarzını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 

Büyük sanayi kentlerinin günümüzdeki gelişmesi karşısında bu öneri 

gerici bir düşüncedir.’’ 

Konut kirası noktasında kapitalist tarafından işçinin aldatıldığını 

ifade eden Engels, konuta değerinden fazlasını istediğini ve bu yüzden 

konut darlığı yaşandığını ifade eder. Çözüm önerisi olarak toplumsal 

devrimi savunmasının ana nedeni budur. Tam da Engels'in dediği gibi 
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sonradan sanayileşen Türkiye'de de konut sorunu en yakıcı 

sorunlardan biridir. Yoksul, işçi semtleri olan gecekondu 

mahallelerinde sıkça gördüğümüz yıkım ve çatışma haberleri, çözüm 

olarak ortaya atılan toplu konutlar (TOKİ), kentsel dönüşüm projeleri, 

uydu şehirler aslında hiç biri konut sorununu işçi sınıfı lehine çözme 

amacı taşımaz. Engels'in belirttiği gibi bu sorunun medyada bu kadar 

sık yer almasının ve çözüm aranmasının nedeni diğer insanların bu 

soruna olan ilgisidir. Şehirlerin merkezine yığılan gecekondu 

mahalleleri yıkılarak işçiler sürülür ve yerlerine AVM'ler, mağazalar, 

uydu kentler yapılır ve elbette bu projelerin yararlanıcıları orta ve üst 

sınıflardır. Engels'in tartıştığı fikirlere benzeyen TOKİ'ler dahi işçi 

sınıfının konut sorununu çözemez. Çünkü işçilerin düşük ücretleri, 

işten atılmalar, ekonomik krizler uzun süreli ödemeleri tamamlama-

larını pek imkan vermez. 

Kitabın konut sorunu hakkında görüş belirten bir diğer kişisi ise Dr. 

Sax’dır. Ücretli emek sistemini değiştirmeksizin, mülksüz işçileri mülk 

sahibi yapmanın yollarını aramayı hedefler. Bunun devlet yoluyla ve 

adaletin sağlanmasıyla mümkün olacağını düşünen Sax, aynı zamanda 

işçilerin, düşük kiralı evler bulsa bile bilinçsizlikleri nedeniyle kendi 

sağlıklarını hiçe sayarak kötü alışkanlıklarını sürdürdüğünü iddia 

eder. Engels Dr. Sax’ın aksine iki sınıfın da bilinçsizliği giderilirse 

çıkarların uyumunun mümkün olacağını düşünür. Yani orta ve üst 

sınıflar, işçilerin kötü koşullarda yaşamaması için konut yapımı, kredi 

sistemleri ve sağlık hizmetleri sağlayacak şekilde çıkarlarını 

anlayarak hareket ederse bu mümkün olacaktır.  
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Engels, Konut Sorunu kitabında mülkiyet tekelinin ortadan 

kaldırılması ile kır - kent karşıtlığının ortadan kaldırılmasını birlikte 

ele almaktadır. Bunun özel bir anlamı vardır. Çünkü kır - kent 

karşıtlığı kapitalizmin mekandaki temsilidir. Toprak mülkiyeti tekeli 

ile birlikte ele alınmadığında kent kuramının çerçevesi oluşmuş 

sayılamaz. Büyük kentin sanayi üretimi ile rekabet edemez hale gelen, 

ipoteklenerek el konulan kırsal sanayi nüfus kaybetmeye başlar, bu 

şekilde büyük kentte bir araya gelen yığınlarca işçi vardır. Bu 

kapitalist üretimin temelinde vardır. Kır - kent karşıtlığının arttığı bu 

aşamada bile, medyanın, Mülberger ve Sax'ın eleştiri konusu haline 

getirmediği şey, büyük kentte konut piyasası dışında tutularak boş 

bırakılan arsa ve konutlar bulunmasıdır. Kentsel toprakların piyasaya 

dahil edilmemesi ya da yapay olarak fiyatlandırılması devletin değil, 

kapitalist ekonominin gerçek yasaları ile, topraktaki mülkiyet tekeli 

ile, kır - kent karşıtlığını derinleştirerek yapılmaktadır. Ama sorunla 

gerçek anlamda ilgilenmemiş oldukları halde, Mülberger kır - kent 

karşıtlığının kaldırılmasını ütopik bulmuştur. Sax bu duruma burjuva 

bir çözüm önermektedir. Engels'in bu durum için Mülberger'e karşı 

yanıtı şöyledir: "Kent ile kır arasında karşıtlığın ortadan kaldırılması, 

kapitalistler ile ücretli işçiler arasındaki karşıtlığın ortadan 

kaldırılmasından ne daha fazla, ne de daha az ütopiktir. Bu, günden 

güne, hem sınai hem de tarımsal üretimin gittikçe artan bir pratik 

istemi haline gelmektedir. İnsan sadece Londra'da bütün Saksonya 

krallığının ürettiği gübre miktarından daha fazlasının her gün ne 

büyük harcamalarla denize döküldüğünü ve bu gübrenin tüm 

Londra'yı zehirlemesini önlemek için ne muazzam yapıların gerekli 
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olduğunu gözlediğinde, kent ile kır arasındaki ayrımın ortadan 

kaldırılması yolundaki ütopik öneri önemli bir pratik gerekçe 

kazanmış olur. Ve Londra'ya oranla daha az önemli olan Berlin bile, 

en az 30 yıldır kendi pisliğinin kötü kokuları içinde boğulmaktadır.” 

Ne kır - kent karşıtlığının, ne de özel toprak mülkiyeti tekelinin 

ortadan kaldırılmasını içeren Sax'ın önerisi ise burjuvalaşmaya 

mahkumdur. Emil Sax, ütopik sosyalistlerin çok daha önce geliştirdiği 

koloni kentlerini kapitalist koşullarda yeniden önermektedir. Engels 

kitabında, Sax'ın çözümünün İngiltere'de zaten uygulanmış olduğunu 

ve sadece köyleri kasabalaya çevirmekten ibaret bir çözüm olduğunu 

belirtir. Çünkü ütopik sosyalistler koloni kentlerini, kapitalist 

toplumun günbegün yoğunlaştırdığı kapitalizmin mekansal 

görünümünü, kır - kent karşıtlığını ortadan kaldırmak için 

önermişlerdir. Sax, büyük sermayenin "İşçi sınıflarının evleri için 

yatırım yapmaktan dolayı utanç duyduğunu" belirtmesi sonucu 

Engels, "Bütün sağlık kuralları ayaklar altında çiğnenmediği zaman 

dahi, işçi konutları yapımının kapitalistler için karlı olduğunu" ifade 

eder ve daha sonra işçi sınıfı için konut üretilmemesinin sebebini 

"…daha pahalı konutların sahiplerine çok daha fazla kar getirmesi.." 

olarak açıklar.  

Engels her zaman kitabında şunu savunmuştur. "Konut sorununun 

çözümü ile aynı zamanda toplumsal sorunun çözümü değil, ama 

toplumsal sorunun çözümü ile yani kapitalist üretim biçiminin ortadan 

kaldırılması ile ancak konut sorununun çözümü mümkün olmaktadır 

(...) konut sorununun, ya da işçilerin yazgısını etkileyen herhangi bir 
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başka toplumsal sorunun tek başına çözümleneceğini ummak 

budalalıktır.”  

Engels, o dönemde yapılmış olan ucuz ve hemen çökebilecek binaların 

yapıldığını ifade eder. Manchster’da bulunan Medlick Nehri 

yakınlarındaki konutların çoğunun nehir boyundan daha aşağıda 

olduğunu söylerken, salgın hastalıkların yuvası olarak bilinen bu 

gecekonduların sırf üst sınıfları etkileyebilecek hastalıklardan dolayı 

konut sorununu çözmek istediklerini belirtir. Engels, sağlık problemi 

oluşturan işçi sınıfının konut problemine, sadece yayılması muhtemel 

hastalıklar yüzünden yardım ettiklerini söyler. Bu durumda bile bu 

konutların yapımının kapitalistler için karlı olduğunu belirtir. Sax’a 

göre ise, kapitalistler yine kendi çıkarları için ev edinmektedir. İşçi 

konutlarının sağlıklı yapı denetimi, sağlıksız ve her an yıkılacak gibi 

duran binaların yasaklanması için İngiltere’de 1857’den itibaren 

yasalarla korunma altına alınmıştır.  

Engels, Konut Sorunu kitabında anlattıkları şunlardır. Hem yeterince 

konut var demektedir, hem de yüksek konut fiyatlarının zamanla 

dengeleneceğini söylerken, konut arzının yetersizliğini kabul 

etmektedir. Hem kapitalizmin bu sorunu çözebileceğini, hem de 

çözemeyeceğini savunur. Hem konut sorunun tüm sınıfların sorunu 

olduğunu, hem de işçi sınıfının aşırı kalabalık ve sağlıksız konutlarda 

yaşamasını içermediğini ileri sürmektedir. Kendi fikirleri içinde 

zıtlığa düşmüştür. 
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Engels, kendi içinde düştüğü tüm bu zıtlıklar dışında konut sorununa 

en doğru çözümü şu cümlelerle dile getirmektedir. ‘’Gelecekteki 

toplumun düzenlenmesi için ütopik sistemler yaratılması bizim 

görevimiz değildir, sorunu burada ele almak son derece boş olacaktır. 

Ancak bir şey kesindir; rasyonel kullanımı varsayımıyla, büyük 

kentlerde, herhangi bir gerçek "konut darlığını" anında giderecek 

mesken için yeterli bina zaten vardır. Bu doğal olarak, ancak, mevcut 

sahiplerin mülksüzleştirilmesiyle, yani onların evlerine evsiz işçileri 

ya da bugünkü evlerinde aşırı derecede kalabalık olan işçileri 

yerleştirerek olabilir. Proletarya, siyasal güç kazanır kazanmaz kamu 

çıkarları uğruna alınacak böyle bir önlemin uygulanması, mevcut 

devletçe yapılan diğer kamulaştırmalar ve yerleştirmeler kadar kolay 

olacaktır.“  

Sonuç olarak kitaba bir bütün olarak bakıldığında Engels, toprak 

mülkiyeti nedeniyle büyük kentlerde hem konut açığı, hem de konut 

fazlasının bir arada olabileceğini ilk defa göstermiştir. Kapitalist 

üretimin temeli olan kır - kent karşıtlığının tekel fiyat koşullarında 

mekanda nasıl biçimlendiğini de gözler önüne sermiştir. Engels'in kır 

- kent karşıtlığı ile bu karşıtlığı toprak mülkiyetini tek bir çerçeve 

içinde buluşturması, bugün onun bu fikirleri kent kuramına en önemli 

katkılarından birini oluşturmuştur. Böylece Engels, bölgesel eşitlik, 

çevre ve kentleşme sorunlarına, soyut düşünsel belirlenimlerden 

türetilen kapitalist toplum ile doğa arasındaki bir çelişki değil, 

kapitalist düzenin topluma olan gerçek çelişkilerinden, emek ve 
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sermaye çelişkisi ve toplumsal sınıflardan yaklaşarak geniş bir 

uzamda sınıf siyasetine tarihsel ve kuramsal katkı sunar. 

Kitapla ilgili iki farklı değerlendirme söz konusudur. Açıklama ile 

başlayan ilk değerlendirme gayet başarılıdır. Öğrenci kitabı 

özetlerken, eleştirel bir dille yaklaşmış ve analizlerini metne 

aktarmıştır. Kitabın eksiklerini ve olumlu yanlarını açık bir şekilde 

dile getirmiştir. İkinci değerlendirme, ilk değerlendirmeye benzer 

şekilde oldukça başarılıdır. Öğrenci, ilk etapta yazarın kısa bir 

özgeçmişine değinmekte, devamında kitapta işlenen konuları analiz 

ederek düşünce süzgecinden geçirmekte, yazarı eleştirerek kendi 

düşüncelerine yer vermektedir.  

1.22. Konut Bunalımı Kent Rantları ve Proje Muhafızları 

1.22.1. Değerlendirme I 

Murat Karayılan tarafından ele alınan ‘Konut Bunalımı Kent rantları 

ve Proje Muhafızları’ kitabında konu on bir bölümde ele alınmıştır. 

İlk bölüm de konut sektörünün ne kadar önemli olduğundan 

bahsedilmiş ve sektör bazlı örnekler verilmiştir, konutun toplumsal ve 

iktisadi özelliklerinden bahsedip aynı zamanda mali yönden de değerli 

olduğu ve mali yönlerinin ne gibi durumlar doğurduğunu ve eskiden 

mühendis, mimar, şehir plancı gibilerin daha çok içinde olduğundan 

bahsedilmektedir bunun sonunda sektörün artık finans sektöründe 

daha çok ele alındığını ve konutun bu yönüyle ülkeler için ne kadar 

önemli olduğundan bahsedilmektedir. Bu konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için malileşme konusu 1960’lı yıllardan itibaren ele 
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alındığı ve ilk John Belamy Fosteri ve Mouthly Review makalesinden 

örnekler verilerek açıklanmıştır fakat burada sadece bir kaynak yerine 

destekleyici birkaç makalede örnek gösterilse daha konu 

açıklanabilirdi. Konut sektörü mali açıdan büyük bir öneme sahip 

olduğu için kapitalizmin içine çekilip kapitalizmin baronlarının 

sanayiden el çekip konuta yöneldiği bu yüzdende konut fiyatlarının 

olması gereken fiyatlarında hiç durmayıp sürekli değiştiğini ve 

bankalar gibi insanların hatta ülkelerin krizin eşiğine geldiğinden 

bahsedilmiştir. 

Kitabın ikinci bölümde ise ABD’nin konut bunalımından 

bahsedilmiştir. Konut sektörünün 2007 yılında ABD kaynaklı bunalımı 

girmesiyle oluşan krizden dolayı ne kadar zarar verebileceği ele 

alınmıştır ve bu zarar ne kadar büyük oranlarda olduğundan 

bahsedilmiştir. Bu zararı açıklarken zararı öneminin vurgulanması 

için Amerika’da finans sektöründe olan üst yetkili kişilerin ‘son 20 

yılın’ ve son yüzyılın gibi ölçülerin kullandığından bahsetmiştir. Kitap 

2009 yılında basılmıştır ve bu öngörülerinin ne kadar doğru olduğunu 

ve hala bu krizin etkilerinin görüldüğünden dolayı anlayabiliriz. O 

dönem için ise zararın boyutlarını çok sayıda büyük bankaların 

batması, finans kuruluşlarının el değiştirmesi ve Amerika’nın yatırım 

bankacılığının iflas etmesi gibi etmenlerden anlamamız için örnek 

verildiği görülüyor. 

ABD’ de konut endeks fiyatları 2000 yılında 100 iken 2006 ye kadar 

bu fiyat 200 çıktığından bahsediliyor bu da demek oluyor ki konut 

fiyatları 6 yılda iki katına çıkmış durumdaymış. Bu örnek ile 
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konutların bir anda fiyatlarının yükseldiğini ve halkın konut üzerinden 

zengin olduk deyip bankalara borçlanmasıyla konut fiyatlarının 

düşmesi ile zarar etmeleri.  

Bu kısımda TOOB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu nun bir toplantısında 

krizi bu durumu şöyle anlattığını açıklıyor; 2000 yılında konutun fiyatı 

100 bin dolarmış. Evi alan kişi 20 bin nakit ve 80 bin de banka ipoteği 

ile alıyormuş, 2004 senesinde ekspertiz yapılmış evin değeri 160 bin tl 

olmuş sonra banka tarafından vatandaşa 60 bin tl daha ipotek 

verilmiş. Vatandaş bu para ile araba almış. 2005 senesinde yine 

ekspertiz yapılmış ve bu sefer evin fiyatı 190 bin tl olarak belirlenmiş 

bu sefer banka 30 bin daha kredi vatandaşa sağlamış bu kredi ile 

vatandaş mobilya yenilemiş. 2006 yılında ise evin değeri değer 

kaybetmemiş fakat aynı kalmış 2007 senesine gelindiğinde ise aynı 

mahalledeki benzer evlerin fiyatı bir anda 70 bin doların altına inmişti 

ev için 190 bin tl ipotek altına giren kişi ödeme yapmak istemeyip evi 

bankaya verince banka 100 bin den fazla zarar etmiş duruma girdi. 

Bu şekilde birçok kişi olduğu için konut sektörü balonu patlamış 

bankalar para bulamaz hale gelmişti ve zararlarını açıklamak 

durumda kalmıştır.  TOOB başkanından verilen bir örnek olayın çok 

daha basit şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.  

Kitap da bu bölümde genel olarak konut dışında daha çok konutun 

finans, politika ve kapitalizme etkileri üzerine yazılmasının kitabın 

zorlasa da konuları açıklayan örnekler ve seçilen kelimeler itibari ile 

sade ve anlaşılır bir bölüm olmuştur. Bu bunalımın sabah gazetesinde 

yer alan Süleyman Yaşar’ın makalesinden örnek vererek kredi 
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faizlerinin 11 Eylül den bu yana  banka faizlerinin düşük olması ve bu 

düşük faizler ile konut kredisi kullanılarak evlerin satın alınması ve bu 

kredilerin sonraki dönemlerde geri ödenememe sinden dolayı da 

tekrar krizin çıktığı belirtilmiş fakat krizi tetikleyen durumun sadece 

banka faizlerinden den dolayı geri ödenemeyen paradan dolayı değil 

farklı bir çok etmenden dolayı olduğu belirtilmektedir öyle ki  Türkiye 

de son dönemlerde çıkan konut duraksamasının ve ekonomik krizin en 

büyük kurtarıcısı Türkiye Merkez bankası tarafından diğer bankaların 

faiz indirmeye zorlanması olarak görülmektedir. 

Kitabın üçüncü bölümünde ise konut bunalımının küreselleşmesi ele 

alınmıştır. Konut krizinin ABD'den çıkıp Avrupa ve diğer ülkelerde 

krize yol açmasından dolayı konunun ne kadar önemli olduğu 

anlatılmaktadır. İlk olarak ABD’de veya başka yerlerde alınan bu 

zamana kadar ki önlemlerin yeterli olamayacağının altı çizilmiş ve bu 

konuda yine bir gazete makalesinden örnekler verilerek açıklanmış. 

International Herald Tribüne gazetesinde bir makalede yer alan 

konuyu özetleyen şu cümleler kitapta yer almış.’Dünya ekonomisinin 

10 katı büyüklüğün deki paranın kredi, döviz ve faiz türevleri var. 

Fakat krizin atlatılabilmesi için bu kredilerin yüzde kaçının tasfiyesi 

gerekiyor? Bu tasfiye nasıl riskler barındırıyor? Ben bilmiyorum, 

aslında bilende yok‘ demiştir. Kitapta bu cümleler ile ucu açık 

anlamlar barındıran cümleler bırakılarak o dönemde krizin nasıl 

atlatılacağı konusun meçhul olduğu anlatılmıştır bunu destekleyen bir 

diğer konu ise G-7 ülkelerinin 2008 yılında merkez bankaları için 

aldığı kararları yeniden değerlendirmeleri fakat dünyada yaşanan 
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iktisadi bunalım yüzünden 100 gün sonunda sonuç alamadıkları yani 

G-7 ülkelerinin önlemleri bir işe yaramadığı olmuştur. Dünya da 

mayıs ayında bir sektörel rahatlama olsa da haziran ayının sonlarına 

doğru tekrar borsalar çökmüş konut krizi tekrar dünyaya ağır 

kayıplar çıkardığı belirtilmiştir. Aynı bölümde bu sefer Cumhuriyet 

Gazetesi yazarlarından Profesör Erinç Yeldan ’ın konut ve kapitalist 

sistem üzerine yazısı yer verilmiş. Yazıda 21. Yüzyılın başlarında 

kapitalist sistemin yeniden kendini üretebilen ‘finansal risk’ ve ‘aşırı 

borçlanmanın’ unsurların kaldırılmayacağı görüşünde olduğunu ve 

kapitalist sistemin yeniden ayakta kalamayacağını söylemiştir. Bu 

bölümde bol bol gazetelerden alıntı yapan yazar konuyu farklı 

yönleriyle ele almış, ve ekonomi politikası için artık yalnızca 

vergilerle oynamak ve faizleri etkilemekten başka seçeneklerin akla 

gelmediğini bu dönemim başarısız olduğunu savunmaktadır. 

Dördüncü bölümde ise Türkiye üzerinden konut durumu anlatılmak 

istenmiş. Dünyanın en büyük 17. Ekonomisi olan Türkiye de o 

dönemde küresel krizden etkilenmiş konut sorunu ile başlayıp 

ekonominin geneline nu kriz yayılmış. O dönem için Türkiye nu 

krizden çok fazla etkilenmez dese de ABD’deki bunalım Türkiye konut 

sektörü üzerinde dolaylı etkilere sahip olduysa da Türkiye de bu krizi 

çemberinin içine Avrupa ile girmiş. Bu konular ı destekler nitelikte de 

o dönemdeki sanayi iş adamlarının yatırımlarını konut sektörüne 

çekmeleri gösterilmiş. Konut sektörün de sürekli pay sahibi olmaya 

çalışan ortaklar arttıkça da tüketiciye yansıtılan konut fiyatları sürekli 

yükseliş bandın da olduğu gösterilmiş. Buna dikkat çekmek isteyen 
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yazar Ahmet Kocabıyık dan bir alıntı yapmış. ‘Türkiye arsalara 

yatırım yapmakla değil, sanayi yatırımları ile ancak ve ancak daha 

ileriye gidebilir’ sözüne yer vermiş. Yazarın her bölümde farklı 

kişilerden ve gazete makalelerinden kaynak göstermesi konuya daha 

da netlik kazandırdığını gösteriyor. Aynı zamanda bu bölümde sayısal 

veriler için çok sayıda tablolara yer verilmiş. Yazar Türkiye'deki 

konut sektörünün ne kadar krizinden etkilense de Avrupa da ki kadar 

zarar vermediğini söylüyor çünkü türk milleti olarak evin aslında 

hane halkı tarafın dan en önemli yatırım aracı ve güvence olduğu 

anlatılmış bu konu içinse yapılan bir araştırmadan bahsedilmiş. 

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada insanlara 

elinize 100 bin tl geçse ilk ne yapardınız sorusu sorulmuş. Bu soruya 

insanların %51 i gayrimenkul alacağını söylemiş. Öyle ki para 

sıkıntısı çekilen bir krizde dahi ev almanın yolları aranmış ve takas 

sistemi devreye alınmış. Köyünde veya başka bir yerde arazisi, ev, 

dükkanı, tarlası vs olan gayrimenkul şirketlerine yeni ev karşılığı 

olarak verebiliyormuş. Bu tür uygulamaların Türkiye de işlerin 

kötüleşmesi ne rağmen yapılması, Türkiye İnşaat ve emlak 

piyasalarının işe değer verme, asılma ve işin esnekliğinin ne derece 

iyi olduğunu gösterdiği vurgulanmış. Beşinci bölümde ise konutun 

Türkiye de çekiciliği anlatılmış. Gayrimenkul talebi Türkiye de hala 

artmakta olduğu nüfus hızının gerisinde olmasına karşın eski yıllarla 

karşılaştırılınca konut talebinin neredeyse iki ye katlandığı 

vurgulanmış. Başka bir rapora göre ise her bin kişiye 29 m2  

düşmekte fakat bu sayının en az 10 kat arttırılması gerektiği raporda 

belirtilmiş. 2008 yıllarında yapılan bir diğer araştırmada ise 
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Türkiye’nin 3 milyon konuta ihtiyaç duyduğu bu sayının bir yıla göre 

ise 600 bin civarında olduğu tahmin edilmiş. Bu raporlar ile Türkiye 

de kriz olmasına karşın konut sektörünün şimdilik bir ihtiyaç olduğu 

ve krizden çıkma yolunu bir şekilde bulan bir sektör olduğu anlatılmak 

istenmiş… 

1.22.2. Değerlendirme II 

Öncelikle kitabı henüz bitirmiş olmamın etkisiyle şunları 

söyleyebilirim ki, kitabın dili oldukça sadeydi fakat yer yer finans ve 

iktisat ile ilgili terimler olduğu için, bu kelimelere internetten bakmak 

durumunda kaldım. Bunların dışında kitabın akışı sürükleyiciydi fakat 

ilk bölümlerde konut bunalımının nereden başladığını anlattığı 

sıralarda ABD ve global konut sektörünün krize girdiği bölümleri 

anlatırken ve çok istatistiksel verilerin bulunduğu sayfalarda 

sıkıldığımı ve zorlanarak okuduğumu söylemeliyim.Kitabı benden 

sonra başka bir arkadaşımın daha aldığını öğrendim ve yaptığımız 

konuşmada ben kitabın ağırlıklı olarak ikinci kısmını anlatacağımı, o 

da kitabın birini kısmına yoğunluk vereceğini söyledi ve bu şekilde bir 

anlaşma yapmış olduk. 

 

Kitabın giriş kısmından benim anlatacağım bölüme kadar olan 

bölümü özetlemem gerekirse konut bunalımının nasıl ortaya çıktığını 

ve bu konut sorununun nasıl global bir sorun haline geldiğini 

anlatmış. ABD’de ortaya çıkan konut bunalımı, halka verilen 

kredilerin kontrolsüz bir şekilde verilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. 

Geri ödemelerde karşılaşılan sıkıntılar bir çok kişinin kredilerini 
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ödeyememelerine yol açmıştır. Bununla birlikte kredilerini 

ödeyemedikleri evleri bankalara vermek durumunda kalmışlar. 

Bankalara geri dönen bu gayrimenkullerin sayısındaki artış göstermiş 

ki, konut fiyatlarının aslında olması gerekenden çok daha fazlaymış. 

Halk bu durumu anlamış en sonunda ve bir çok bölgede konutlar uzun 

süreyle satılamamış. Satılamayan konutlar fiyatları yüksek bulunduğu 

için satılamıyormuş. Wall street ile yapılan görüşmelerde bu sorunun 

aşılması için uğraş verilmiş, fakat faydasız görüşmeler olmuş olacak 

ki bir çok banka iflasın eşiğine gelmiş. ABD hükümeti bu bankaları 

kurtarmak için çeşitli ekonomik paketler ortaya atmış ve bankaların 

büyük çoğunluğu kurtarılmış. Fakat hepsini kurtarmak mümkün 

olmamış ve 100 yılı aşkın süredir kurulmuş olan birkaç banka iflas 

etmiştir. 

 

Gelinen bu noktada ABD ekonomisinde işler yolunda gitmeyince 

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok dünya ülkesi tedbirlerini 

artırmıştır. IMF öncülüğünde yapılan ekonomi programlarında devlet 

başkanları bu krizin, 21. Yüzyılın ilk krizi olduğunu söylemişler ve bu 

ekonomik krizi atlatmak için tedbirlerini sunmuşlardır. Kapitalist 

sistemin değişmeye başladığını, serbest piyasanın yerini daha 

denetimli bir piyasanın alacağı konuşulmuştur.ABD’de ise kamuoyu 

bankaların kurtarılmasını eleştirmiş ve hükümetin bu ekonomi 

paketlerini geri çekmelerini sağlamışlardır. ABD hükümeti ise bu 

paketleri yürürlüğe sokmak için çeşitli torba yasalar çıkarmış ve 

halka yönelik ödenekler vermeye başlamıştır. Sosyal konut yapımları, 

yoksullara ödenek bağlanması gibi konuları gündeme getirerek bir 
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bakıma halkın gözünü boyamaya çalışmıştır fakat neticede bankaların 

kurtarılmasına yönelik bu adımlar sonuçsuz kalmıştır. 

 

Türkiye 2008 krizinden az kayıpla çıksa bile konut sektörünün 

etkilendiğini söyleyebiliriz. Konut satışları azalmaya başlamıştır. 

Konut fiyatlarında artışlar olmuştur. Özellikle İstanbul’un Levent, 

Gayrettepe gibi bölgelerine bakacak olursak inanılmaz derece fiyat 

artışları ve ofislerin kira artışları gözlemlenmiştir. Öyle ki Newyork, 

Londra gibi şehirlerle yarışacak konuma bile gelinmiştir. Metrekare 

fiyatlarındaki bu artış, yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmiştir. 

Daha önce Türkiye’de çalışmamış olan birçok şirket ve bankalar 

adeta pastadan pay kapma isteğiyle Türkiye konut sektörüne girmeye 

başlamışlardır. Kuveyt şirketleri de konut sektörüne girmeye 

başlamışlardır. Yabancı bankalar konut kredileri vermeye başlamıştır. 

Yapılan konutlar daha çok orta ve üst kesimlere hitap ettiğinden 

dolayı, düşük gelir grubu da çareyi gecekondulaşmada aramıştır. 

Gecekondulaşmanın önüne geçilemezken, kentsel dönüşüm adı altında 

yıkılan getto semtlerde ise huzursuzluklar çıkmıştır. Bu süreçte 3 

milyona yakın konut gereksiniminin de olduğu bir gerçekti. Bu yüzden 

devreye girilerek toplu konut idaresi başkanlığı kuruluyor ve sosyal 

konut için çalışmalara başlanıyor. Turgut Cansever’in de önerisiyle 

ucuz konut yapımı için harekete geçiliyor. Kerpiç gibi malzemeler 

önerilerek yapılan projeler bittikten sonra ucuz fiyatlara satılamadığı 

gözlemleniyor. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine konutların fiyatını 

artıran Cansever, konutların satılmaya başladığını gözlemliyor. Bu 

olay gösteriyor ki, konut fiyatları dar gelirliye hitap etmiyor.20 bin 
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YTL gibi rakamları bile ödeyemeyen bu kesimin imdadına TOKİ 

yetişiyor. Kira öder gibi ev sahibi olan bu kesim, gelirlerine göre 

ayarlanan vadelerle ödeme yapıyorlar. En düşük gelir kesimi ayda 

100 YTL gibi ödemeler yapıyor ve peşinat vermiyordu. Bir sonraki 

kesim ise peşinat olarak 2000 YTL veriyor ve ayda 200 YTL gibi 

ödemeler yapıyordu. 

 

Konut sektörünün daralmasıyla gelinen noktada, arazi üretimi 

olmayacağı için arazi fiyatları oldukça artmaya başladı. Ve fazla 

değerler oluşmaya başladı. Bu fazla değerlere “rant” diyebiliriz. 

Kentsel rantlar çeşitli imar planlarıyla sağlanıyordu. Durum öyle bir 

hal aldı ki TMMOB Şehir ve Bölge planlama odaları bile bu imar 

planlarını takip etmekte zorlanıyordu. Ortalama her gün 3 plan 

değişikliği yapılıyor ve araziler fazla değerler ile satılıyordu. Arsadan 

rant sağlamak eskiden de vardı. Bir örnekde şundan bahsediyor. 

Atatürk, yabancı bir şehir plancısı ile konuşurken, plancı şehir 

planının tatbik edilip edilemeyeceğini sorar. Bunun üzerine Atatürk de 

yedi düzele mücadele ettiklerini ve bu planı da uygulayabileceklerini 

söyler. Fakat plancı haklı çıkacaktır ve kentsel rant yüzünden plan 

uygulanamayacaktır. Kriz günlerinde yine rantların çözümü için 

toplumsallaştırılmaya gidilmesi önerilmiştir fakat karar alınsa bile 

çoğu uygulanmamıştır. Kooperatifler bu dönemde çok etkili olmuştur. 

Kent-Koop Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber Türkiye’nin ilk 

ve dünyada da beğeni toplayan Batıkent projesini uygulamıştır. Bunun 

yanında Dikmen vadisi de ilk kentsel yenileme projesi olmuştur. 

Kooperatif Batıkent projesinde ortaklarına bir banka gibi kredi 
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sağlamıştır. Avrupa’dan da ödenek almayı başarmışlardır. Ortakların 

projeyi benimsemeleri, kitapta onlardan “proje muhafızları” olarak 

bahsedilmesine sebep olmuştur. Batıkent projesi Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinde denenmiştir ve belediyelerden oldukça talep almıştır. 

Kooperatiflerin etkinliği TOKİ döneminden sonra azalacaktır. Fakat 

ortakların böylesine dayanışma içinde olduğu ve kişilerin 

ayrıştırılmadığı bu sistemde projelerin bitme süresinin de oldukça kısa 

olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Projenin kısa sürede bitmesine değinmişken, daha sonra yapılacak 

olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nde örgütlü bir grup oluşmadığı 

için, proje yürütücüleri tarafında bir baskı oluşmuyordu. Bu nedenle 

taahhüt edilen sürede proje yapılmıyor ve proje daha yavaş 

ilerliyordu. Sulanması beklenen alanın çok daha altında alan 

sulanıyordu. Halbuki bu çiftçiler organize olup, seslerini 

duyurabilselerdi, belki de proje daha iyi yerlere gelebilirdi. Oktay 

Ekinci 2008 yılında mimarlık ve şehircilik öğrencileri ile beraber imar 

rantının önüne geçmek için bazı çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları 

TBMM’ye taşımak istiyordu. Bu çalışmaların bazı maddelerine örnek 

vermem gerekirse, kaçak yapıların tespit edilip kamuya geçirilmesi, 

kaçak yapıya onay veren yöneticilerin görevinden uzaklaştırılması, 

milletvekillerin de dokunulmazlığının kaldırılması, kaçak yapıların 

miras olarak bırakılmaması gibi bazı maddeler yer almaktaydı. Bunun 

dışında imar planlarında genel olarak parsel parsel konut yapımı 

olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda kamusal alan eksikliğiyle 

karşılaşıyoruz. Bunun yerine yapı adası şeklinde, parsellerin 
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birleştirilmesi ile oluşturulacak birimlerde hem konut ihtiyacını 

karşılamak hem de kamusal alan oluşturup, kentsel mobilyalara yer 

vermek de mümkün olacaktır. Batıkent projesine geri dönecek olursak, 

Süleyman Demirel de bir konuşmasında dönemin en iyi 10 projesi 

arasında bu projeye de yer vermiştir. Bunun dışında BM Dünya Konut 

Yılı ödülünü de kazanan proje haber niteliği taşır duruma gelmiştir. 

Gazeteler artık çeşitli ekler basarak emlak sektörüyle daha yakından 

ilgilenir hale gelmişti. Kitabın sonunda ise planlama ve uygulama 

sorunlarının giderilmesine yönelik bir dilek yer alıyordu.     

                    

Bu kitabın değerlendirme ve analizi iki farklı öğrenci tarafından ayrı 

ayrı yapılmıştır. İlk değerlendirmede kitap iki sayfada değerlendiril-

miştir. Bu değerlendirmede, kitabın ön kapağı da (kapak kitaba 

alınmamıştır) ayrıca gösterilmiştir. İlk değerlendirmede, öğrenci 

kendisinden istenenleri klasik bir üslupla yapmıştır. Kitap içerik 

bakımından değerlendirilirken ön kapağa yönelik bir değerlendirme 

yapılmamıştır. Değerlendirmede, kitabın on bir bölümden oluştuğu 

belirtilmiştir. Teslimde birinci ile beşinci bölümler arasının 

değerlendirileceği yazılmış olmasına rağmen metin içerisinde buna 

değinilmemiştir. İncelenen bölümler kısaca açıklanmış ve bazı 

eleştiriler getirilmiştir. Bölüm değerlendirmelerinin içeriğine 

bakıldığında ciddi yazım hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Noktalama 

işaretlerinin neredeyse tamamında hatalar bulunmaktadır. Kısaltmalar 

(örneğin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOOB olarak 

yazılmıştır) yanlış kullanılmıştır. Değerlendirmede, geniş zaman 

yerine geçmiş zaman kullanılmıştır. Ayrıca, aynı paragraf içerisinde 
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farklı zamanlar kullanılmakta, bu ise değerlendirmenin anlaşılmasını 

ve okunmasını zorlaştırmaktadır.  

 

İkinci değerlendirmede, öğrenci başlangıçta bir sohbet havasında 

görüşlerini belirtmiştir.  Öğrenci, değerlendirme yapan diğer öğrenci 

ile görüştüğünü ve kitap hakkında konuştuklarını ve değerlendirmede 

kitabın bir kısmını kendisinin, diğer kısmını ise diğer öğrencinin 

hazırladığını ifade etmiştir. Ancak, değerlendirmede dil birliği 

açısından nasıl bir dil kullanacaklarına dair bir açıklama yapmamıştır. 

Kitabın ilk bölümlerini ilk öğrenci değerlendirdiğinden, bu bilginin ilk 

öğrenci tarafından verilmesi daha doğru bulunmaktadır. Öğrenci, 

kendi anlatacağı kısma değinmeden diğer kısmın bir özetini yapmıştır. 

Sonrasında uzun bir özet yaparak değerlendirmesini tamamlamıştır. 

İlk öğrenciye benzer şekilde, yazım hataları yapan öğrencinin eleştirel 

bir yazıyı sohbet havası şeklinde sunması uygun bulunmamaktadır. İki 

öğrencinin birbirini tamamlar şekilde yapmaya çalıştığı eleştiri ve 

değerlendirmelerin dil birliği olmaması sebebiyle anlaşılması oldukça 

zor görünmektedir. 

1.23. Konut ve Konut Politikası 

Dr. Makbule Şiriner Önver Batman Üniversitesinde, İktisadi ve İdari 

bilimler fakültesinde öğretim üyesidir. Lisansını Hacettepe 

üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında 

tamamlamış olup yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası Programında 2001 yılında 
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tamamlamıştır. Doktorasını ise 2012 yılında İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Kamu Yönetiminde tamamladı.  

 

Makbule Şiriner Önver’in; mekanlara, yeti yitimine, sosyal politikaya, 

kentleşmeye, konut sorunlarına, konut kullanıcı çatışmalarına, kent 

kuramlarına, çalışma yaşamı ve sosyal yaşam mekanlarına, esnek 

mekan gerekliliğine vb. ilişkin çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Konut ve Konut Politikası kitabı 5 bölümde ele alınmış denebilir. İlk 

bölüm olan giriş bölümünde; konutun üzerinde durulmuş ve konutun 

bir ihtiyaçtan oraya çıktığını ve tarihsel süreçteki değişiminden 

bahsedilmiştir. Aynı zamanda konutların sadece kullanıcıların 

gereksinimlerinin karşılandığı bir şey olarak ele alınmaması 

gerektiğini belirmiş ve konutlarını toplumsal etkisi ele almıştır. 

İnsanın barındığı konut ile yaşam tarzını, sosyo-ekonomik durumunu, 

bulunduğu toplumsal ekonomik ve sosyal yapıyı da yansıttığını 

belirtmiştir.  

 

Konut bireyselden çok toplumsal bir konu olduğunu ve bu toplumsal 

konuya devletin de karışan olması gerektiğini ve devletin bu alana 

müdahil olmasının oluşturulan ve uygulanan konut ve konut 

politikaları ile sağlanacağını belirtmiştir. Konut politikası ortaya 

çıktığında sosyal konut politikası olarak ele alınmış olup öncelikli 

amacının barınma ihtiyacını sağlayamayan bireylerin, bu ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik faaliyetler olduğunu belirtmiştir. Konut 

politikasının en önemli maddelerinin gelir yetersizliğinden konut 

ihtiyacını karşılayamayanlara, düşük nitelikli koşullarda barınmak 
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zorunda kalan vatandaşlara verilecek olan hizmetler, yaşam 

standartlarını yükseltmeyi, afetlere dayanıklı konut yerleşimi ve 

yapımını gerçekleştirmeye yönelik düzenlemelerin yer alması 

gerektiğini belirtmiştir.  

 

Konut ihtiyacı süreklilik gösterirken bu konut ihtiyacını yeterli nitelik 

ve nicelikte konut ile sağlanamaması konut sorununu doğurur. Konut 

sorununun sadece bu sorunu yaşayan bireylerle değil toplumsal bil 

mesele olduğunu ve bu sorunun tek tek ülkelerle de sınırlı olmadığını 

belirterek evrensel bağlamda ele alınması ve buna göre çözümler 

üretilmesine değinmiştir. 

 

Birinci bölüme başlarken konut ve ev kavramlarının kelime anlam ve 

çağrışımlarına bakılarak başlanmıştır. Ev daha fazla duygusal 

çağrışımlar bulunduran ve bir yere ait olma hissini barından bir 

anlatım olmakla birlikte insanların toplumsal ve psikolojik olarak 

iyiliğini sağlamada büyük rol oynar. Konut ise insanların barındığı 

bina anlatımına sahiptir. Konutun boyutu, yapıldığı yer, yapıldığı 

malzeme, toplumun kültürü, çevresel faktörleri gibi etkenler 

konutların sınıflandırılmasında etkili olduğu belirtilmiştir.  

 

Konutun tarihsel sürecine bakıldığında yerleşik hayattan önce 

barınma ihtiyacında doğanın sunduğu olanaklardan faydalanıldığı 

ancak asıl konut tarihinin yerleşik hayattan sonra başlanıldığı 

söylenebilir. Yerleşik hayattan sonra barınma ihtiyacı doğduğu için 

konut yapımı artmış ve yapılan konutların daha sağlam olduğu için 

günümüze geldiği ve bize orada eskiden yaşayanlar hakkında, yaşam 
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tarzları hakkında ve onların içinde yaşadığı toplum hakkında bilgi 

verdiğine değinilmiştir. 

 

Konut hak mı sorun mu başlığı altında konut hakkı ve konut sorunları 

ile konut hakkı arasındaki oluğu ve çatışmalar irdelenmiştir. Konut 

hakkının günümüzde yaygın olmadığını fakat genel olarak ekonomik, 

sosyal ve kültürel haklar içerisinde yer aldığına değinilmiştir. Konut 

hakkının evrensel varlığı incelenirken bu hakkın çeşitli anlaşmalarla 

kabul edilmiş olması fakat her yerde gerçekleştirilmediği 

eleştirilmektedir. Bunun da konut hakkının bazı yerlerde sadece kağıt 

üzerinde bırakıldığını anlatmaktadır. 

 

Kapitalizm ve konu başlığı altında sanayileşme ile gelen nüfus 

artışında barınma ihtiyacının karşılanamaması, ihtiyaç sahibi ve 

bulunduğu ortam konutlarının ekonomik düzeydeki farklılıkları öne 

çıkmış ve incelenmiştir. Konut sorunu büyük ölçüde sanayileşmeden 

sonra ortaya çıkmış olsa da sanayileşme öncesi de konut sorununun 

sınıf farklılıklarıyla ve bununla birlikte ortaya çıkan ekonomik 

farklılarla, yaşam kalitesi düşük şekilde barınmak zorunda kalan 

insanların varlığıyla oluştuğunu belirterek konu sorununu tarihsel 

süreçte hep var olduğunu göstermiştir. 

 

Günümüzde kentlerin hızlı bir değişim yani yıkım ve yeniden inşa 

sürecinde olduğunu belirterek bu değişimin fiyat yüksekliklerine ve 

böylelikle konutun bulunamaz hale geldiğini belirtmektedir.   Konut 

bir meta olarak ele alınır bu konutu piyasa şartlarında ele alınan bir 

mal haline getirir, konuttaki kullanım değeri onun ekonomik anlamda 
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bir mal olmasını gerektirmediğini ancak kapitalizmde kullanım değeri 

değişim değerinin temelini oluşturduğundan ekonomik ilişkinin içene 

dahil edildiğine değinmiş ve kapitalizmde konutun yerini incelemiştir. 

Konut; kapitalist kentleşmenin temel yapı taşlarından biri olan konut, 

yapılı çevre üretiminde konut üretimi, sermayenin ikincil çevrimi için 

gerekli bir alan olduğunu ve bunun da kentlerdeki konutları için bir 

devir daim aşamasının sürekli var olacağından bahsedilmiştir. 

 

Bu bölümde kentleşme ve konut politikasını daha ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmaya, bu sorun ve ilişkilerine konut sorunu ve bu sorunun nasıl 

karşılandığı üzerinden incelenmektedir. Böylece konutun kentleşme 

üzerindeki etkisi, konut politikalarının gerekliliği ve kapsamının ne 

olması gerektiği gibi konuların daha anlaşılabilir hale gelmesi 

amaçlanmıştır. Kentleşme ve konut ilişkisine, kent ekonomisi ve kent 

planlaması üzerinden bakılmaktadır. Konutun, kentleşmeyle bağını 

gözden kaçırmadan konutun kent ekonomisi ve planlı kentler 

oluşturmadaki etkisi ve önemi bu bölümde irdelenmektedir. 

 

Konut ve kentleşme ilişkisi başlığı altında; kentleşmenin kentsel ve 

kırsal bölgelerdeki nüfus değişiminde oluştuğunu bu nüfus 

farklılaşması konut yapısını, sayısını, türünü gibi etkenleri 

değiştirdiğini ve bu sayede oluşturulan çevrenin sosyal ve ekonomik 

hayatını gösterdiğine değinilmektedir. 

 

Konutun ekonomik açıdan hem tüketim hem yatırım hem de üretim 

malı olduğunda kent ekonomisinde değerli bir elemanı olduğundan 

bahsedilmiştir. Konut başlı başına ekonomik bir alan olarak da 
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görülebilir doğrudan ekonomiye etkin olmayan konutlar toplumsal 

yollardan da ekonomiyi etkileyebileceği söylenmektedir. 

 

Kent planlamasını ele alırken; kent planlamasını kentlerin oluşmaya 

başladığından zamandan beri kendini göstermeye başlamış 

denebilmektedir. Kent planlamasının yapılmasının nedenin tarihsel 

süreçte olan gerekliliklerle değişebileceğini ama ana amacının 

hedeflere ulaşmak için eylem, planlama ve hazırlama süreci 

olduğundan bahsedilmiştir. Kent planları; kentin sadece şu anki 

durumunu göstermekle kalmaz aynı zamanda gelecekteki gelişim 

sürecini ve gelişmesini de gösterebilir. Kent planlarını sadece fiziksel 

olarak düşünmememiz gerektiğini çünkü kent planlarının aynı 

zamanda kent bütünündeki toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunlarını 

da ele alınarak yapılmasını gereken bir olgu olduğu incelenmektedir. 

Konut politikası başlığı altında konut politikasının kısaca konut 

sorununun çözümü ve mevcut olan durumun iyileştirilmesi olarak ele 

alınmıştır. Konut politikasının da sadece fiziksel olarak değil hatta 

özü olarak sosyal içerikli ana hatlara sahip olması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. 

 

Tüm dünyadaki ana kent sorununun var olan konutların sebepli 

nedenlerle ihtiyacı karşılayamaması ve insanların niteliksiz 

konutlarda barınması ya da barınamaması olarak genellemiştir. 

Ülkeler bu sorunun çözümü için konut politikaları oluşturmuştur ve 

konut politikası ile birlikte sosyal politika ve kentleşme ile ilişkini 

dikkate alan çözümlerin daha başarılı olduğunu belirtmektedir. 

Sanayileşme dönemi, II. Dünya Savaşı sonrası, neoliberal dönemlerde 
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olan kentsel politikaları ve kentleşme süreçlerini ve bu politikaların 

dönem ve bulunduğu sosyo-ekonomik süreçlerini başlıklar altında 

toplanarak incelemiştir. 

 

Türkiye de konut sorununu 1950’lerden itibaren dikkat çeken bir konu 

olduğunu ve bu sorunun başlıca nedenlerinden birinin hızlı kentleşme 

olduğundan bahsedilmiştir. Konut sorunu başlarda deneme yanılma 

yoluyla çözümlenemeye çalışılmış ve bu yüzden konut sorunu 

yaşayanların kendileri bazı yollar denemiştir ve böylelikle yasa dışı 

konut üretimi gecekondulaşma ortaya çıkmış olduğundan fakat 

devletin de bazı uygulamalar yapıp başarı elde ettiğinden 

bahsedilmiştir. 

 

Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren konut sorununun çözümü için 

konut politikasından bahsedilmeye başlanmış olup, ortada konut 

politikası olarak ifade belgeler olmasa da bu bahsedilmeyle 

kamusallaşma açısından önemli adımlar atıldığı söylenmektedir. 

 

Türkiye’de kentleşme ve kent politikalarını tarihsel ve mekansal 

süreçleri irdelenip anlatılmaktadır. Bir alt başlık olarak incelenen 

gecekondu ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel açıdan incelenmiş 

olup gecekondulaşmaya modernist planlama yaklaşımı açısından 

bakıldığında modernist planlama aşamasının tersine çevrilmesidir 

demiştir. 

 

Türkiye’de konut sorunun beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar, 

sağlıksız yerleşimle ve ortamlar, çevre bozulmaları, güvensizlik gibi 
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durumlar devletin konut sorununa ilişkin çözümler üretmesini zorunla 

hale getirmiştir. Konut sorununun çözümlenmesine yönelik yapılan 

bazı uygulamalarını “Altyapılı Arsa Üretimi”, “Konut 

Kooperatifleri” ve “Konut Finansman Modelleri” başlıkları altında 

irdelenmiştir. 

 

2000’li yıllarda devletin doğrudan değil daha çok dolaylı olarak toplu 

konut üretiminde yer aldığı, 2000’li yıllardan itibarense devlette 

kurumsal olarak konut üretimi için önemli dönüşümler olduğunda ve 

bu dönüşümlerin hem merkezi hem de yerel yönetimlerle 

gerçekleştirildiğinden bahsedilmektedir. 

 

Konut sorununun çözümü olarak kurumsal yapılanmalardan olan 

toplu konut idaresi (TOKİ), konut sektörünün çok etkin bir parçası 

olduğu gibi en çok eleştirilen devlet kurumlarından biri olduğundan 

bahsedilmektedir. TOKİ’nin tarihçesine, TOKİ uygulamalarına ve 

eleştirilerine alt başlık açarak ve örnekleyerek değinilmiştir. Bir diğer 

kurum olan belediyelerden bahsedilmiş gelişimi incelenmiş ve 

belediyelerin konut sorununa olan uygulamalarından bahsedilmiştir. 

Bu uygulamalar örneklenerek sonuç kısmana geçilmiştir. 

 

Öz itibariyle bu kitap; birinci bölümünde konutun ortaya çıkışından 

tarihsel sürecinden değişip gelişmesinden günümüzde konuta bakış 

açısından ve bu konutun topluma sosyal hayata ekonomiye etkileri ve 

etkileşimlerini etkili bir şekilde anlatarak bilgilere zemin kısmı 

hazırlamıştır. İkinci bölümde birinci bölümde konutun arz talep 

ilişkileriyle olan sorun ve sorunlara getirilen önerileri, konutun yeterli 
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ya da yetersi olmasının kentleşme üzerinde etkisini, kent 

planlamalarıyla ve de konut politikalarıyla gerçekleştirmek istenen 

amaçları bizlere sunmaktadır. Üçüncü bölümde bizlere sunulan bu 

bilgi ve olguların Türkiye üzerinde etkileri ve Türkiye’nin bu 

sorunlarla başa çıkma yöntemlerini anlatmaktadır. 

 

Uzun bir incelemeye tabi tutulan kitabın değerlendirmesinde, 

öncelikle yazardan ve ilgi alanlarından bahsedilmiştir. Bölümler 

halinde kitabın genel bir özeti yapıldıktan sonra, özetin özeti 

niteliğinde bir son paragrafla değerlendirme tamamlanmıştır. Uzun bir 

çalışma yapılmasına rağmen kitabın özüne yönelik bir eleştiri 

getirilemeyişi değerlendirmenin eksikliği olarak belirtilebilir.  

1.24. Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek 

Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Şehir ve Bölge Plancısı, Sosyal Bilimci. 

1937’de İzmir’de doğmuştur. İlk ve orta eğitimini İzmir’de almıştır. 

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. 1960 yılında İstanbul 

Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. 

1964’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 1966’da Pennsylvania 

Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek 

lisansını, 1968’de ise İTÜ’de yine Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim 

Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 

1970 yılından emekli olana kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 

öğretim üyeliği yapmıştır. Tarih Vakfı’nın kurucularından ve ilk 

başkanıdır. 2004-2008 yılları arasında YÖK Genel Kurul üyeliği 

yapmıştır. 1989 yılında Selim İlkin ile birlikte Sedat Simav Sosyal 
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Bilimler Ödülü’nü almıştır. 1994 yılında Mustafa Parlar Bilim 

Ödülü’nü almıştır. 1996 yılında Türkiye Bilimler Akademisi yönetim 

kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2011 yılında Hükümetin üyelik 

seçimlerine müdahale etmesi üzerine istifa etmiş, Bilimler 

Akademisi’nin kurucuları arasında yer almıştır. 1999 yılında Mustafa 

Parlar Eğitimde Üstün Başarı, 2006 yılında TÜBİTAK Hizmet 

Ödülü’ne layık görülmüştür. 2009 yılında TASAM Stratejik Vizyon 

Ödülü, 2014 yılında TMMOB Mimarlar Odası Mimarlığa Katkı 

Ödülü, 2016 yılında Sakıp Sabancı Sosyal Bilim Uluslararası 

Araştırma Ödülü, 2019 Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin İzmir 

deniz projesi dolayısıyla verdiği jüri özel ödülünü almıştır. Aldığı 

ödüllerin yanı sıra birçok yerel yönetim (İstanbul, Ankara, İzmir, 

İzmit, Belediyeler Birliği vb.) ve farklı ölçekteki kurumlarda 

danışmanlıkları da bulunmaktadır. 

Başta Selim İlkin olmak üzere, Yiğit Gülöksüz, Erdoğan Saral, Tarık 

Okyay, Gencay Saylan, Raşit Gökçeli ile ve yalnız olarak yazılmış 

110’u aşkın kitabı bulunmaktadır. Bilimsel yazıları Tarih Vakfı 

Tarafından 26 cilt halinde yayınlanmıştır. Şehir planlama, bölge 

planlama, sosyal sistemler, makro-coğrafya, yerel yönetimler, iktisadi 

politikalar, iktisat tarihi, şehir tarihi, belediye tarihi, eğitim 

planlaması, bilim felsefesi ve tarih yazıcılığı konularında 660’ı aşkın 

bilimsel yazı ve bildirisi bulunmaktadır.       

Prof. Dr. İlhan Tekeli Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle 

Düşünmek isimli kitabında üç ana başlığa yer vermiştir. Bunlardan 

birincisi; Gecekondu olgusu nedir? Gecekondunun sorunları nelerdir 
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ve gecekondu sorunu nasıl çözülmelidir. İkincisi; Konut sorunlarının 

insan hakları açısından yeri ve Türkiye deneyimi. Üçüncüsü; Konut 

sunum biçiminin konut tarihi ve kent planlaması tarihi ile köprülerinin 

nasıl kurulduğu bu ana başlıkların oluşturduğu kitapta, konut 

sorununun temel hedefi olan gecekondulara büyük ölçüde yer 

verilmiştir.  

Gecekondu kavramını yok mu etmek istiyoruz, bu kavramın bazı 

özelliklerini ortadan kaldırmak mı istiyoruz diyerek başlayalım. 

Gecekondu kavramının oluşmasının en etkili sorunlarından biri 

gecekonduları yok etmek isterken ve ya gecekondu kavramının 

sorunlarını çözmeye çalışanların aslında hiçbir sonuca varamadıkları 

görülüyor. Gecekondu sorunu, toplumun sınıfsal yapısı ve kültürel 

yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Toplumun sınıfsal yapısı gelir düzeyi 

kültürel seviyesi konut sorununu oluşturan en önemli etkenlerdir. Bu 

nedenle çözüm odaklı bakılacak konulardan biridir. Kent 

planlamacılarının bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik hedefleri 

arasında toplumun kültürel ve sınıfsal düzeyini dikkate alarak 

planlama yapması gerekmektedir. Gelir seviyesine bağlı olarak analiz 

ve sorun giderici unsurların tespit edilerek uygulamaya geçilmesinin 

amaçlanmış olması gerekmektedir. Prof. Dr. İlhan Tekeli gecekondu 

sorunlarından bahsedip devamında bu sorunların çözümlerinin nasıl 

olması gerektiğinden bahsetmiş bu kitapta. Gecekondu sorununun 

çözümleri nasıl olmalıdır, nasıl bir yol izlenmeli ve sorunun kaynağını 

mı yoksa sorun odaklı bakıp yüzeysel bir planlamacı düşüncesiyle mi 

hareket edilmelidir.  
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Gecekondu sorununun çözümlemesine geçmeden önce gecekondu 

olgusu nasıl oluştu ve günümüzde hala neden bu seviyede. Gecekondu 

sorununun oluşmasının temelinde iş gücüne ihtiyaç duyulan gelişme 

olgusu içinde bulunan alanlarda gelir seviyesi düşük çalıştırılma 

potansiyeli olan işçi sınıfına ihtiyaç duyulmasıyla oluşmuştur. 

Gecekondu sorununun oluşması da şu şekilde devam ettirmiştir 

kendini. Köylerde kendi konutlarını hiçbir izin ya da belge 

gerekmeksizin kendi başına buyruk şekilde yapmakta olan topluluk, 

aynı sistemi kentte de devam ettirebileceklerini düşünmelerinden ve 

bunu gerçekleştirdiklerinden dolayı konut sorunu gecekondu olgusu 

oluşmuştur. Köylerden kentlere gelen insanlar gelir seviyesi düşük 

olan insanlar olmasından kaynaklı ev sahibi, kiracı olamayacakları 

için kendi konutlarını kendileri yapma boyutuna geçerler. Bu durum 

gecekondulaşma hızını artırır. Köyde kendi evlerini kendileri izinsiz 

belgesiz yapan topluluk kentte de aynı sistemi devam ettirdiklerinden 

dolayı konut sorunu oluşmuştur. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zaman geçtikçe konut ihtiyacı ve 

gelişim süreci hızla ilerler ve bu daha çok arsa ve konut ihtiyacını 

gerektirir. Bu durum sınıfsal ayrımı yeniden ortaya çıkarır. Gelişmiş 

ülkelerde gelir seviyesi yüksek olan kesim ile gelir seviyesi düşük olan 

gecekondu kullanıcılarını bir araya getirir. Başkalarının arsalarını 

izinsiz ve kaçak olarak konut yapan gecekondu topluluğu gelir 

seviyesi yüksek diğer sınıftakilerle karşılaşırsa nasıl bir sorun ortaya 

çıkar. Bu sorunları kent planlamasını yapan kişilerin yüzeysel değil 

daha da bu durumun içine girerek sorun çözüm odaklı bakarak 
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gerçekçi tamamen olayı çözüme kavuşturma odaklı yaklaşması 

gerekir. 

Gecekondu sorunu bireysel değil tamamen topluluk esaslı bir 

sorundur. Bir kişinin tek başına değil o ortamda ve mekan da bulunan 

topluluğun bütünüdür. Bu nedenle kentin diğer yerleşim noktalarında 

bulunan kişilerle gecekondu mahallelerinde yaşayan toplulukların 

dengesi nasıl sağlanmalıdır. Sorunu ortadan kaldırmak için 

gecekonduları yasalarla desteklemek adı altında yanlışa yanlışla 

gidilmemelidir. Gecekondu sorununu buralarda yaşayan insanlara 

buraları hukukun bütünlüğü içinde bırakmak için yasal olarak 

kurulmayan halka tapu dağıtılması tamamen yanlışa sürüklenmekten 

başka bir şey değildir. Sorunun çözümünü gerçekte bu toplulukların 

nasıl oluştuğu ve ana sorunun ne olduğuyla ilgilenmek daha iyi bir 

yaklaşım olacaktır. 

Gecekondu sorununu çözmekteki en büyük adım bu topluluğun gelir 

seviyesini tespit edip gelir seviyesinde artış sağlamaktır. Gelir seviyesi 

ve iş imkanı verilmesiyle toplumun güvenini sağlamak ilk hedeflerden 

biridir. Bunun devamında bu sistemi devam ettirecek konutlara ihtiyaç 

duyulur. Konut gecekonduda yaşayan insanlar için güven gelir 

sağladığı gibi konunun sorununa direk olarak yaklaşmaktadır. Bu 

insanların gelir seviyeleri artmadıkça topluluktaki durumları etkisiz 

kalacaktır. Konut verilen gecekondu sahiplerine iş imkanı olmadığı 

sürece ve gelir seviyesi artmadığı sürece aynı kötü sistemde devam 

edip verilen konutların zaten bakımı yapılamayacağından etkili bir yol 

izlenmemiş olacaktır. Görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey 
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hedeflenmemiş olur bu durumda. Gecekondu da yaşayan insanlara iş 

imkanı sağlanması bu toplulukta yaşayan diğer insanlarla eğitim statü 

bir olmadığından iş imkanı sağlanıp bu iş hakkında bilgi ve eğitim 

verilmesi gerekir. 

Gecekonduda yaşayan topluluklarla kentte yaşayan toplumun bir 

araya getirilmesi sistemli ve dengeyi sağlayacak şekilde yerleşim 

yapılması gerekmektedir. Bu durum birbirine karışan insanların 

sınıfsal ve kültürel ayrımları açısından ters bir sisteme ve sorunların 

oluşmasına etki sağlayabileceği gibi bu durum farklı sorunları da 

beraberinde getirir. İki farklı toplumunda aynı etki altında kalması 

gerektiğinin göstergesi olmalıdır.   

Türkiye de de bu durum aynı şekilde yaşanmıştır. Ankara’nın başkent 

olması iş gücüne ihtiyaç duyulması köylerden şehirlere göçün artması 

ve konut ihtiyaçlarının çoğalması gibi bir faktör oluşmuştur. Türkiye 

de konut sorunu ve gecekondu olgusunun üstesinden gelemeyenlerden 

gelir seviyesi yeni yeni artış gösteren devlet ve için de bulundurulan 

halkın yardımına ve ya kaçak yapılan gecekonduların imar yasasıyla 

sonradan af çıkartılarak insanların izin alması gibi birçok süreç 

burada da yaşanmıştır. Türkiye de gecekondu ve konut sorunu ile 

ilgili birçok yasa çıkartılmasına rağmen bunların hiç biri çözüm 

odaklı değil sorunlara daha çok davetiye çıkaran türlerdendir. 

Genel olarak konut sorunu ve gecekondu olgusunu sorununa 

baktığımızda gecekondu yapısını tamamen yıkmanın ve yok etmenin 

bir yolunu aramamakla birlikte gecekonduda yaşayan insanların 



206 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

kendi konut sorununun kendileri çözmeleri gerektiği imar yasaları bu 

aflardan tamamen ve rantlar dan pay alabilecekleri doğrultuda 

faydalanabilirler. 

Eleştiri yapacak olursak konut sorununun tamamen gelir seviyesi ve 

sosyal ve kültürel ekonomiden kaynaklandığı kanısına hepimiz 

varmaktayız. İnsanları gelir seviyelerine göre ayırmak değil de bu 

imkanı olmayanlara destek olarak hem görsel hem ileride soruna yol 

açabilen olaylara tamamen kökünden çözümlenen sonuçlar 

doğurtmak mümkündür. Bu nedenle konut sorununun ana etmeni olan 

gecekondu unsuru aslında ilk aşamalarda insanların bunun alt 

yapısına elde olmayan imkanlar dan dolayı zamanla başvurdukları 

kanaatine varabiliriz. Bu zaman zarfı için de kendilerine iş imkanı 

arayan hayatını normal seviyelere taşımak isteyen topluluklar bütün 

imkanları değerlendirmek isteyip tüm yolları arayıp bir çözüme 

kavuşturamadıkları noktada kent sorunu gecekondu sorunu ve konut 

sorunu başlamaktadır. Toplumu bu noktaya iten gecekondulaşma 

sistemine sürükleyen sistem ekonomik zorluklar ve gelir düşüklüğüdür. 

Değerlendirme, kitabın kapak sayfası (kapak kitaba alınmamıştır) ve 

yazarının uzun bir özgeçmişi anlatılarak başlamıştır. Öğrenciden 

istenen, kitap içeriğinin bölümler halinde analiz edilerek sonuç 

kısmında genel bir değerlendirme ile sonuçlandırılması olmakla 

birlikte, öğrenci, değerlendirmesinde uzunca bir özetten sonra son 

paragrafta eleştirilerine yer vermiştir. Buna göre, değerlendirmenin, 

bu yönüyle ve yazım kuralları açısından eksikleri ile beraber, 

okuyucuya bir fikir verdiği söylenebilir.  



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 207 

 

1.25. Konut Sorunu ve Çözüm Önerileri 

Ülkemizde Toplu Konut sorunları çözümü için alınan tedbirler 

neticesinde arsa ofisi genel müdürlüğü mevzuat değişikliği ile TOKİ 

ismini alarak çok daha verimli bir proje üretim yapısı haline 

getirildiği düşünülmekte fakat mahalli yönetim ve belediyelerin eş 

zamanlı çalışabilmesi için kanunların ve gerekli mevzuatların 

düşünülmediği açıkça fark edilmekte. Bu konuda alınan tedbirler 

neticesinde mevzuat değişikliği ile nüfusu sadece 50.000 üzerinde 

olanlar kentsel dönüşüm projeleri uygulayabilme yeteneği kazanımı 

sağlanmıştır. Nüfus sayısı daha az olan yerler de konut ihtiyacı özel 

mevzuat değişikliği ile giderilmesi sağlanmakta. 

Her aileye ev projesi kapsamında TOKİ’nin proje üretiminde 

bulunması fikrinde yazarın düşüncesi çok yapıcı fakat TOKİ’nin 

sistemin üzerinde bir kontrol mekanizması olması gerekmez mi sistem 

ağırlığının özel teşebbüslere kaydırırsa ve resmî arsaların kontrolü 

özel teşebbüssülere verilirse burada fiyat artışlarında vicdani unsur 

ortadan kalmaz mı bunun kontrolünü sağlayacak şeffaf bir sistemin 

nasıl olması gerektiği burada belirtilmemektedir. 

Depreme dayanıklı yapı hakkında yazarın düşüncesine ilaveten Devlet 

bu konuda üzerine düşen görevleri yapmakta yeterli ilgiyi 

gösteremediği aşikâr, doğal afetlerin her ne kadar tahmin edilemez 

bir düzeni olsa da öngörülebilir bir yapısı olduğu bilimsel olarak ele 

alınıp kaynak yönetim politikaları ile afet riski olan yerlerin toplum 

kullanımına belirli kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini çok daha 
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isabetli olacaktır. Her ne kadar mevcutta kanun ve mevzuatlar olsa da 

bunların sağlıklı ve bilimsel uygulandığı doğru metotların hangileri 

olduğu araştırılmalı kontrol edilmelidir düşüncesindeyim. 

Belediyelerin sosyal konut üretiminde ve bu konutların hak sahibine 

arzında uygulanacak yöntemler gerek yazarın fikrindeki uygunluk 

gerek kanunlardaki uygunluk yerinde gözükse de uygulanabilirliği 

kontrol edilmeli işleyiş sürecin ile alakalı rapor tutulmalı ve bu 

raporlar periyodik olarak incelenmeli görüşündeyim belediyelerin 

toplu konut için tahsis edilen arsalara belediye uhdesinde kalan 

hizmetlerin ulaştırılması ile alakalı eylem planlarının önceden 

yapılmış olması gerektiği yada bu tip hazırlıkların ön görüldüğü 

muhakkak belirlenmeli ve belediyenin zorunlu sunması gereken 

hizmetler arasında olduğu belirtilmelidir 

Devlet ölçeğinde bakıldığında toplu konut alanlarının yer 

belirlenmesinde doğal afet ve deprem risk raporu gibi teknik 

değerlendirmelerin göz önünde bulunması daha kalıcı ve güvenilir 

proje üretimini sağlayabilir bunun için ulusal kararların alınıp 

uygulanması gerekir bu ölçekte ki planlamalar sadece TOKİ ve 

belediye gibi kurumlara bırakılmamalıdır. 

Konut üretimi politikalarında odaların bir fonksiyonu olduğu 

görülmemekte ulusal çıkarları ilgilendiren bu gibi konularda gerekli 

odaların desteği alınması gerek proje yönünden gerekse bölgesel 

olarak üretilen konut tiplerinin kullanıcı memnuniyeti göz ardı 

edilmemeli doğru fonksiyon çözümü ile özgün Türk aile yapısına 
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uygun mimari oluşturulması belirli kurallara bağlanarak göz ardı 

edilmemelidir. Yazarın bahsettiği resmî kurumların arsa üretmeleri 

fikri çok mantıklı fakat devlet eli ile üretilen konutların ve arsaların 

cazip projeler üretilebilir bir dayanağı olmalı. Kullanıcıların tercih 

nedenlerine ve ihtiyaçlarına göre arsa ve konut üretimi 

gerçekleştirilmesi milli kaynakların kullanımı yönünden çok daha 

faydalı bir uygulama olacaktır. 

Toplu konut üretiminde veya altyapısı hazır arsa üretiminde deprem 

riski ve çarpık kentleşme bölgelerinin hafifletilmesi için sağlıklı 

bölgelere konut kaydırması yapılabilir mi kentsel dönüşümlerde bu 

mantık hiç bahsedilmemekte. 

Yazarın, belediyelerin kamulaştırma usullerinde gayrimenkul 

sahipliğini tehlikeye atacak bir davranışa yer verilmemesi uyarısı çok 

yerinde bir ikaz kamu kurumları ve belediyelerin konut yapımı yerine 

özel iştiraklere konut yaptırmasını savunan yazarımıza katılamıyorum, 

şayet özel sektör konut yapacaksa burada aranılan şartlar ve kalite 

düzeyi belirlenmeli kontrol mekanizması kurulmuş olmalıdır, ayrıca 

yazarın belirttiği toplu konut fonunda ki paydan kullanılan kredilerin 

faizsiz kullandırılması artışların faiz ile değil enflasyon üzerinden baz 

alınması konut sahibi olmasını kolaylaştıracağı gibi kredilerin geri 

dönmesini de kolaylaştıracağı savı çok yerinde ve sistem içine dahil 

olan yurttaşların hayat standartları ve yaşam huzurunu bozmadan 

konut sahibi olabilmelerini sağlayacaktır. Kredilerdeki kulanım ve 

geri ödeme şartları sadece memurların standartlarına göre değil dar 

gelirli vatandaşların da kullanıp geri ödemelerini temin edecek 
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şekilde planlanmalı geri ödeme yapılırken enflasyon farkından zarar 

görmemesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda kullandırılan krediler sosyal 

yardım gibi ödünç verilen bir değer olarak görülmesi fikri bence çok 

kaliteli bir düşünce yazarın bu fikri göz ardı edilmesi büyük kayıp. 

Kullanılan kredilerin geri dönüşleri vade sonundan önce olması 

muhakkak teşvik edilmeli gerek faiz usulü gerek arsa üretim 

maliyetinin yansıtılmasında, kullanılan kredilerin geri dönüşleri ne 

kadar çabuk olursa fonun tekrar konut sahibi olmak isteyenler için 

sürekli bir rezervi olması sağlanabilir 

Yazarın konut sorunun belki aile ekonomisi düzeyinde bahsettiği 

çekirdek ailenin ekonomik seviyesinin yükseltilmesi düşüncesi belki de 

konut problemindeki büyük sorunlardan birinin de ortadan 

kalkmasına neden olabilecektir. 

Öğrenci değerlendirmesine, kitabın özetini açıklamadan doğrudan 

kendi yorumlarıyla başlamıştır. Yazarın görüşlerine yer vererek kendi 

yorumlarını katması bu açıdan olumlu bulunmaktadır. Genel olarak 

değerlendirme, teknik bir eleştiriden ziyade karşılıklı konuşma 

şeklindedir. Değerlendirmeyi sonuçlandıracak bir özet paragraf ise 

bulunmamaktadır. 

1.26. Mübadele Konut ve Yerleşimleri 

Mübadele konut ve yerleşimleri bu kitapta yaşadıkları şehirlerden 

kalkıp gelen elinde hiç birşeyi olmayan insanların ne zorluklarla 

barınma ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini kullandıkları malzemeleri 

malzeme tiplerini öğreneceğiz. Kuşkusuz bu yapılan mübadele 
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sırasında insanların, toplumsal ilişkiler bağlamında yaşamış oldukları 

acı, mutluluk, sevinç keder ama daha çok hüzün boyutunda olan bu 

durumu malesefki görmezden gelerek bu durumun fiziksel planlama 

noktasıyla yetinmek zorundayız. kitabın üst ismi çağa yerleşmek ben 

bu ismin tamamıyla bu durumla alakalı olduğunu düşünüyorum başka 

kelimeler bu kadar bağdaşamazdı bence bu kitapla. 

Ve tabikide bu dönemde de günümüzde olduğu gibi iskan problemleri 

ve zorunluluğu bulunmakta. 1922 de akdenizde kurtuluş savaşının 

zaferinden çıkmış bulunan ordunun arkasında bulunan mustafa kemal 

atatürk ülkeyi ve halkı bekleyen ekonomik ve toplumsal mücadelenin 

savaşmaktan daha zor olduğunu biliyordu. Türkiye'nin her yerinde 

özellikle batı tarafında ortaya çıkan savaş sırasında yanan kentler ve 

köylerin doğurduğu konut açığı tabikide sadece batı tarafında değil 

türkiyenin her yerinde vardı bu sıkıntılar savaşlar yeni bitmiş olan 

köyler yakılıp yıkılmış halde ve çok fazla konut açığı bulunmaktaydı 

birde bunun üzerine 1923 yılında anlaşmaya varılan lozan antlaşması 

birde mübadele konusu gündeme gelince bulgaristan yunanistan gibi 

bölgelerden türkçe konuşan müslümanları istekleri dışında türkiyeye 

geldiler. 

Tabi bu sıkıntı sadece konutta kalmayarak ittihat ve terakki 

yönteminin müslüman halkın yeniden iskanıyla gerçekleştirdiği dinsel 

ulusalcı ve ırkçı niyetli yer değiştirmenin kültürel farklılaşmanın da 

denetlenemez şekilde ülkenin fiziksel coğrafyasına yansımasına yol 

açmaktaydı. 
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30 ocak 1923 tarihinde imzalanan türk – yunan nüfus mübadelesine 

ilişkin sözleşmesinde bulunan bilgiler 1 mayıs 1923 ten başlayarak 

mübadelenin gerçekleşmesine devletlerin izni olmadıkça kimse geriye 

dönemeyecek. Yunanistan'dan buraya gelecek insan sayısı 500 bin 

düşünülürken bir başka tahmine göre ise bu sayı 1.2 milyon ile 1.6 

milyon arasında olduğu konuşuluyor bu durumda türkiyenin nasıl bir 

iskan sorunuyla karşı karşıya kalıcağını düşünülmesi pek iç açıcı 

olmayan bir durum olacaktı. 

26 nisan 1922 tarihinde çıkarılan göçmen yerleştirme yönetmenliğini 

değiştiren maddeye göre anadoluya göçmesinin üzerinden 6 yıl 

geçmemiş kişilerin devlet tarafından yerleştirileceği ve iskan bölgeleri 

ile alakalı bir tabip bir mühendis bir ziraatçı bir muhasip ve bir katip 

görevlendirilecek ve orada uğraşmakta olduğu yapmakta olduğu işi 

ile alakalı bölgelere yerleştirilip aynı işi yapması için imkan 

sağlanacak.yürütmeyi sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti yapacak 

vekalet aynı zamanda okul inşaatları ilede ilgilenecektir ve bu sayede 

türkiye cumhuriyetinin ilk inşaat bürosu kurulmuştur. Ve bu işlerin 

başına izmir milletvekili mustafa necati uğural 24 ekim 1923 te ilk 

bakan olarak atandı.   

Genelde şehirsel iskan ve tarımsal iskan olarak ikiye ayırarak 

sorunları daha hızlı çözeceği düşünülmüştür. ister şehirde ister kırsal 

alanlarda ucuz ev elde etme gereğinin devleti şu çözümlere itmek 

zorunda kalmış. 
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• Baraka ve huğ evlerin bölgeye uygun taşınabilir hızlı   

kurulabilen konutlar yaptırarak veyahutta satın alarak konut 

açığını indirmeye çalışmak. 

• İktisadi ev kavramında yerleşik düzende ecuz ev yaptırarak 

konut sunumunu arttırmak yeni köyler numune köyler yaptırmak 

• Karşılıklı değişimde terkedilen boşaltılan evlerin anlaşmalar 

çevresinde ülkeye gelen mübadillere dağıtmak ve bu evler 

hasarlıysa dağıtımlarını onarımdan sonra yapmak. 

Düşünülerek toplumsal ve kültürel uyum sorunlarını görmezden 

gelerek öncelikle fiziksel konut gereksinimleri ön plana alınmıştır. 

Basit ve geçici konutlar: Çeşitliliği oldukça şaşırtan bu konutlar hazır 

baraka ithali kamıştan ev yapımı ile alakalı önemli deneyimler 

oluşturmuştur. Bu arada bir kentte kurulu olan acil barınakların 

başka kentlere taşınmasına ilişkin yazılarda bulunmaktadır. 

İktisadi evler ve yeni kurulan yerleşimler numune köyler 

İktisadi evler: Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla hem tekil olarak 

hemde bulunduğu köyün yöresine göre tip olarak farklı kılınarak 

kullanılabilmekte. 

İktisadi ev tek çatı altında ikişer odalı dört konut birimini 

barındırmaktadır. iki oda bir giriş bölümü ile bağlanmakta dış kapıda 

buraya açılmaktadır.ikişer olarak yan yana dizilen bu bu evlerin 

içinde tuvalet banyo ve mutfak bulunmamakta. yapıyı dört parçaya 

ayıran iki duvarın mahremiyet ve yalıtkanlık arayışı ile kerpiçten 



214 | Doç. Dr. Alper BODUR 

 

yapılmasını istemişler. yapıyı bölen duvarların aynı zamanda 

bağımsız ev birimlerinin arsalarınıda belirlemesi sağlanmakta. 

Her evin bir dönüm arsası olacak evler bu arsanın caddeye yada 

sokağa bakan yüzünün ortasında ve aynı hizada konumlanacak 

arsanın evin yanlarında ve arkasında kalan bölümleri bahçe 

yapılacak bahçede ağıl ve samanlık yapılabilecek köyün uygun 

yerlerinde harman yeri köy yerleşiminin en az iki bin metre uzaklıkta 

ise mezarlık bulunacaktır. köyün planında sanayi üretimide 

düşünülmektedir.yapılan yeni talimatnamaye göre köyde çevre 

sağlığına önem verildiğinden dolayı suyun sağlanması su kullanımı 

kanalizasyon düzenlemesi ve bahçe içi düzenlemeler büyük önem 

gösterir durumdadır. 

Yekdiğerine bitişik haneler asla yapılmamalıdır. 2-5 döneümlük 

araziler veyahutta daha vasi bahçeler içerisinde yekdiğerinden 15-20 

metre uzaklıkta olmalıdır. rutubetli rüzgarların geldiği cihete 

pencerelerin cephelerini vermemelidir.anadoluda şarki rüzgarları 

soğuk ve rutubetlidir.bu gibi mahallelerde bu cihetlere cephe 

verilmemeli bu hanelerin cephesinde tahta ile çinko veyahutta iyi sıva 

ile kiremit ile muhafaza edilmelidir. Plan kurgusu ise şöyledir 

• Yatak odası (bir odada yatan adedi en az olmalı) 

• Oturma ve yemek odası 

• Mutfak 

• Yıkanacak gusulhane 

• Erzak kileridir. 
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Oturma ve yemek odası yapılmayarak yemek odası mutbak 

içerisindede kullanılabilir. Yeni yasa ile yapılacak köy evlerinde 

oturulacak yerler ahırlardan ayrı konumlandırılacaktır. 

• Rutubetin etkisinden kurtulmak için odaların zemini doğrudan 

toprağa temas etmiyecek arada uygun bir boşluk bırakılacak. 

• Hava ve ışık almak için yeterli sayıda pencere açılmasına dikkat 

edilecektir. 

İnşaat teknikleri ve inşaat malzemesi 

Kullanılan tekniklerin daha çok yöreye ilişkin olması tipleştiren 

planların farklılaşma olanağınıda getirmiştir. kamıştan huğlar daha 

önce örneğini gösterdiğim ve kargir yapılar neredeyse ustalık 

duyarlılığında inşa edilmektedir. 

Huğlar: Kozan taylan bölgesinde sekiz ev olarak gerçekleşmiştir il 

olarak. Buna göre 15,30m * 3.00m boyutlarındaki evler 2,20m tavan 

yüksekliğine sahip dört odalı olmaktadır. 

Kargir inşaat: Kargir inşaatda kulanılan malzemeler hakkında bilgi 

vermek istiyorum. 

• İnşaat taşı: belirlenen ocaklardan temin edilerek dondan 

etkilenmiyecek cins olacak. sıva harcı bir kısım çözülmüş yağlı 

kireç üç kısım temiz ve elenmiş dere kumundan 

olmaktadır.duvar harcı bileşimi bir kısım temiz dere kumu üç 

kısım süzülmüş kireçtir.beton ise bir kısım dere kumu iki kısım 
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temiz çakıl ve taş karışımla elde edilmekte ve 150 kilo çimento 

konmaktadır. 

• Taş örgüsü: biribirini bağlayacak biçimde yapılacak taş 

aralarında mutlaka harç olacak köşe taşları kuyruklu seçilecek 

duvarın düz olup olmadığı her 60 cm de bir iple denetlenecek, 

kamburluk çukurluk olmayacak bitirilmiş duvar derzleri kireç ve 

kum harcıyla kapatılacak. 

• İç bölmeler: kamış bağı bölmeli ahşap iskelet olarak yapılır. 

Esas direk ve köşe kesitleri 12/10 cm, ikincil dikme kesitleri 

10*7 cm , kayıt kesitleri 10*5 cm den küçük olmayacaktır.ikinci 

dikmelerin araları en az 35 cm dir.dikme dayanağı için taban, 

çatı desteği için tavan yastık kirişleri konmalıdır.taban yastık 

kirişi kesitleri uygun çapta olmalıdır. Iskeletin bütün elemanları 

birbirine uzun çivi ile çivilenmelidir. 

• Döşemeler: döşeme kiriş araları 40 cm'den fazla olmayacak. 

Kiriş kesitleri 12*5 cm'den az olmamak üzere kiriş açıklığına 

göre 25*5 cm'e kadar değişebilir kiriş alanlarına gereği kadar 

çelik kurulur. döşeme tahtasının kalınığı 2 cm den az olamaz. 

• Sıfır olarak yerleştirilecek kesinlikle boşluk olmayacak kirişlere 

çivilerle tutturulacak döşeme kenarlarına 10 cm'den aşşağı 

olmamak üzereahşap süpürgelik yapılacak. 

• Tavanlar: tavan kirişleri açığı 50 cm'den fazla olmayacak. Kiriş 

kesitleri 12*4 cm den küçük olmayacak, tavan tahtası kalınlığı 

12 mm den az olmayacaktır. tavan tahtaları birbirine basit 

olarak çakılacak. 
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• Çatılar: mahya kiremiti 16*8 de çatımertekleri 50*3 cm'den 

Kiremit altı kaplaması 12 mm'den az olmayacaktır. metrekareye 

40 yerli kiremit döşenecek saçak kenarlarına kiremit düşmemesi 

için çepeçevre yelkovan çevrilecek.mahya noktasına kiremit 

döşenecek bunlar samanlı çamurharçla bastıralacaktır. 

• Temiz ve ince işçilik: iç bölme kamış ahşap iskelet düşeylikleri 

denetlenmelidir. Duvar içi kamış arkası boşluklar taş kırıkları 

ile ve kireç harcı ile doldurulmalıdır. Kireç harcı ve kumlu 

sıvalar düzgün olmalı eğri büğrü çatlak olmamalı bütün köşeler 

kırıksız ve düşeyleriği denetlenmiş olmalıdır. Sıva bir kat astar 

bir kat ince kumlu olmak üzere iki kat yapılır ve bitiş için iki kat 

badana yapılacaktır. Beton döküldükten sonra iyice 

tokmaklanmalı ve üzerine bir kısım çimento iki kısım kumdan 

oluşan harçla 2 cm şap atılmalıdır. 

Öğrenci, uzun bir değerlendirme yapmıştır. Değerlendirme, kitap 

içinden alıntılanan fotoğraflarla daha da uzatılmıştır. Değerlendirme-

nin içeriğine bakılınca, kitapta bulunan başlıklarla birlikte özet bir 

çalışma olduğu belirtilebilir. Ancak, kitap içeriğine yönelik eleştiri 

veya buna bağlı olarak analiz bulunmamaktadır. 

1.27. Şehir, Konut ve Mahremiyet 

1.27.1. Değerlendirme I 
 

Geleneksel ve Yeni Marksçı Görüşler Açısından Şehirleşme ve Şehir: 

Dünyadaki şehirleşmenin hızla arttığı dönemde Türkiye’nin bu 

konuda geri olmadığını, gecekondulaşma, altyapı yetersizlikleri, trafik 
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yani ulaşım sorunları ve tüm bunlarla beraber çevreye yayılan kirlilik 

gibi problemlerle karşılaştığında anlayabiliriz. Bununla beraber 

sürekli sürekli bir nüfus artışı da görülmektedir. 

Ülkemizde nüfus artışlarını iç göçler de takip ediyor. Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden batıya doğru olan bu yoğun göç 

kırsal kesimden kente olduğunu görmekteyiz. Bu göç bazı şehirlerin 

nüfus artışını azaltırken, bazı şehirlerde ŞEHİRLEŞME denilen olayla 

artmaktadır. Bu da büyükşehirlerin köylerinde bile şehirleşme 

olabileceğini görüyoruz. Bu nüfus artışları yaşayan şehirlerde kentin 

yapısı, sosyo-kültürel özelliklerini ve ekolojik dengesi de bozulmaya 

başlamıştır. Bu büyükşehirlerimizin bir konuda da dezavantajı 

başlamıştır. ‘Sosyalleşme ve Kültürleşme’. Bu aracın içinde kullanılan 

dil, görgü kuralları, yeme alışkanlıkları, giyim kuşam, ev ve şehir 

kültürü, gelenek-görenek özelliklerini kendi benliklerini kaybetmeye 

başlamıştır. Bu kaybedilen değerleri korumak yani maddi ve manevi 

değerleri korumak bizim elimizdedir. Kentimizi korumak, benimsemek, 

güzelleştirmek, kentimizle bütünleşmek bize bağlıdır. 

Ekoloji yani doğa bilimi; canlıların birbirleri ve çevresiyle ilişkilerini 

inceleyen bir bilimdir. Yunanca oikos ve logia kelimelerinin 

birleşimidir. Oikos, ev, habitat anlamına gelirken logia bilim 

anlamına gelmektedir. Ekolojinin şehirleşmedeki faktörü insanların 

mekan dağılımını görmektir. Farklı kültürleri barındıran insanların 

şehirlerde en çok nereye uyum sağladığını, nasıl bir evrimsel süreçten 

geçtiğini görebiliriz. Yeni Marksçı yaklaşım; Marx’ın şehirleri özgür 

bir alan olarak değil, kapitalizmin öncü ettiği ve sınıflaşmanın 
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gelişmesine yardımcı olduğunu düşünen bir yaklaşımdır. Marksçı 

teori içinde kentin ve bölgenin gelişmesinde politik ekonomisi, sınıf 

çatışmaları, hükümete sahiplik durumları ile faydalı olsa da, 

geleneksel yaklaşım gibi bir bütün olamamışlar aynı zamanda yeni 

fikirler gelişmemiştir. Ortaya konan fikirler ekonomik ağırlıklı 

olduğundan bu görüşten yavaş yavaş uzaklaşmışlardır. 

Toplum, sosyal ilişkilerle oluşur. Bu toplumun şehre katkısı ise 

endüstrileşme, şehirleşme ve para ekonomisidir. Bu toplumun içinde 

şöyle bir dezavantaj vardır. Örneğin; cadde ortasında dövülen 

kadının kimsenin müdahale etmemesidir. Bunun sebebini topluma 

sorulduğunda ‘görmedim’,’olaya karışmak istemedim’ vs. cevaplar 

vermişlerdir. Bu cevapların şehir hayatını yaşayan toplumun insan 

olmaktan çıkarttığı öne sürülmüştür. Bunu şehir hayatı diye kısıtlamak 

yanlış olabilir çünkü kırsal kesimlerde de köylerde de yaşanmaktadır. 

Bu olaylardan insanların birbirine güvenmemesinden kaynaklanır. 

Ama neden? İşte şehir hayatında, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin 

bozulması, toplumun kendi benliğini, kendi özgürlüğünü kaybedip 

anonimleşme çabası ile yaşaması, duygu yoksunluğunun oluşması 

toplumu bu hale getirmiştir. Ama bu şehir hayatından değil, insanın 

duygularının değişmesinden dolayıdır. 

Bu durum Türkiye’de de farklı değildir. Kadın şiddetleri günümüzde 

de sık sık yaşanıyor, sokak ortasında, caddede nerde olursa olsun 

artık insanlar bu olaylara seyirci olarak bakmaktadır. Yardım etme 

içgüdüsü seyirci sayısı arttıkça azaldığını ve hatta hiçbir müdahale 

olmadığını görürüz. Bu aslında kötü bir durum ama insanların bu 
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alışmış olma durumları vicdan duygusunu ele geçirdiği için mecburen 

böyle sonuçlar olabiliyor. Şehir bakımından ise insan sayısının 

artması sosyal kişiliğin artmasıyla insanların birbirine olan ilgisi 

farklı bir hal almaya başladı. Çünkü bu şehir dediğimiz yerde her 

türlü insanı barındırması bunu açarsak nüfus çoğunluğu, yoğunluk ve 

heterojenlik şehrin yapısını, temelini oluşturuyor. Şehirli insanın 

davranışları, ırkı, cinsi, sosyo-kültürel özelliği, yaşadığı yerin 

özellikleri, mahalle kültürü, gelenek görenek gibi özellikler şehre 

hayat katan şehiri şehir yapan özellikleri toplum oluşturduğunun 

kanıtıdır. 

Amerika’da yapılan araştırmalara bakılırsa suçlar genellikle hırsızlık, 

adam öldürme, tecavüz gibi olaylarda daha çoktur. Bunu gerek 

psikolojik gerek başka sebepler olsun bunun sonucunda şehirde hem 

planlama anlamında hem de toplum anlamında şu sonuçlar doğurur. 

‘Bireyselleşme’ yani kendi güvenliği için daha fazla kedini benimseme 

ve şehirden uzaklaşma olur. Türkiye’deki suç listesine bakılırsa 

örneğin İstanbul’da kapkaç olayları genellikle merkezde, kalabalık 

yerlerde fazla olur, bu yüzden insanlar fazla güvenli olan rahat 

güvenli yaşayabileceği yerlere taşınır. Bu sadece İstanbul kapkaç 

örneğiyle değil, Doğu’da süren terör olayları, dünyadaki doğal 

olayları veya kişisel sebeplerle de güvenli yere göç etmesi gayet 

normaldir. Bu sebeple beraber banliyöleşme ortaya çıkmıştır. 

Zenginlerin merkezden uzak yere taşınıp, merkezi fakir yani alt 

kesimlere bırakıp hem bu tür kötü olaylara yer vermiştir ama aynı 

zamanda kendi güvenliğini buradan uzaklaşarak sağlamıştır. 
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Şehir yenilemesi yani urban renewal, yeniden geliştirme, ıslah ve 

koruma faaliyetlerini daha geniş kapsamlı olan imar uygulamasıdır. 

Peki şehir yenileme neden vardır? Öncelikle teknoloji sürekli bir 

gelişme sürecinde bu da hem toplumu etkilediği gibi kenti de etkiler. 

Bununla beraber zamanla değişen toplumun sosyo-kültürel özellikleri, 

sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik durumları aynı zamanda kenti de 

etkilemektedir. Bu yüzden şehir yenilemesi toplum adına yapılan 

hizmettir. 

Yuva; kişinin veya ailesiyle yaşadığı, hayatını geçirdiği mahremliği 

olan yerdir. Yuva ve etrafı; yani mahalle, bölge ise birbirini koruyan 

ve dış etkenlerden koruyan sığınak alandır. Ev ve habitation (yaşama 

yeri) arasındaki fark şunlardır: Ev insanın özel alanıdır, sürekli 

oturduğu yerdir ama habitation insanın sürekli oturmadığı örnek 

çadır, mağara gibi yerlerdir. 

Bizim toplulumumuzda ev denildiğinde sıradan bir kelime gibi gelse 

de yuva denildiğinde daha içten samimi gibi algılanıyor. Çünkü yuva 

kelimesine olumsuz ek katsak bile dilimize çok yerleşmediği belli ama 

ev kelimesine evsiz, evli gibi alışık kelime algısına yakalamaktadır. 

Evsiz-barksız olma, artık her yerde rastlayabiliyoruz. Bu durumu net 

sebeplerle açıklamak çok doğru bir sonuç vermez ama ekonomik, 

psikolojik, sosyolojik sebeplerle oluştuğunu söyleyebiliriz. Örneğin 

dilencilik, sığınmak için sokağa düşmek, sahiplenici kimsenin 

olmaması vb. söylenebilir. 
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Türkiye’de bu durumlar daha çok gecekondu etraflarında görüyoruz. 

Parklarda, boş binalarda, köprü altlarında, belediye barınaklarında, 

tarihi eserlerin mesela türbe yerlerinde sıklıkla görüyoruz. Evsizlerin 

sayısını kesin söylemek çok zordur ama belirtilen sayının üstünde 

olduğundan emin olabiliriz. 

Peki neden evsizler gitgide artıyor? Evsizlerin bu duruma gelmeleri 

ekonomik, psikolojik, sosyolojik olmakla beraber siyasal politikası da 

vardır. Ülkede her zaman ekonomi çok iyi gitmeyebilir o yüzden 

örneğin bir fabrikanın iflasıyla işçi çıkarması ve o işçilerin başka 

yerde hemen iş bulamadığı gibi zamanla her şeyini kaybetme 

sonucuna gelmektedir. Tüm evsizleri barındırmak mümkün olmadığını 

biliyoruz çünkü onlara bu imkanı sağlayacak her şey devlet tarafından 

karşılanamayacağı görülmüştür. Hatta eğer böyle bir şey mümkün 

olsaydı evsiz sayısının daha çok artacağını da görebilirdik. 

Yüksek katlı binalar neden var? Neden oturuyoruz oralarda? Şehirler 

gittikçe gelişen, teknoloji ile daha yoğun karmaşık hayata götüren 

ortamlardır. Yüksek binaların ortaya çıkışı ise nüfus artışıdır. Bu 

nüfus artışıyla insanların toprağa basmadan gökyüzüne ulaşma 

çabalarına şahit olabiliriz. Hatta öyle yapılar görüyoruz ki şehrin 

içinde küçük şehircikler. o sitelerin içinde AVM,eğitim,sağlık 

alanları,oyun,eğlence yerleri ve tabi ki yaşama yerleri de mevcut 

oluyor. Bu kocaman konutlarda, gökdelenler sitesinde yaşamak nasıl 

bir his bilmiyorum ama ayağımın biri toprakta olması gerektiğini 

biliyorum. 
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Kültür mü toplumu oluşturur yoksa toplum mu kültürü oluşturur? 

Öncelikle kültür, insanların oluşturduğu içine inanç, sanat, hukuk 

bilgi, ahlak ve bir takım beceri ve alışkanlıklar bütünüdür. Yani bir 

hayat tarzıdır. Tabi biz kültürü daha çok örf ve adetlerde görmekteyiz. 

Bu kültürlerin en önemli özelliği bizde neyi arzu ettiğidir, bize neyin 

iyi-kötü olduğunu gösterir. Kültürün toplumda etkilerine bakacak 

olursak daha doğrusu toplumla beraber kente etkilerine bakarsak 

kullanıldığı dil, giyim kuşam, yaşam tarzları, sosyo-kültürel durumlar 

gibi etkileri olabilir. Yaşadıkların alanın kültür etkisi de çok büyüktür, 

ev tarzları, koşulları gibi. Bunlarla beraber evin içinde kullanılan 

eşyalarda bunu yansıtabilir, aynı şekilde eşyaların konumu da bize 

kültürü yansıtır. 

Konut sosyal psikoloji açısından yoğunluğun, kalabalıklığın ve konutu 

kullanım tarzlarının yarattığı problemler: Toplumda yoğunluk ve 

kalabalık varsa bu bir genelde problemdir çünkü gerek psikolojik etki 

gerek sosyolojik etki olumsuz yapmaktadır. İnsanın duyguları 

gereksiniminden yalnızlıktan çok bir birliktelik arar, çünkü yalnızlığın 

getirdiği olumsuz sebepler insanı kötüye etkilerken, birliktelik 

yaşadığı durumlarda iyi sonuçlar almaktadır. Ama iki durumu da 

kapsayan bir hal vardır. ‘Depresyon’. Duygu değişimlerinin en çok 

yaşandığı, yalnızlığı en derin hissedip mutluluğu en zirvede de 

hissetme potansiyeline sahip oldurabiliyor. 

Avrupa’da aile kalabalıklığını önlemek; genç bireyin hayatını 

erkenden öğrenmesi için 18 yaşından sonra evden ayrılma izni verilir. 

Bu gerek eğitim gerek sosyal hayat olsun olmasın genç bireyin bir 
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yerden sonra yaşlılarla yaşama isteğinin azalmasıyla da duygularının 

ergenliğin bitişi olgunluğun başlangıcı ile zirve yapacağından evden 

ayrılma isteği olmaktadır. Sadece bununla değil genç bireyin yalnız 

yaşama isteği de uyandırmaktadır. Arkadaşlarıyla eğlenme, eve 

istediği saatte girip-çıkma buna sebeptir. 

Son olarak toplumun her şeyi oluşturduğunu gerek şehir gerek konut 

gerek mahremiyet topluma bağlıdır. Toplumun sosyo-kültürel, 

ekonomik, sosyolojik durumları sadece kendi içinde değil, diğer 

toplumları da etkilemektedir. Bu kitapta yazarın her konuda toplumla 

ilişkisi kurduğu gibi kentin de her konuda ilişkisi vardır. Bu yüzden 

şunu şöyle özetlersek tek cümle de’ Kent, toplumdur; toplum, kenttir.’ 

1.27.2. Değerlendirme II 

Turhan Yörükan: Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde 

eğitim görmüştür. Mezun olduktan sonra Psikoloji ve Pedagoji 

Kürsü’sünde görev almıştır. Sosyoloji, sosyal psikoloji ve araştırma 

metodolojisi üzerinde üniversitede ders vermiştir. Sonrasında İmar ve 

İskan Bakanlığında görevini tamamlayarak emekli olmuştur.  

Yazar Turhan Yörükan’ın kitap aracılığı ile empoze etmeye çalıştığı 

ana fikir mimari organizasyonlar sonucu oluşan fiziksel çevreler, 

insan yaşamını dönüştüren eş zamanlı olarak insan eyleminden ve 

ihtiyacından etkilenip tekrar üreyen diyalektik süreç içerisindedir. Bu 

noktada insanın fiziksel çevresi ile olan etkileşimi, fiziksel çevreyi 

nasıl anlamlandırdığı yani çevresel psikoloji ve mekan algısı 

kavramları ön plana çıkmaktadır. Yeni kavramların üretilmesinin 
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sebebi mekansal organizasyonlar ile mekanı yaşanabilir kılan insan 

kavramının eylemi ve ihtiyacını üzerinden oluşan sosyolojik boyut 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bundan dolayı fiziki mekanlar üzerine 

yapılan çalışmaların araştırma aşamalarında farklılıklar doğmaya 

başlamıştır. Teknik analizlerin, iklimsel verilerin, çıkar çatışmalarının 

yanına sosyoloji kavramı eklenmiştir. Bu noktada fiziksel çevre 

oluşumu sadece mimarın kurgulayabileceği tasarım olmaktan çıkmış 

ve sosyologlarında insanın daha konforlu, daha güvenilir, etkin 

iletişim kurabileceği veya mahremiyet tercihi bulunabileceği, aitlik 

hissedip ‘yer’ kavramını anlamlandırabileceği üzerine mekânsal 

organizasyon fikirlerini diyalektik süreç içerisinde paylaşıma açarak 

mimarın tasarımının çıkış noktasını oluşturan ve mimarı yönlendiren 

süreç aktörü haline gelmiştir.  

Fiziksel mekan ve sosyoloji arasındaki ilişki şehir oluşumu, şehir 

kavramının insan yaşamına kattıkları ve insanın evirilişi açısından 

incelenmelidir. Küreselleşen şartlarda yeni teknoloji üretimleri 

sonucunda tarımda makinalaşmaya gidilmiş ve insan gücü azalmıştır, 

bundan dolayı insan yeni ticari arayışlar içerisine girmiştir. Kırsal 

alanda çalışma şartları açısından kısıtlı olan insanı aynı zamanda 

eğitim, sağlık ve eğlence noktasındaki sınırları insanda şehir 

yaşamına girme isteği tetiklemiştir. Böylelikle kırsal alanlardan 

kentsel bölgelere yoğun miktarda akımlar oluşmaya başlamıştır. 

Kentsel bölgede ise oluşan yoğun akımlara planlı şekilde cevap 

verilemeyerek nüfus artışı kontrol altına alınamamıştır. Oluşan 

kullanıcı nüfusu ile artık farklı kökenden ve farklı fikir yapılarına 
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sahip insanlar aynı mekan kullanımına başlamışlardır. İnsanın var 

oluş sürecinden gelen iletişim ve fikirlerin eleştirilmesi, 

değerlendirilmesi durumu insanların ortak fikirleri paylaştıklarını 

düşündükleri diğer insanlarla organize olmaya itmiştir. Dolayısı ile 

daha güvende ve ait hissetmek amaçlı oluşturulan sosyal gruplar şehir 

kavramına yeni bir tanım daha eklemiştir. Şehir heterojenliğin 

homojene dönüşümüne yani farklı grupların bir arada yaşamasına 

zemin hazırlayan oluşumdur. Farklı grup birleşmeleri sonucunda 

şehirde karmaşa meydana gelmektedir dolayısıyla insan konfor 

alanından uzaklaşarak çevresine yabancılaşmaya başlamaktadır. Bu 

durum sadece yer kavramının anlamını kaybetmesine değil insanlar 

arasındaki etkileşimin azalmasına neden olmaktadır. Topluma aitlik 

hissini kaybeden insan fiziksel çevreye ve diğer insanların sorunları 

duyarsız hale gelmektedir. Bu durum şuçluluk faaliyetlerini 

tetiklemektedir. Buradan anlaşılacağı üzere şehir ekonomik, siyasi, 

kültürel oluşumlarının yanında insan psikolojisine de uzanımları olan 

bütündür.  

Hızla artan nüfus sorununa cevap üretmek amaçlı yüksek yapılaşmaya 

gidilmiştir bu durum şehircilik faaliyetini etkileyen ana unsurdur. 

Çünkü çözüm odaklı yapılan çalışmaların arkasında ‘rant’ kaynaklı 

farklı bir amaç bulunmaktadır.  Planlamada öncelikli olan kullanıcı 

burada neden gelmiştir, nereden gelmiştir, kullanıcını beklentisi nedir 

sorgulamaların önüne kişisel çıkar amaçlı para kavramının geçmesi 

sosyolojik zedelenmelere neden olmuştur. Yüksek yapılaşma ile 

insanın zeminle yani toprakla olan ilişkisi sadece görsellik ile 
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sağlanmaya başlamıştır. Halbuki insanın var oluşunun topraktan 

geldiği düşüncesine dayanan dinler vardır ve varoluşsal süreçten 

itibaren insanın doğa ile olan etkileşimi bilinen bir gerçektir. Hatta 

sanatın insanın doğayı yansıtma şekli olduğuna dair tanımlamalar 

yapılmaktadır. Dolayısı ile insanın topraktan kopması stres ve 

gerginlik oluşumları ile patolojik sıkıntıların oluşmasına neden olur. 

Yüksek yapılaşmanın bir diğer sorunu ise mahremiyet. Öncelikle 

mahremiyet kavramının insanda anlamlandırılması ve bunun 

mekânsal organizasyonlara yansıması incelenmedir. Kalabalık 

ortamda veya sosyal grubu içerisinde bulunan insanın davranışlarının 

eleştirilmesi insanda olumsuz ruh hallerine neden olarak toplumdan 

kopmasına neden olmaktadır. Dolayısı ile insan kalabalıktan 

yorulduğu anda veya ait olduğu topluluktan uzaklaşmak isteğinde 

kendi özel alanını tercih etmeye başlamaktadır. Bunda dolayı mekan, 

ortak kullanım alanlarının yanı sıra insanın kimlik bilicini 

sağlayabileceği özel alan kullanımlarına da zemin hazırlamak 

zorundadır. İhtiyaç duyduğu andan insanın diğer insanlardan izole 

olabilme durumu sosyal sürtüşmelerin ve anlaşmazlıklarının azalarak 

insanın mekana olumlu tavır almasını sağlamaktadır. Dolayısıyla 

insan bulunduğu mekana yabancılaşmayı bırakıp aidiyet hissetmeye 

başlar ve mekan insan için fiziksel boyutlarından ayrılarak anlam 

kazanmaya yani imaj sahibi konumuna gelir. Bu durum yuva 

kavramının oluşmasını sağlamıştır. Yani içerisinde bilinçdışı 

hareketlerin değil heyecandan ve duygulardan dolayı tercih edilen ve 

dışa karşı korunması gereken mekan kavramı. İnsan zihninin güven, 

konfor ve mutluluk kavramı aynı mekan üzerinden tanımlamaya 
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başlaması psikolojik kazancın oluşmasını sağlar. Yani insan 

sosyolojik boyutunu mekan üzerinden sağlayan tavır takınmaya 

başlar. Aynı zamanda bu durum prestij göstergesidir. Çünkü mekanını 

kabullenen ve yuva olmasını sağlayan insan yerini bilir durumdadır. 

Hem kendi değerinin farkında olması hem de durumunu etkileşim 

içerisinde bulunduğu aynı sosyal sınıf veya mahalle içerisinde diğer 

insanların biliyor olması kişinin kendini anlamlı kılmasını 

sağlamaktadır. Anlatıma ders düşen mekanın mahremiyet oluşuna 

engel olacak düzenlemelerle oluştuğu kurgular da olabilmektedir. Bu 

tür alanlarda öncelikle söylenmesi gereken sosyojik analiz boyutunun 

göz ardı edildiğidir. Çünkü insana yaşamı boyunca yalnızlık ve 

kalabalık oluşumları arasında gidip gelmektedir dolayısı ile 

bulunduğu fiziksel çevre insana tercih hakkını sunabilecek durumda 

olmalıdır. Bu tarz mekanlarda insan öncelikle özel alanın sağlamak 

amaçlı ara bölme elemanları kullanarak düzenlemeler yapmaya 

başlamaktadır. Fakat ileri boyutlara gidildiğinde bu durum mekanın 

tamamen kullanılmamasına dolayısı ile yıkımına sebep olmaktadır. 

Örneğin afetzedeler için yapılmış Afet Konutları. Giriş kısmında göz 

önünde bulunan tuvalet, banyo alanı, kullanıcının odalara ulaşımında 

diğer odalara içerisinden dağılmak zorunda kalması mahremiyeti yok 

eden durum olduğundan dolayı insandan konfor dışı his oluşturarak 

mekanı kullanılmayacak hale gelmesine neden olmuştur. 

Mekan organizasyonu ile etkileşimi olan bir diğer konu ise sosyal 

sınıflardır. İnsanın etkileşim ve fikir alışverişi ihtiyacından doğan 

sosyal gruplar içerişinde kolektif tavır oluşumları gözlenmektedir. Bu 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 229 

 

da insanların aynı duruma aynı değerlendirmeyi yapacak kadar fikir 

bütünlüğünün sağlanarak insanın ait olduğu sosyal sınıf ile 

benzeşmesini neden olmaktadır. Bundan dolayı insanda birlikte olma, 

bir arada yaşama ihtiyacından kaynaklanan aynı mekanı paylaşma 

isteği doğmaktadır. Farklı sosyal grupların farklı fiziki çevrelerde bir 

arada bulunma durumu aynı coğrafya üzerinden farklı mekânsal 

örgütlenmelerin, farklı yapı işlevlerinin ve farklı konut planlarının 

oluşumuna neden olmaktadır. Örnek verilecek olunursa mahremiyetin 

önemli olduğu sosyal sınıflarda konut, bahçe içerisinden 

konumlanmıştır. Bahçe veya avlu kullanımı ile oluşturulacak 

korunaklı alanın dış duvarı tel örgü ile çevrilerek insan için görsel ve 

işitsel mahremiyetin oluşumu sağlanmıştır. Bir başka örnekle konut içi 

mekânsal organizasyona değinilirse misafir kavramına önem veren 

bir sosyal grubun konutunda sadece misafir kullanımına açık oda 

bulunmaktadır. Aynı zamanda burası konut sahibi olan insanların 

prestijini gösterecek şekilde süslenmiştir. Prestij sağlama durumuna 

eski medeniyetler üzerinden açmak gerekirse gelirini tahıl yoluyla 

sağlayan tahılların korunduğu alanlar önemlidir. Bu ihtiyaçtan 

kaynaklanan barınak yapılaşması yerleşkenin her yerinden 

algılanabilecek durumdadır aynı zamanda yaşam alanları ve ortak 

buluşma noktaları barınaklardan referans alınarak planlanmıştır. 

Bundan dolayı aynı mekanı paylaşan insanlar arasındaki sınıfsal 

derecelendirilmeler barınak boyutları ve süslemeleri üzerinden 

yapılmıştır. Yani barınağının detaylı süslemesi olan barınağı büyük ve 

merkezi alanda bulunan kişi diğer barınağın sahiplerinden üstündür.  
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Sosyal sınıfların psikolojik etkilerine değinildiğinde öncelikli olarak 

arasındaki güçlü iletişim alternatif kültürlerin oluşumuna sağlar. 

Bundan kaynaklı ile toplum içerisinde çeşitlilik ve anormallikler 

meydana gelmektedir. Örneğin yaşam alanını şehir merkezinin dışına 

taşımış olan sosyal örgütlenmeden fiziki çevre esaslı güvensiz ve 

tehlikeli oluşum insanı suça ve suçun masumlaştırılmasına iter. Suç 

kavramını şehir üzerinden inceleyecek olursak heterojenlik içerisinden 

kaostan ve kaosun düzenlenememesinden kaynaklanan insanın yere ve 

mekana ait olamama durumunun insanı suça teşvik ettiği görülür. 

Aynı zamanda nüfus yoğunluğu ve yapılaşma olarak kırsal alandan ve 

banliyölerden daha yoğun olmalarından kaynaklı suç oranının şehir 

merkezlerinde yoğunlaştığı bilinmektedir. Anlatımdan anlaşılacağı 

üzere mekânsal organizasyonlar suç gibi anormal tavırları etkileyerek 

kullanıcının ruhsal sıkıntılarının oluşmasına sebebiyet verebilir. 

Mahremiyet kavramını ve sosyal örgütlenmenin üst yapılaşması olan 

toplum faktörünün yaşam alışkanlıklarını oluşturan, ihtiyaçlarını ve 

eylemleri yönlendirerek toplum oluşumunu tanımlı hale getiren öge 

kültürdür. Kültür kavramının tanımı bir topluluğun duygu ve düşünce 

birliği içerisinde, alışkanlık esası ile oluşan birikimini yaşantıya, 

ürüne ve çevresine yansıması olan yapılabilir. Yani öğretilen değer 

olmasından ziyade yaşantının içerinde algılanıp, benimsenmiş ve 

insanın parça bütün ilişkisi içerisinde kendisini ait hissettiği, zamanla 

bilinç dışı yaklaşımlardan oluşmuş hareketler bütünü olduğunun 

söylene bilirliği de tanımı besleyen düşüncelerdendir. Anlatımın giriş 

kısmında mekânsal örgütlenmelerin diyalektik süreçten beslendiğine 
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değinmiştim. Bu noktada ekonomik, siyasi ve sosyal başlıklara 

kültürel yaklaşımlar da eklenmelidir. Çünkü kullanıcının ben kimim 

sorusu üzerinden yapacağı anlamlandırma kültürel faktörler ve 

yansıması üzerinden gerçekleşecektir. Soru ile birlikte benliğine 

yaklaşan ve aitliğini sağlayan kullanıcı özel alanında veya kamusal 

alanda kendine değer biçe amaçlı iletişime geçerek sosyal anormalliği 

azaltacak, suçluluk duygusuna ve bu duygunun normalleştirilesine 

engel olarak kaosun düzenlenmesine katkı sağlayacaktır. Fiziksel 

çevresi konforlu ve güvenilir hale gelen insan mahalle, şehir veya ülke 

ölçeğinde rahat hissederek soyut anlamda mutluluk imajını mimari 

anlatımlar üzerinden yapacaktır. Sonucunda ise kullanıcının 

konutuyla olumlu etkileşimden dolayı psikolojik olarak yuva 

benimseyeceği zemin hazırlanacaktır. Ayrıca bu imkan kullanıcıya 

geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki zihinsel kurgusunu fiziksel 

çevresine yansıtma imkanı verecektir. 

Tasarımın ana faktörü olan insan kavramının tasarımı daha kullanışlı, 

daha tanımlı hale getiren aynı zamanda yapıların birbiri ile olan 

konumlanması üzerinden sağlanacak örüntüye şekil veren temel 

belirleyici olduğu söylenebilir. Ek olarak mekanın anlamlı yani 

yaşanabilir kılınmasını sağlayacak sosyolojik boyuttaki tamamlayıcı 

da insandır. Buradan yapılacak çıkarım ile mekan tercih haline 

getirilerek kullanımının sağlandığı dolayısı ile meşrulaştığı değere 

insan üzerinden ulaşmaktadır. İnsanın mekanı tercih etmesini 

sağlayacak farklı parametreler vardır. Başlıca olarak sayılabilecek 

olanlar öncelikle mekan konfor tanımlaması içerisinde olmalıdır. 
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Güven hissettirerek kullanıcıda stres, gerginlik gibi olumsuz hisler 

yaratmamalıdır. En önemlisi insanın kendisi ve diğer insanlar ile 

tartışabileceği interaktif ortama zemin hazırlamalıdır. Tüm bu 

parametreler kesişimi insanın sosyolojik anlamlandırmaları üzerinden 

geçmektedir. Dolayısı ile mimar veya kent plancı olarak bir konutu ve 

kentsel mekanı dinamik kurguda sürdürülebilesini istiyorsak öncelikle 

insan kavramını sürdürebilmeliyiz. Çünkü mekânsal organizasyonu 

akışkan kılan sadece yapılar, sadece ağaçlar veya sadece sermaye 

değil İnsandır. 

Öncelikle kitapta kullanıcıyı suça teşvik eden oluşum konut üzerinden 

verilmiştir ve anlatım yoğunluklu olarak yüksek yapılaşmalar 

üzerinden aktarılmıştır. Fakat bakıldığı zaman her ne kadar 

dünyadaki sistemler rant odaklı ve uluslararası yarış mekanizması 

içerisinde gerçekleşiyor olsa da yüksek yapılaşma, nüfus 

yoğunluğunun getirdiği bir çözüm önerisidir.Bu durumun farkına 

varılarak gerçekçi çözüm önerileri getirilmelidir. Bu bağlamda yüksek 

yapılaşma eleştirisi yerine sosyal devamlılığın mevcut şartlara olan 

adaptasyonu üzerine fikir paylaşımlarında bulunulmalıdır. 

Bir diğer eleştirim ise sosyal sınıf organizasyonlarına değinme 

yöntemleri üzerinden olacaktır. Toplumun parçalanarak sosyal 

sınıflara indirgenmesi farklılaştırılacak bir durum değildir. Çünkü 

insan güvendiği birey veya çoğunluğun yanında kendini daha iyi ifade 

yöntemlerinde bulunurken aynı zamanda yine kendini tanımaya 

başlamaktadır ve kimlik oluşumuna yaklaşmaktadır. Bu noktada 



KONUT KONULU KİTAP İNCELEMELERİNDE YÖNTEM SORUNU VE BİR ÇÖZÜMLEME | 233 

 

unutulmaması gereken sosyal sınıflardan oluşan heterojen kimliğin 

şehirleşmeyi üretmeye başladığıdır. 

Kitap iki öğrenci tarafından, birbirlerinden ayrı olarak 

değerlendirilmiştir. Her iki öğrencide kitabın kapağını değerlendirme-

nin başına eklemiştir. İlk değerlendirmede, kitabın ön kapağının en 

başa koyulduğu (kapak kitaba alınmamıştır), kısımlar ve bu kısımlara 

ait alt başlıkların özetlendiği görülmektedir. Diğer öğrenci, 

değerlendirmesine yazarın kısa hayatını anlatarak başlamış, 

sonrasında kitabın özetini okuyucuya aktarmış, sonuç kısmı ve kısa 

eleştirilerle değerlendirmesini tamamlamıştır. Öğrencinin, eleştirilerini 

kitabın özeti kısmında yapmasının ve sonuç kısmında ise genel bir 

eleştiri ile değerlendirmesini tamamlamasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. Değerlendirme bu açıdan yetersiz olarak 

nitelenebilir.  

1.28. Tarih ve Toplum - Köy ve Kent 

''Giriş'' başlığı altında açılan sekiz konu ile kitap başlıyor. Bu bölüm 

de konunun ele alınışı ve insan varlığını dil, tarih ve sosyal açıdan 

inceliyor. Kitap iki ana başlık altında ayrılıyor; Bölüm I kısmında 

''TARİHİ BİR BOYUTTA KÖY-ŞEHİR İLİŞKİLERİNİN GENEL 

GÖRÜNÜMÜ'' başlık altında yirmi üç konu işliyor. Bölüm II kısmında 

''TÜRKİYE'DE KÖY-ŞEHİR İLİŞKİLERİNİN TARİHİ VE YAKIN 

DÖNEMLER'' başlık altında yirmi konu işliyor ve bir bibliyografya ile 

sonlandırılıyor. Kitapta konular aktarılırken genelden özele doğru 

konular mercek altına alınmış ve siyah-beyaz fotoğraflarla 
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desteklenmiş. Türkiye istatik Kurumunda'n alıntı yapılan iki tablo yer 

alıyor. Köyler ve kentlerin sürekli etkileşim altında olduğu, birbirini 

destekleyen ve vaz geçilmez alanlar olduğu için bunları birbirinden 

ayırarak soyutlayarak değil de tarihi, kültürel farkları, sosyal ve 

ekonomik durumları göz önün de bulundurarak eleştirilmesi 

gerektiğini düşünüyor. 

Çalışmanın birinci bölümün de insanların özel ve toplumsal mekanlar 

yarattığını ve bu mekanlar içinde yaşamlarını sürdürdüğünü ve sosyal 

dinamizmin oluştuğunu açıklamaya çalışmıştır. İnsanın toplumsal 

varlık olmak üzere zaman varlığı da olduğu ve bağlı oldukları zaman 

kavramlarının da tarihi bir karakter oluşturduğudur. Çağımızda 

gündem de olan şehirleşme olgusu, kendi içinde ki sorunlar nedeni ile 

yine ilgiyi kırsal alanların problemlerine kaydırmaktadır. Bu ilgi 

kayması da yine köy ve şehri ilişki açısından birbirinden ayırmadan 

ele alınmasının gerektiğini vurgulamaktadır. Yeryüzünde ki ilk 

şehirler imparatorlukların beşiğidir. Mısır ve Mezopotamya’daki 

atılım merkeze bağlı başka şehirlerin ortaya çıkışı hiyerarşik sistemi 

ortaya çıkarmıştır. İmparatorluklar şehirleri korumak ve varlıklarını 

sürdürmek için çok önemlidir. Önemli oluşu ise şehirlerin kuruluşları 

kadar başlarına gelenlerinde eski oluşundandır. Dikkat çeken durum 

ise bu dönemde savaşlar ve kayıplar olmasına rağmen yerleşme 

alanlarının yayılması ve artmasıdır. Tarihi boyutta köy ve şehir 

ilişkilerini aktarmaya çalıştığı bölüm de Roma, Amsterdam ve'' Yeni 

dünya’nın şehri'' olarak ifade ettiği New York ile bilgiler 

bulunduruyor. Amerika köy sosyolojisi bakımından daha önceden 
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kurulmuş bir disiplindir. Başlıca nedenleri anılan köy hayatı ve kendi 

tarzının içinde saklı olduğudur. Birleşik devletler Avrupa’dan göçen 

göçmenler tarafından kurulmuş bir ülkedir. Yerleşme, örgütlenme, 

dağınık arazi kusurları köylünün sosyal hayatında facia 

oluşturmuştur. Köy reformları başlamıştır. Avrupa göçlerinden 

oluşturduğu iç sarsıntıyı atlatımışlardır şimdilerde ise sadece nitelikli 

eleman almaktadır. 

İkinci bölüm de ise; İlk yerleşim alanlarının Küçük Asya da 

başladığının ve burada erken dönemde yerleşik hayata geçişin tesadüf 

olmadığının buğdayın yetişebilceği verimli topraklar ve iklimin 

sonucunda medeniyetlerin yeşerebildiğidir. Hitit'lerden gününümüze 

ulaşmış tabletler ve kalıntılar o dönemde yaşayanların tarım için 

gerekli metodları oluşturmuş ve bu düzenin sağlıklı ilerleyebilmesi 

için yasalar konduğunu da söylemektedir.''Osmanlı İmparatorluğu 

Döneminde Köy ve Şehir /Köylü Toprak ilişkileri'',başlığı adı altında 

önemli bilgiler verilmiştir .Anadolu'nun türkleşmesi sonucunda köy ve 

şehir Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden 

incelenmiştir.16.yy ortalarında başlayan bozulma kır yaşantısının da 

bozulmasını beraberinde getirmiş ve 19.yy sonlarına kadar olan 

dönemde kırsal kesim için büyük sıkıntıların oluştuğu dönem olarak 

tarihe geçmiş.1858'ki toprakta özel mülkiyet tanınmış ,tekelleşme 

hızlanmış ve topraksızlaşma artmıştır. Bu da günümüzde ki 

şehirleşmenin temelini taşıyan bir olgudur. 

16.yy başlayan toprak-insan ilişkilerinin bunun da köy-şehir boyutuna 

yansıyan kısımlarını toprakla ilgili ekonomik ve siyasi yaptırım 
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bulunduğu söylenmektedir. Değişen dış şartlar ve ekonomik iç 

sarsıntılar köylüyü derinden etkilediği bunun sonucunda dağınık 

yerleşimler ortaya çıktığı bunun Sanayi devriminin etkisi olmadığını, 

bozulan insan-toprak ilişkilerinin olduğunu vurgulamaktadır. 

Günümüze kadar uzanan köy şehir ilişkisinin yeniden düzenlenmesi 

gerektiğidir. 

Sonuç kısmına geldiğimizde ilkel veya gelişmiş ülkelerin hepsinin 

içinde kendi bi boyut olduğunu, sosyal ve ekonomik durumlarının 

farklı olduğu, Bu farklılıkların sosyoloji yaklaşımları ile ortaya çıktığı 

ve köyü, şehri sosyolojik açıdan ortak bir şekilde tanımlamaya 

yarayan farklı durumlar olduğudur. Nüfusun çokluğu ve yoğunluğu, 

bütün toplumsal yapı ve sistemde birbirlerinden vaz geçilmez 

olduğunu ifade etmiştir 

Kitabın sonunda yer alan öneriler dikkat çekmektedir. Bunlar 

Türkiye’de belli yerlerde olan sanayileşmenin, tarım alanlarında 

küçük büyük demeden işletmelere yayılması diğeri de; tarım işleriyle 

geçinen nüfusun sosyal güvence altında toplanması ve ailelerin 

ekonomik kazanç için çocuk dünyaya getirme fikrini ortadan 

kaldırmak daha çağdaş bir bilince kavuşmak için çabalamak 

olduğudur. 

Yazar Fügen Berkay, Tarihi bir süreç içinde köy ve şehir 

yerleşmelerinin sosyolojik açıdan değerlendirmesini yaptığı bu kitapta 

önemli tarihi bilgiler ve yorumlamalar bulunduruyor. Şehirleşmenin 

psikolojik ve sosyolojik etkilerini kitabında kullandığı anlatım şekliyle 
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genelden özele doğru açıklayıcı bilgilerle, kaynaklarla destekliyor ve 

sunuyor. İnsan ve dilden anlatmaya başlayıp günümüz şehirleşmenin 

durumuna yönelik detaylar bulunduruyor. Kitabın içerik kısmında bile 

bu tarihi süreci hissetmek mümkün, açmış olduğu alt başlıklar 

birbirini destekleyen ve bütünün bir parçasını oluşturan konulardan 

oluşuyor. 

Kitap, tek bir öğrenci tarafından değerlendirilmiştir. Öğrenci, 

değerlendirmesini normal yazımda kullanılan yazı büyüklüğünden 

daha büyük bir fontla yazmıştır. Yazım kuralları açısından ciddi 

hatalar bulunmaktadır. Kitap bölümlerinin özet bir değerlendirmesinin 

ardından son paragrafta, çok kısa bir şekilde, kitabın bütünü 

özetlenmektedir. 

129. Türk Ahşap Konut Mimarisi 

Göçer toplum olan Türkler çadırlarda yaşarlardı ancak göçebe 

yaşamı bırakıp kalıcı yaşamaya karar verince çadırdan farklı kalıcı 

yaşam alanlarına ihtiyaç duymuşlardır. Savaşlar ve fetihlerle yeni 

teknik ve yöntemler öğrenmişlerdir. Öğrendikleri teknikleri 

yaşadıkları yerin yöresel malzeme yöntemleriyle uygulamışlardır. 

Ahşap Malzemenin ilk gelişmiş örnekleri Selçuklu zamanında 

görülmüştür. O dönemde Türkiyede ki yapı gelenekleri taş duvar ve 

tuğla örgüden oluşmaktadır veya taş temel ve kerpiç duvarlar 

bulunmaktadır. Bu kitapta belgelere geçmiş yapıları örnekleyen 

Doğan Kuban, birçok tasarımını ve aşamalarını anlatmış 

fotoğraflarla desteklemiştir. 
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Ahşap konut günümüzde hala tercih edilmektedir, ahşap konutun en 

büyük düşmanı olan yangınlar günümüze kadar birçok yapının 

aktarılamamasına veya hasar görmesine sebep olmuştur. Buna 

rağmen kullanılması, bulunması kolay malzeme olduğundan tercih 

edilmiştir. Kerpiç ve diğer yöntemlere göre daha estetik durduğundan 

birçok yerde kullanılmıştır. Bakımı açısından ahşap diğer yöntemlere 

göre daha bilinçli kullanılmalı, koruma açısından daha dikkat 

edilmelidir Açıkçası Doğan Kuban bu kitabında ahşaba dair 

belgelenmiş ve kitaplarda bulunan her türlü konuyu ele alıp 

fotoğraflarla destekleyerek göstermiştir. Kitabı okuduğumda 

bilmediğim eksik bildiğim bir sürü yöntem ve detay öğrendim.  

Ahşap konut geleneğini aşama aşama ele almıştır, plan kesit görünüş 

çizimleriyle anlatımlarını desteklemiştir. Ev yaşamını ayrıntılı olarak 

yansıtmış ahşabın ve ahşapla oluşturulan yaşam alanlarının ruhuna 

inmiş o alanların nasıl yapıldığı, hangi dönemde var olduğunu ve 

hangi kullanıcılarla ne sebeple kullanıldığını ayrıntısıyla anlatmıştır. 

Bunların dışında kitapta konut mimarisinin temellerinin dayandığı 

kökenleri de araştırmıştır anlatmıştır, bu temellerin mimarisinin nasıl 

oluştuğu hangi sosyal ve çevresel etkilerle meydana geldiğini 

anlatmıştır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde hala yaşamını sürdüren 

ve sürdürmesi gereken yapılar tarihimiz olan yapıları ele almış 

örneklemiş anlatmıştır.  

Bu yapıların bir kısmının kim tarafından yapıldığı belli olsa da 

çoğunun belli değildir anonimdir. Yöresel teknik ve malzemelerle ele 
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alınan yapılar kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Her 

ne kadar belli bir mimarı olmasa da aynı malzeme ve teknikleri 

kullandıkları için bu yapıların ortak bir dili vardır. Bir araya gelince 

ortak bir dil oluşturan bu yapılar şehrin kimliğini oluşturmuştur. 

Hiçbiri birbirinin aynı olmayan şehirler mimarı bile belli olmayan 

yapılarla onların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Günümüzde 

yakalayamadığımız mimariyi ve mimarinin ortak dilini adını bile 

bilmediğimiz mimarlar hatta belki mesleği mimarlık bile olmayan 

insanlar tarafından tasarlanmıştır. 

Ahşap mimarisinin gelişimini ele alan Doğan Kuban form olarak 

gelişiminin yanı sıra plan olarak gelişimini de ele almıştır. Kırsal 

mimarinin gelişip değişmesiyle tasarımda simetrik ve merkezi planlar 

kullanılmaya başlanmıştır. Evler daha küçük alanlar üstüne sokaklar 

boyunca inşa edilmiş bahçeler küçülmüştür. Eyvan kavramı yavaş 

yavaş rafa kalkmış giriş direk olarak evin içine olmuştur. Sofa 

kullanımı ise planda yerini merkeze almıştır böylece birçok şekilde 

tasarımlar ortaya çıkmıştır. Plan ve mekan öznel bir karakter 

kazanmıştır. 

Tarihi bilinen eski evlerin ve araştırmacıların sayısının azalmasıyla 

birlikte bu konuyla ilgilenen mimarlar Türk evi konut tipolojisini 

incelemiştir. İncelemeler sonucu kapalı ve yarı kapalı olarak 

kullanılan konutlar kentleşmenin getirdiği birçok imkan ve 

olanaklardan ötürü merkezileşmeyle tercih eden insanların alan 

yetersizliği ve diğer sebeplerden ötürü kapalı yapı kullanmaya 

yönelmiştir. Günümüzde ise kapanmaya devam etmektedir. İnsanlar 
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bahçesiz hatta balkonsuz gökyüzüyle ve yereyüzüyle temas etmeyen 

evlere girmiştir. Doğadan kopukluğun getirdiği birçok psikolojik 

sorun, sıkıntı ve huzursuzlukla iç içe yaşamaktadır.   

Doğan Kuban kitabında ahşaba dair geçmişi kullanılışı ve yöntemleri 

de birlikte olmak üzere her ayrıntısıyla ele almıştır. Okuması zevkli, 

ilerisini merak ettiren, her sayfasında çok değerli bilgilerin yer aldığı, 

çok değerli bir eser vermiştir. Eleştirme açısından ekleyebileceğim 

hiçbir konu yok bu yetersiz kaynak ve bilgilerle güzel anlaşılır bir 

kitap yazmış. Okunmasını herkese tavsiye edebileceğim fiyat olarak 

uygun ama kalite ve bilgileri açısından oldukça değerli bir kitap 

benim için. 

Değerlendirme, giriş kısmı olmadan doğrudan başlamıştır. Genel bir 

özetin ardından, öğrenci kendi düşüncelerini de değerlendirmeye 

eklemiştir. Kitaptan çok şey öğrendiğini belirten öğrenci, tekrarlı 

cümleler kullanmış ve konuyu uzatmıştır. Eserin değerli olduğunu 

belirtmiş, ancak detaylı bir şekilde bunu açıklamamıştır. 

Değerlendirmesini, yine kendi düşüncelerini katarak noktalamıştır.  

1.30. Türkiye’de Konut Sorunu ve Politikası 

1.30.1. Değerlendirme I 

Bireyler açısından güven ve huzura dayanan, barınma ihtiyaçlarına 

karşılık gelen konut, bireylerin hayatında barınmadan daha etkili 

olarak sosyal hayatına yön vermesi, dış faktörlerden korunması, aitlik 

hissi vermesi gibi ifadeleri kazandırmasını hafızaya yer eder. Bunun 
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etkisini göz önünde bulundursak da konutu hayatımızda beton 

parçaları ile örülü anlam yüklememeliyiz. Bununla aynı zamanda 

konut insanlara farklı farklı faydalar sağlar ve aynı zamanda arz talep 

ilişkisi oluşturur. Bizim ise bu arz talep ilişkisini desteklememiz 

gerekiyor. Çünkü arzın yetersiz kalması; iş imkanlarının azalması, 

gecekondulaşma, milli gelir dağılımı gibi faktörler konut sorununu 

oluşturacaktır. Bunun yanı sıra konut yetersizliğinden dolayı oluşan 

olumsuz durumlar kentin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. 

Konutlaşma sorunlarının hem sosyal ortam hem de maddiyatı 

kapsaması, devletin büyüme dönemlerinde önemli fayda sağlar. 

Farkında olduğumuz bu büyüme dönemi kalkınmadan farklı baştan 

aşağı tüm işlemlerin değişimini içerir. Bunun sonucunda kentte 

yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin yükselmesine neden olur. 

Şüphesiz   insanların nitelikli konutlarda hayatlarını sürmesi yaşam 

seviyesindeki gelişimin en belirgin özelliğidir. Bununla birlikte 

insanların nitelikli konutlarda yaşam sürdürmeleri ülke, kent 

gelişimine sağladıkları pozitif katkı, ülkenin üretim grafiğinde pozitif 

bir yükselmeye sebep olabilir. Bu bakımdan konutlaşma sorunlarında 

üretebileceğimiz çözüm, ülkenin, kentin ekonomik gelişmesine fayda 

sağlayıp ve ülkede üretimin, çeşitliliğin yaşayan bireylerin verimlilik 

puanlarının artmasına neden olur.   

Konutlaşma sorunlarını çözmek için öne sunulan fikirlerde genellikle 

fikir ayrılığı yaşanmaz fakat ekonomik olarak sağladığı fayda 

açısından ülkenin önde gelen sosyologlar ve ekonomistler arasında 

fikir ayrılıklarını görebiliriz. Ekonomistler, konutlaşma sorunlarına 
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elimizde az miktarda bulunan bu kaynakların kompakt ve aynı 

zamanda etkin kullanımı düşüncesini öne sürerken; sosyologlar, 

toplumsal bir bütün olarak çözüme gitmemizi önerirler. 

Konut problemlerinde yaklaşımımıza ele alacağımız temel kavram 

ülkenin milli gelirine sağladığı katkıya baktığımızda bile bunu 

görebiliriz. Konut problemleri bir ülkenin büyüme ve gelişmişlik 

düzeyinden ayrı düşünmeksizin, diğer ülkelerle rekabet oluşturur ve 

bunun rekabetin artışına sebep olur. Aynı zamanda bireylere fayda 

sağladığını gördüğümüzde en başta yaşam kalitesinin arttığını 

görürüz. Yani demek istenen bu konut sorunun temeli gelir azlığına 

gelişmişlik azlığına bağlı olarak mekana olan yansımasıdır. Aynı 

zamanda insanların daha iyi bir evde yaşama isteği vardır fakat 

yeterli maddi güçleri yoktur. Milli gelirdeki iyileşmeler insanların 

daha nitelikli konutlarda yaşamasını sağlar ve ülkedeki kentleşme 

silüetlerinin daha iyi bir şekle bürünmesini sağlar. 

Konut problemlerini çözmek için en etkili yöntem siyasal devamlılığı 

sağlamaktır. Bu bağlamda ülkemizde bu mesele II. Dünya Savaşı 

sonrasında ilk kez siyasal olarak gündeme gelmiştir. Bunun amacı dar 

ve alt gelirli bireylere konut desteği sağlamak. Bu fikir bireylerin 

hayat standartlarının yükselmesine yönelik bir yaklaşımdır. Devlet 

yaptığı bu politikanın sadece vatandaşlara değil de kendine yönelik de 

bir politika olduğunun farkındadır. Çünkü insanların yaşam kaliteleri 

yükselirse devlete katkısı da yükselir. Ülke içindeki ferdin ülkenin 

sosyo- kültürel yaşamına olan uyumu artar. Dar gelirli dışlanmaz. 
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Konumuza dönecek olursak II. Dünya Savaşı sonrası uygulanmak 

istenen bu politika kentlerde yaşama kalitesini arttırmak ucuz ferah 

nitelikli barınaklarda yaşanmasını temel amaç edinmiştir. İlk defa 

topu olarak uygulanmak istenmiş ve bu sorun politika haline gelmiştir. 

Sosyal devlet anlayışındaki gelişme sayesinde bu fikir ortaya 

çıkmıştır. Dar ve orta gelirli arasındaki yaşam kalitesinin yaklaşması 

ve özellikle tüketim tercihlerinin arasındaki farkın azalması neden 

olmuştur. Buna bağlı olarak toplu konut güncellemesinin direkt olarak 

tüm topluma yapılması gereken kamu hizmeti fikri politikada büyük 

bir yer kaplamıştır. 

Konutlaşma bir iş gücü imkanı oluşturur. Çünkü konutlaşma için 

inşaat sektörü devreye girer. İnşaat sektöründe iş gücüne ihtiyaç 

duyar. Bu iş gücü ülkenin özellikle de ekonomik anlamda durgun bir 

dönemine denk geldiyse, bu dönemde ekonominin gelişmesine önemli 

ölçüde katkı sağlar. Özellikle kırdan kente göçlerin önlenmesi için 

kullanılabilir. Kır yerleşmelerinde yapılacak kentleşme açısından 

dönüşüm etkinlikleri ile nüfusu o bölgelerde tutmaya yarar hamleler 

olabilir aynı zamanda konutlaşma şehirler arası yol güzergahlarını 

düzenleyebildiği gibi nüfuslar istenildiği şehirlere çekilebilir. Bu 

bağlamda küçük ve orta dereceli kentlerde refah seviyesini arttırıcı ve 

sağlıklı konut imkanları arttırılabilir. Son olarak konut sorununun 

politikada öncül olmasını ve çözümlenmesini savunan kesim, 

insanların yaşam yerlerinin kalitesini arttırarak-hayat standartlarının 

artmasını sağlayarak ülke için hizmetlerinde daha verimli hale 

geleceğini savunurlar bu yüzden konutların güncellenmesinin bir 
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tüketimi değil de ülke ve içinde yaşayan fertleri için bir üretim 

olabilmesi özelliğini savunurlar bu yüzden ekonomik kalkınmada 

önemli bir yol elde edilir .Bu görüşleri savunanlara karşı ise 

ekonomist görüşlerine bakacak olursak konutlaşmayı yarı tüketim 

malı olarak görürler ve devlet ekonomisine katkısını toplumbilimci 

sosyologlar kadar görmezler aynı zamanda bazen zararlarının bile 

olabileceğini düşünürler çünkü devletin ekonomiyi düzeltmek için 

konutlaşmayı birinci öncelik değil de hammadde işlemesini, sanayi 

gibi yatırımlarda görürler. 

Konutlaşmaya harcanacak olan parayla ülke ekonomisine daha 

faydalı fikirler savunulmuştur. İşgücüne katkıları bakımından 

sosyologlarla fikirleri örtüşmektedir. Bu konu bazında yapılan 

incelemelere göre, konut yatırımlarını sağlamak için harcanan maddi 

miktar ve elde edilecek ürün miktarı çok fazladır. Yani bu süreçte 

harcanan para ve ortaya çıkan ürüne bakacak olursak birime göre 

verimlilik puanı alt seviyededir. Bu sektöre harcanan hammaddelere 

baktığımız zaman tarım endüstri sanayi gibi alanlarda harcanan 

hammaddeyle kullanılan hammaddeler aynıdır ve diğer dallarının 

kaynaklarıyla aynı olması sebebiyle yarışmacı bir sektördür. Bu 

bağlamda düşünecek olursak konutlaşmaya harcarsak diğer 

sektörlere daha az harcarız bu yüzden enflasyon değerlerinin artışını 

sağlar.  

 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde konut yetersizliğinin yanı sıra 

işsizlik de düşünülmeli ve aynı zamanda diğer sektörlerden 
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kopmamaya özen göstermeliyiz. Bu yüzden verimli konutlaşma 

savunulmalıdır. Çünkü Konut düşük hasılat verir aynı zamanda 

enflasyon dengesini çıkışa geçirebilir. Bizim gibi kalkınma planlarına 

sahip ülkelerde hızlı bir şekilde kalkınma isteniyorsa bu yatırımları 

asgari düzeyde tutmalıyız. Çünkü işsizlik önemli sosyo-ekonomik bir 

problem ve ciddi zararlar verebilir. Ancak siyasi ve politik istikrar 

sağlanan ülkelerde de durum aynı seviyededir çünkü konuta yapılan 

her yatırımda iş istihdamı sağlanır ancak sanayi tarım endüstri 

kaynaklarından da harcanır ve diğer kaynaklara göre sermaye-ürün 

verimi daha azdır.  

Sahip olunan kıt kaynakların konut ve diğer sektörler arasındaki 

denge ilişkisini sağlamak için bir yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Buna göre, inşaat sektörüne harcanacak sermayenin istihdama 

sağlayacağı verimliliğe bakarak marjinal katkı değerine bakılır. Diğer 

sektörlerdeki marjinal katkıdan fazla, asgari olarak eşit olması 

gereklidir. Aksi durumda inşaat sektörüne öncelik kalkınma 

planlarının suya düşmesini ve ülkenin durağan veya gerileyen 

ekonomiye sahip olmasını sağlayabilir. 

 
Ülkemiz için kentleşme problemlerinin en başlarında gecekondulaşma 

gelir. Tarımda makine kullanımı köydeki insanlara bir nevi tehdit 

unsuru oluşturmuştur. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştıktan 

sonra köydeki insanlara işsizliğe yol açmıştır. Bu işsizlik köyden kente 

oluşan göçlerin en büyük nedenlerinden olmuştur. Bu göçler 

sonrasında plansız, ruhsatsız günlük ve haftalık süreçlerde ortaya 

çıkan bu yapılar için ülkede birçok siyasi ve politik çözümler 
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bulunmaya çalışılmış. Ancak hala da tamamen çözülemeyen 

problemlerdir. Son olarak imar barışı yollarıyla sıcak para katkısı 

vermişlerdir devlete ancak çevreye çok daha büyük zararlar 

vermişlerdir. Son yıllarda yapılan kentsel dönüşümler bir nebze olsun 

geçici çözüm oluşturmuştur. 

1.30.2. Değerlendirme II 

Fertler açısından güven ve huzur esasına dayanan, barınma 

ihtiyaçlarını karşılayan Konut, kişinin yaşamında barınmadan daha 

önemli olarak sosyal yaşantısına yön vermesi, dış etkilerden 

korunması, ait olduğunu hissetmesi gibi kavramları geliştirme gibi 

değişik anlamları hafızada belirtir. Buna bağlı olarak Konuta salt 

beton parçaları ile örülü yaşam alanı olarak anlam kazandıramayız. 

Bununla birlikte kişilere çok farklı pozitiflikler katan konut sektörünün 

kesinlikle arza göre uygun ve arz talep ilişkisini desteklemeli. Arzın 

eksik kaldığı zamanlarda kentleşme, gecekondulaşma, iş olanaklarının 

azalması, popülasyonun çoğalması, milli kazanç dağılımı gibi 

fonksiyonlar dolayısıyla konut sorunu belirecek ve şehirlerin 

silüetllerinin denge profilinde çatlaklar meydana gelecektir. Aynı 

zamanda konut yetersizliğinden dolayı meydana gelen problemler 

şehirlerde sürdürülebilirliğe ciddi zararlar verir.  

Konutlaşma problemlerinin bir yandan sosyal bir içerik başka 

bağlamda maddi bir içerik kapsaması, konutlaşmaya bir devletin 

büyüme yükselme döneminde ehemmiyetli bir özellik kazandırır.  
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Herkesin farkında olduğu üzere bu büyüme dönemi kalkınmadan farklı 

olarak tüm fonksiyonların baştan aşağı değişimlerini kapsar. Buna 

bağlı olarak gelişme büyüme, kentin içinde yaşayan fertlerin hayat 

kalitesindeki yükselme demektir. Kuşkusuz toplum fertlerinin kaliteli 

konutlarda yaşatılması hayat seviyesindeki gelişmenin en açık 

göstergelerinden biridir. Aynı zamanda fertlerin kaliteli evlerde 

yaşamalarının onların kent, ülke gelişimine kattıkları pozitif etki, 

ülkenin üretim grafiğinde dikey yükselime neden olabilir. Bu 

bakımdan konutlaşma problemlerinde üretebileceğimiz çözüm, ülkenin 

ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunur ve ülkede üretimin, 

çeşitliliğin yaşayan insanların verimlilik puanlarının artmasına sebep 

olur.  

Türkiye’de Konutlaşma problemlerinin çözümü için önerilen fikirlerde 

pek fazla fikir çatışmalarında ayrık fikirlere pek rastlanmaz ancak 

ekonomik olarak ülkeye kattıkları açısından ekonomistler ve 

sosyologlar arasında fikir çatışmalarına denk gelebiliriz. 

Ekonomistler bu konutlaşma problemlerine elimizde az miktarda olan 

kaynakların kompakt ve etkin kullanımını savunurken, sosyologlar 

toplumsal olarak çözüme gitmemizi önerirler. Devletin yoğunlaşması 

gereken problemin konut sorunu olduğu fikrini ortaya atanlar aşağıda 

yazılı görüşleriyle bunu desteklerler. 

Konut sorununa yaklaşmada temel alınacak kavram milli gelire 

verdigi katkılara bakarak bile anlaşılabilir. Konut sorunu bir ülkede 

direkt olarak büyüme, gelişmişllik, diğer ülkelerle rekabet düzeyinde 

artışa sebep olurken, fertler üzerinde kattıklarına bakarsak en başta 
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insanların yaşam standartlarının ve gelirlerinin artmasına sebep olur. 

Yani demek istenen bu konut sorunun temeli gelir azlığına gelişmişlik 

azlığına bağlı olarak mekana olan yansımasıdır. Aynı zamanda 

insanların daha iyi bir evde yaşama isteği vardır fakat yeterli maddi 

güçleri yoktur. Milli gelirdeki iyileşmeler insanların daha nitelikli 

konutlarda yaşamasını sağlar ve ülkedeki kentleşme silüetlerinin daha 

iyi bir şekle bürünmesini sağlar. 

Konut sorunun en büyük çözümlerinden biri bunu bir politika haline 

getirerek siyasal istikrarı sağlamaktır. Bu bağlamda Türkiye’de bu 

sorun ilk defa politika olarak gündeme 2. Dünya savaşı sonrasında 

gelmiştir. Amaç dar gelirli vatandaşlara ve orta gelirli vatandaşlara 

konut desteği sağlamaktır. Bu fikir bireylerin hayat standartlarının 

yükselmesine yönelik bir yaklaşımdır. Devlet yaptığı bu politikanın 

sadece vatandaşlara değil de kendine yönelik de bir politika 

olduğunun farkındadır. Çünkü insanların yaşam kaliteleri yükselirse 

devlete katkısı da yükselir. Ülke içindeki ferdin ülkenin sosyo- kültürel 

yaşamına olan uyumu artar. Dar gelirli dışlanmaz. Konumuza 

dönecek olursak 2. Dünya Savaşı sonrası uygulanmak istenen bu 

politika kentlerde yaşama kalitesini arttırmak ucuz ferah nitelikli 

barınaklarda yaşanmasını temel amaç edinmiştir. İlk defa topu olarak 

uygulanmak istenmiş ve ilk defa bu problem politika haline gelmiştir. 

Sosyal devlet anlayışındaki gelişme sayesinde bu fikir ortaya çıkmıştr. 

Dar ve orta gelirli arasındaki yaşam kalitesinin yaklaşması ve 

özellikle tüketim tercihlerinin arasındaki farkın azalması neden 

olmuştur. Buna bağlı olarak toplu konut güncellemesinin direkt olarak 
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tüm topluma yapılması gereken kamu hizmeti fikri politikada büyük 

bir yer kaplamıştır. 

Konutlaşma için gerekli olan inşaat sektöründeki çalışmalar özellikle 

büyük ölçüde bir iş gücüne ihtiyaç duyar. Bu iş gücünün 

karşılanabilmesi için önemli ölçüde insana iş imkanı istihdam sağlar. 

Özellikle ekonomik anlamda durgunluk yaşanan bir dönemde 

ekonominin gelişmesi ülkede sıcak para akışının sağlanması 

olanaklarını sağlar. 

Özellikle kırdan kente göçlerin önlenmesi için kullanılabilir. Kır 

yerleşmelerinde yapılacak kentleşme açısından dönüşüm etkinlikleri 

ile nüfusu o bölgelerde tutmaya yarar hamleler olabilir aynı zamanda 

konutlaşma kentler arası yol güzergahlarını düzenleyebildiği gibi 

nüfuslar istenildiği şehirlere çekilebilir. Bu bağlamda küçük ve orta 

dereceli kentlerde refah seviyesini arttırıcı ve sağlıklı konut imkanları 

arttırılabilir.  

Son olarak konut sorununun politikada öncül olmasını ve 

çözümlenmesini savunan kesim, insanların yaşam yerlerinin kalitesini 

arttırarak hayat standartlarının artmasını sağlarak ülke içiin 

hizmetlerinde daha verimli hale geleceğini savunurlar bu yüzden 

konutların güncellenmesinin bir tüketimi değil de ülke ve içinde 

yaşayan fertleri iiçin bir üretim olabilmesi özelliğini savunurlar bu 

yüzden ekonomik kalkınmada önemli bir yol katedilebilir. 

Bu görüşleri savunanlara karşı ise ekonomist görüşlerine bakacak 

olursak konutlaşmayı yarı tüketim malı olarak görürler ve devlet 
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ekonomisine katkısını toplumbilimci sosyologlar kadar görmezler aynı 

zamanda bazen zararlarının bile olabileceğini düşünürler çümkü 

devletin ekonomiyi düzeltmek için konutlaşmayı birinci öncelik değil 

de hammedde işlemesini, sanayi gibi yatırımlarda görürler. 

Konutlaşmaya harcanacak parayla ülke ekonomisine daha faydalı 

yollar savunulmuştur. İşgücüne katkıları bakımından sosyologlarla 

aynı fikirdeler. 

Bu konular hakkında yapılan değerlendirmelere göre, konut 

yatırımlarını yapmak için harcanan parasal miktar ve elde edilecek 

ürün miktarı çok fazladır. Yani konutlaşma sürecinde harcanan 

sermaye ve ortaya çıkan ürüne bakacak olursak birime göre verimlilik 

puanı alt seviyededir. Bu sektöre harcanan hammaddelere bakacak 

olursak tarım endüstri sanayi gibi alanlarda harcanan hammaddeyle 

aynı hammaddeler kullanılır ve diğer dallarının kaynaklarıyla aynı 

olması sebebiyle yarışmacı bir sektördür. Bu bağlamda düşünecek 

olursak konutlaşmaya harcarsak diğer sektörlere daha az harcarız bu 

yüzden enflasyon değerlerinin artışını sağlar. 

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde konut yetersizliği kadar işsizlik 

de düşünülmeli ve diğer sektörlerden kopmamak gerekli. Bu yüzden 

verimli konutlaşma savunulmalıdır. Çünkü Konut düşük hasılat verir 

aynı zamanda enflasyon dengesini çıkışa geçirebilir. Bizim gibi 

kalkınma planlarına sahip ülkelerde hızlı bir şekilde kalkınma 

isteniyorsa bu yatırımları asgari düzeyde tutmalıyız. Çünkü işsizlik 

önemli sosyo-ekonomik bir problem ve ciddi zararlar verebilir. Ancak 

siyasi ve politik istikrar sağlanan ülkelerde de durum aynı seviyededir 
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çünkü kouta yapılan her yatıırmda iş istihdamı sağlanır ancak sanayi 

tarım endüstri kaynaklarından da harcanır ve diğer kaynaklara göre 

sermaye-ürün verimi daha azdır. Sahip olunan kıt kaynakların konut 

ve diğer sektörler arasındaki denge ilişkisini sağlamak için bir yöntem 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Buna göre, inşaat sektörüne harcanacak 

sermayenin istihdama sağlayacağı verimliliğe bakarak marjinal katkı 

değerine bakılır. Diğer sektörlerdeki marjinal katkıdan fazla, asgari 

olarak eşit olması gereklidir. Aksi durumda inşaat sektörüne öncelik 

kalkınma planlarının suya düşmesini ve ülkenin durağan ve ya 

gerileyen ekonomiye sahip olmasını sağlayabilir. 

 
Gecekondu da ülkemiz için konutlaşma problemlerinin en başlarında 

gelir. Mevcuttakilerin Islahı veya tasfiyesi yasal olarak “Kamu veya 

bir vatandaşa ait olan bir mülki arazide yapılan ruhsatsız yapılaşma” 

olarak tanımlanır. İşsizlik, tarımda makine kullanımı yüüznden göç 

etmek zorunda kalan kırdan kente göçler en büyük sebepler olmuştur. 

Ayrıca dar gelirli insanların barındığı yerlerdir. Plansız ruhsatsız 

günlük haftalık süreçlerde ortaya çıkan bu yapılar için de ülkede 

birçok siyasi ve politik yollar çözümler bulunmaya çalışılmış. Ancak 

hala da tamamen çözülemeyen problemlerdir. Son olarak imar barışı 

yollarıyla sıcak para katkısı vermişlerdir devlete ancak çevreye çok 

daha büyük zararlar vermişlerdir. Son yıllarda yapılan kentsel 

dönüşümler bir nebze olsun çözüm olmuşlardır. 

Kitap iki öğrenci tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İlk 

değerlendirme, nispeten kısa ve yalındır. İlk değerlendirmede, kitaba 

yönelik bir eleştiri söz konusu değildir. Öğrenci, doğrudan özet 
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şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu açıdan, yavan bir 

çalışma olarak addedilebilir. İkinci değerlendirmede de, ilk 

değerlendirmedeki gibi, kitaba yönelik bir eleştiri bulunmamakta, 

kitabın özetine bağlı kalındığı görülmektedir. 

1.31. Türkiye’de Konut Sorunları ve Sosyal Konut Politikası 

Konut kavramının insanların günlük hayatını devam ettirebilme ve 

temel ihtiyaçlarını gidermesi için ne kadar önemli olduğunu ve bu 

ihtiyaçlarla beraber insanların daha da fazla zorunlu ve lüks 

ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Beslenme, giyim , ısınma aydınlatma , 

gibi temel ihtiyaçlarımız vardır.Bu ihtiyaçlarımız doğrultusunda 

insanların yaşam standartları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yaşam   

standartları insanların yaşam kalitelerini, sağlıklarını etkiliyor. 

Konut kavramının birçok dilde birçok farklı anlamları vardır. Bu 

birçok farklı anlamlar farklı konut anlamları konutun insanların 

kullanım şekillerine ve kullanım koşullarına göre değişkenlik sağlar. 

İnsanlığın ilk zamanlarından bu zamana kadar insanlar barınma 

insanlar için en temel ihtiyaç olmuştur ve barınmak için gerekse doğal 

malzemelerle barınma ihtiyacın karşılamaya çalışmıştır. Konutlar 

insanları psikolojik ve sosyolojik olarak etkilemektedir. İnsan için 

konut ne kadar iyi , sağlıklı  ve yeterli büyüklükte olursa   hem insan 

sağlığını   hem de insan psikolojisini etkiler.  Bir o kadar da konfor 

sağlar. Konut insanların sosyal yaşamlarını çevrelerini, çevresinde ki 

insan profilini, hatta kültürünü bile etkiler.  
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Konutların yapımın da kullanılan yapı malzemelerinin maddi değeri 

yüksek olduğu için konutların fiyatları ve konutların kalitesi ona göre 

artış sağlar. Bu yüzden her bütçeye göre konutlar yapılmaktadır. 

Bankalar konut sahibi olmak isteyen insanlar için bir ödeme planı ve 

ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla konut kredileri verilmektedir.  

Konut isteği kullanıcının aile bireylerinin sayısı, maddi durumunu ve 

sosyal yaşantısıyla ilgilidir. Yani bir ailenin bireylerinin sayısına ve 

isteğine göre konut pazarları oluşturulur. Konut maliyetlerinin 

hesaplanmasında birçok sektörden birçok insan emek verir. 

Kullanılan bu yapı malzemelerinin fiyatları, konut satış sırasında 

konutları fiyatlanmasında kullanılır. Genel olarak konut fiyatlaması 

yaparken etkileyen faktörler; 

Arsa Maliyeti 

Emek veren insanların maliyeti  

Kullanılan malzemelerin maliyeti  

Gibi etkenler konut maliyeti hesaplamasında etki eden faktörlerdir. 

Liberal düzenlemede devletin ülke ve halkın güvenliğini 

sağlamaktadır. Bu düzende devletin ekonomiye sağladığı katkı payı ve 

kurması gereken dengeyi bozmaktadır. 

Ticari amacıyla yapılan binalar yapan insanların amacı kullanıcının 

beğenisini kazanmak ve çok fazla konut satışı yapmaktır. Bu sebeple 

bazı yatırımcılar daha fazla konut yapıp daha fazla para kazanmak 

amacıyla konut maliyetini ucuz yapmaya çalışmaktadır. Bu ucuz 

yapılmaya çalışan ticari amaçlı yapılan konutları ve kiracıların 
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haklarını korumaya almak ve insan sağlığın etkilediği için devletin 

kanunları ve kuralları vardır. Bu kanunlar kiracı ve konut sahiplerinin 

haklarını koruma altına almak için devlet denetlemeler yapmaktadır. 

JOHN MAYNARD KEYNESS liberal düzende konut kullanıcılarının 

durumlarını 3 madde de incelemiştir. Bu maddeler ise; 

Yüksek kira ödeme durumu  

Normal kira ödeme durumu  

Konut niteliklerini taşımayan yerlerde barınma durumu  

Her ülke de olduğu gibi konut ekonomisine göre farklılıklar 

ayrılmaktadır. Ekonomi sıkıntısı yaşayan insanlar mağara, 

gecekondu, çadır, köprü altı gibi barınma çözümleri bulmuşlardır. 

Ekonomi sıkıntısı çekmeyen insanlar apartmanlar, siteler, villalar gibi 

barınma çözümleri bulmuştur. Yani farklı ekonomik sınıftaki insanlar 

farklı barınma çözümleri bulmuşlardır. Amerika Birleşik 

Devletleri'nin % 75 lik kısmı bağımsız yapılmış olan villalar, modern 

aile evleri, apartmanlar gibi konut çeşitleri bulunmaktadır. 

Konutlardan da görüldüğü gibi konforlarına önem verdikleri 

görülmektedir. 

Kapalı otomobil garajları, çocuk oyun alanları, bahçeler gibi 

konforların bağlı olduklarını gördüğümüz villa tipi evlere rastlarız.  

Fakat bu tip villaların kira durumu da ona göre yüksektir. Amerika da 

ki satış komisyoncuları insanlara ödeme kolaylığı sağlamaya 

çalışmaktadır. Villa veya herhangi bir konut satışı zamanı alıcıya bir  
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miktar peşin para ve belirli aylara bölünmüş taksitlerle  kredi imkanı 

sunmaktadır. Bu sayede insanlar bütçelerine göre konut alabiliyorlar. 

Britanya da 18 milyondan fazla konut bulunur. 2. Dünya Savaşı 

sonrası ülkede çok sayıda aparmanlar yapılmaya başlanmıştır.2. 

Dünya Savaşı sonrası yapılan konutlar 15-20 katlı bloklar siteler 

halinde yapılmaya başlanmıştır. Konutlar kullanıcı profillerine göre 

3+1 , 4+1 gibi yapılmıştır. Ülke de halkın konut sahibi olması için 

ekonomik düzlemeler yapılmış ve devlet konut sahibi olmak isteyen 

insanlar için kredi imkanı sunmuştur. 

8. yüzyılın ikinci yarısından sonra İngiltere de görülmeye başlayan 

yeni buluşlar ve endüstri alanında yaşanan gelişmeler önceden 

hazırlanmıştır. Tarım alanında yaşanan gelişmeler, ortak tarım 

alanlarının geçersizliğinden sonra köylülerin topraklarını bıraktığı 

görülmeye başlanmıştır. Ve artık köy halkının endüstrinin gelişmiş 

olduğu bölgelere göç ettiği görülmeye başlanmıştır. İngiltere de 

endüstrileşme ciddi oranda büyümeye başlamıştır. Almanya , Fransa , 

gibi Avrupa ülkelerine göç  vermiştir. Verilen bu göçler sonucunda 

ülke de konut sorunları oluşmaya başlamıştır. Konut sorunlarının 

beraberinde birçok sorunlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

sebeple ülkeler konut sorununu çözmek için çalışmalar yapmaya 

başlamıştır. 

Sanayileşme arttıkça insanların ekonomik sınıf düzeyleri de artmaya 

başlamıştır. Sanayi bölgelerinin yakınlarında dar gelirli ailelerin 

yaşadığı görülmeye başlandı. Bu da insanlar için hem sosyal ilişki 

açısından hem de sağlık durumları açısından bir problem olarak 
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görüldü. Bu konut sorunlarının arttığı dönemlerde sosyal konut 

politikası kavramı oluştu. 

Cumhuriyetten önce ki Türkiye tarihin de (93 HARBİ) diye 

adlandırdığımız Türkiye – Rusya Savaşı sonrası diğer ülkelerden çok 

fazla göç almaya başlamıştır. Bu göçlerin artışı sonucunda ülkede 

ciddi barınma sorunları görülmeye başlamıştır. Devlet bu konut 

sorunlar için çalışmalar yapmaya başlamış fakat bu çalışmalar sınırlı 

kalmıştır. 

1940 – 1950 yılları arasında ülkemizin nüfusun da artışlar görülmeye 

başladı. Fakat bu artışların yanı sıra başka problemlere de neden 

olmaya başladı. Ülke nüfus arttıkça konut sorunları ve diğer sorunlar 

oluşmaya başladı. 1940 – 1960 yıllarında sonra   kentleşme 

hızlanmaya başlamıştır. Bununla beraber gecekondu da barınmalar 

artmaya başlamıştır. Gecekonduların en önemli özelliği bulunan 

arsanın konut sahibinin olmaması. Böylelikle ciddi konut sorunları 

görülmeye başlanmıştır. Devlet bu sorunu çözmek için çözüm yolları 

aramaya başlamıştır. 1961 yılı sonrası devlet konut ihtiyaçlarını 

uygun kanunlar çıkartmışlardır. Bu kanunlara göre devlet maddi 

durumu az olan ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılayacakları yer 

alıyordur. 

Sonrasında 1.  Beş yıllık kalkınma planı ve 2. Beş yıllık kalkınma 

planları oluşmaya başlanıyor. Devlet bu kalkınma planlarını 

tasarlarken öncelik olarak halkın  en önemli sorunu olan konut 

sorununa öncelik verip vatandaşların sorunlarına çözümler üretmeye 

başlıyor.2. beş yıllık kalkınma politikasında genel olarak kira 
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politikasının ekonomik yönleri üzerinde ağırlık verildi.3. beş yıllık 

kalkınma politikasında ise kiralarla ilgili alınana tedbirler , gelir 

kaynağı araştırması yapılırken konut yapan iş sahibi insanların  konut 

yapımını sağlamak ve gelirden bir payda ayırmalarını sağlamaktır. 

Kiracıya ve mülk sahibine uygun konut politikası uygulaması 

yapılacaktır. 

Konut insanların aile yaşantılarını, sosyal yaşantılarını ve sosyal 

ilişkilerini büyük ölçüde etkilemektedir. Ekonomi ise tüm bunların 

statülerini aslında hepsini etkilemektedir. Konut insanlara çeşitli 

yönler sunmaktadır. Çünkü bir arsa olmadan bir konut olamaz. 

Arsanın büyüklüğü, konutun hangi türde kullanıcıya hitap edeceği, 

nasıl bir sosyal ilişkileri olacağını, hatta insanların psikolojilerini ve 

sağlıklarını bile etkilemektedir. Mesela; gecekonduda yaşayan 

bireylerin yaşadığı sosyal hayatı, sağlıkları, psikolojileri, 

 Lüks bir sitede oturan bireylerle aynı olmaz.  Bu etkenlerden dolayı 

büyük kentlerde daha büyük konut sorunları oluşmaktadır. Buda 

sosyo-ekonomik sorunlar oluşturur. 

Türkiye ise belirli dönemlerde ciddi konut sorunları yaşamıştır. Bu 

kalkınma çabaları sonucu kalkınma planları oluşturulmaya ve 

sorunlar için çözüm yolları arayışına geçti. 

Bu kitap sayesinde konut insanlar için ne kadar önemli olduğunu 

konut sorunlarını ve çözüm arayışlarını. ülkemiz de ve dünyada 

geçmiş dönemlerde konut sorunlarını ve nasıl bir çözüm arayışı içinde 
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olduğunu ülkemizde konut sorunları için kalkınma planları 

oluşturduklarını gözlemledim.  

Kitap iki öğrenci tarafından incelenmiştir. Değerlendirmede, kitabın 

bölümleri kısa bir şekilde özetlenmiş ve kısa bir görüş paragrafı ile 

tamamlanmıştır. Ancak, kitaba yönelik yapıcı veya eleştirel bir 

düşünce üretilemediği göze çarpmaktadır. 

1.32. Türkiye’de Mesken Problemi 

Konut: En yakın anlamı ile toplumların barınma ihtiyaçlarını 

karşılayan fiziksel mekanlardır. Zaman içerisinde teknolojik ve sosyal 

değişimlerle farklı anlamlar yüklediğimiz konut yatırım işlevi görmeye 

başlamıştır. Hatta ülkelerin gelişmişlik ve Kalkınma seviyelerini 

gösterdiği gerçeğini doğurmuştur. Aynı zamanda mesken anlamına da 

gelmektedir. 

TODAİE‘nin hazırlamış olduğu bu kitap Türkiye'deki Mesken 

problemine ilişkin bir takım fikirler ve öneriler sunmaktadır. Amaçları 

araştırmaların ne yönde ve nasıl yapılacağı konusunda yol 

göstermektir. Günümüzde de giderek artmakta olan mesken problemi 

bu kitapta 1960'lı yılların sorunlarından bahsetmektedir. Mesken 

sorununu aslında bir ‘sentez sorunu’ olarak görmektedirler. Burada 

bahsedilen sentez aslında bir ilkeden onun uygulanmasına yöneliktir. 

Bir nedenin etki etmesini kastederler. TODAİE mesken problemini ele 

alırken önce sorunları 3 ayırmış ve sonra ayrıntılı incelemiştir. 

1. Mesken meselesinin demografik ve içtimai yönleri 
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Nüfus meselesi; Köyden şehire yapılan özellikle büyükşehirlere 

yapılan göçler nüfus dağılımını etkilemektedir. Bunun örneklerini 

İstanbul Ankara Adana İzmir gibi büyükşehirlerde görmekteyiz. 

Köy – şehir hayatı: Bu bölümde göç ve olduğu yerde kalan nüfusun 

sosyal hayatını ele almaktadır. Köyden göç eden nüfusun büyük 

şehirlere geldiğinde köyde oturdukları evlere benzer evler arayışında 

olacaktır. Doğumun Ölümden fazla olacağı senede artacak nüfus 

fazlalığının ise sırası geldiğinde ya içinde yaşadığı eve ya da ondan 

daha yüksek seviyedeki bir eve arayacağına değilimiştir. Burada 

şehirlerdeki ve köylerdeki köy tipine uyan evlerin sayılarının bilinmesi 

yönünde bir adımdan bahsedilmiştir. 

 

Muhtelif şehir evi tipleri: Lüks meskenler: Her türlü konfordan 

faydalanan ve avantaj sahibi olan yüksek dereceli evler. 

Orta sınıf: Lüks evlerin avantajından yoksun ama modern normlara 

uygun evler. 

Geleneksel tipte meskenler: Günümüzde de azalmakta olan yerel 

malzeme kullanılmış yere göre mimarinin örnekleri olan evlerimizdir. 

İşçi meskenleri: Orta kaliteden inşaat malzemesi kullanılmış konfor 

yönünden mahrum ve genellikle umumi imkanlarla donatılmış 

mahallede bulunan evlerdir. 

Gecekondular: Günümüz problemlerinden biri olan gecekondular o 

dönemde de bir sorun haline gelmiştir. İlkel, kötü kaliteden yapılmış 

malzeme ile ve çoğu zaman inşa edene ait olmayan arsalar üzerine 

kurulmuş evlerdir. Türk kanunları bu evleri korur belediyeler 
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istemediği sürece evler yıkılmaz. Her türlü tesisat ve imkandan yoksun 

şehrin ücre alanında yapılan evlerdir. 

İptidai melceler: Dünyanın her yerinde şehirlerin kenarlarında buna 

benzer kulübeler bulunur ve bazı gecekondulara benzerlik gösterirler   

Muhtelif köy ev tipleri: Genelde topraktan veya küçük malzemeden 

oluşturulmuş toplu ya da tekil yapılan evlerdir. 

 

Sonuç: Bu bölüm aslında günümüzdeki sınıfsal ayrımın yıllar öncesine 

dayandığını ve sosyal statü ilişkisine çağrışım yapmaktadır. Önerilen 

düşünce şehir nüfusu ve şehir evleri, köy nüfusu ve köy evleri 

arasındaki ilişki kurup istatistiklerinden faydalanmaktır. 

 

1. İktisadi mali yönler 

 

İnşaatın maliyeti ve milli masraflar: Anlatılmak istenilen köy ve şehir 

meskenlerin ihtiyaçlar doğrultusunda yani yaşam tarzının oluşturduğu 

getiriler doğrultusunda inşa edilen konutların yapımında harcanan 

masrafların önceden tahmini oluşturulması ve buna uygun milli 

masraflardan bütçe ayrılması gerektiğini bahsetmiştir. Böylelikle özel 

masraflar üzerinde bir tasarruf sağlanacaktır. Ailelerin geliri ve 

ödedikleri kira konusuna değinilmiş ve tasarruflar tartısılmısıtır. 

 

Finansman kaynakları: Günümüzde giderek artmakta olan nitelikli 

konut arzının karşılanması için bazı kurumsal destekleri ve 

istatistiksel açıdan ayrılan bütçelerden bahsedilmektedir. 
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2. İdari yönler 

Hukuki meseleler: Mesken sorunu çözmek için yapılan planlamaların 

nizami bir yürürlükte devam    etmesi için oluşturulmuş bazı kanunlar 

vardır. Bu kanunlar Şehircilik planları ve belediyelerin yürütücülü-

ğünü üstlendiği mevzular da kullanılır. Konut sorununun çözüme 

kavuşmasında büyük rol oynayan hukuki kararlardır. Çünkü sorunu 

anlayıp çözüm yolları üretildikten sonra hukuki kararlar adil 

eşzamanlı yürütücülüğü sağlamayı amaçlar. Bazı kanunların 

çıkmasına zemin hazırlayan sorun ise gecekondulaşma problemidir.  

Gecekonduların artması ile birlikte Türkiye'de kötü hayat şartlarının 

suçluluğu da arttırdığına, alkolizm, sosyal hastalıkları özellikle 

veremi ve aile içi karışıklıklara neden olduğu gözlenmiştir. Bunların 

önüne geçip gecekonduları bir nizama sokmak gerekmektedir. 

Günümüzde sayısının azaltılması konusunda kentsel dönüşüm 

uygulanmaktadır. 

Mesken meselelerinin gerektirdiği idare: Bu bölümde özellikle 

dikkatimi çeken ve günümüzde de her alanda aslında olması gereken 

bir yaklaşımdan bahsedilmiştir. Problemi sosyal, teknik, mali, 

ekonomik açıdan ayrıştırıp etüt edecek ve sonuçları aktaracak 

araştırma organlarının kurulmasının önemidir. Bununla birlikte 

problemin çözümünde planlama ve organizasyonun kolaylaşması 

sağlanacaktır.    

Eğitim meselesi: Mesken ile ilgili problemler her muhitte göre 

farklılık gösterir. Örneğin rahat Konutlarda yaşayan şehir nüfusu 
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muhit hakkında yeterli bilgiye sahiptir. Hizmetlerden faydalanmayı 

çocukları okula göndermeyi sosyal hastalıkları önlemek için sağlık 

kuruluşlarına başvurması gerektiğini bilir. Aynı zamanda sorumluluk 

sahibidirler fatura ödeme konusunda bilgi sahibidirler, apartman gibi 

yerlerde yaşayanlar nasıl yaşaması gerektiği tecrübesini 

edinmiştirler. Gürültü yapmamayı bilirler, komşuluk ilişkisinden ve 

alınacak tedbirlerden haberdardırlar. 

Daha düşük konforlu yaşayan nüfus ve köylü nüfus için bu 

sorumluluklar ve bilinç eksik kalmıştır. Özellikle çocukları okula 

göndermek konusu günümüzde de devam etmekte olan bir problemdir. 

Zamanında Köy Enstitüleri kurmakla başlanmış fakat devam 

edememiştir. Özellikle eğitim konusunda bu soruna çare bulmak için 

gerekli adımlar atılmalıdır. 

Bahsetmekte olduğum kitap aslında geçmiş ve günümüz ilişkisini 

kurmamda bana yardımcı oldu. Bundan önceki yıllarda yapılan 

araştırmaların ve tespit edilen sorunların aslında günümüzde de hala 

devam etmekte olduğunu görmekteyim. Göz ardı edilmiş bazı 

sorunların günümüzde büyük sorunlar yaşatması ileri ki yıllarda da 

aslında büyük sorunlar yaratıcı anlamına gelmektedir. 

Yaygınlaştırılması gereken araştırma organlarının olduğunu 

düşünüyorum. İlk başta söylenildiği gibi konu sorun aslında bir 

‘sentez sorunu’dur çözüme ulaşılması giderek zorlaşmaktadır. Sorunu 

araştırıp sentezi doğru yollarla sağlıklı bir şekilde uygulamak 

gerekmektedir. 
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Yaklaşık altmış sene önce yazılan kitap, tek bir öğrenci tarafından ele 

alınmıştır. Kitabın ön kapağı değerlendirmenin başına eklenmiştir. 

Kitabın ön kapağının (kapak kitaba alınmamıştır) bir sayfayı 

dolduracak şekilde değerlendirmenin önüne yerleştirilmesinin sebebi 

anlaşılamamıştır. Bu değerlendirme, kitabı özetler niteliktedir. Bu 

özetleme, bölümler halinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Son 

paragrafta, özetin bir değerlendirmesi yapılmış, kitabın öğrenciye 

faydaları anlatılmıştır. Değerlendirmede, öğrenci kitabın nitelikli bir 

değerlendirmesini yapmak yerine kitabı okuduktan sonra kendine olan 

yararını kısa cümlelerle anlatmaya çalışmıştır. Değerlendirmede, 

kitabın içeriğine yönelik yeterli bir eleştiriden söz etmek mümkün 

görünmemektedir. 

 1.33. Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü 

(1923–1980) 

Prof. Dr. İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir’de doğdu. ODTÜ Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünden emekli. Bilimsel 

yazıları Tarih Vakfı Tarafından 25 cilt halinde yayınlanmıştır. 24. 

kitabı olan Türkiye’de yaşamda ve yazında konutun öyküsü kitabı 

1980’lı cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin konut alanındaki 

sorunlarını ve bu alanda nasıl çözümler gelmesini, düzenlemelerde 

nasıl adımlarla ilerlemeleri anlatılmakta. 

İnsanın en temel haklarından biri olan barınma algısını oluşturan 

konutlar ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

kullanıcıya hitap etme şeklinden bahsetmektedir. Türkiye 

ekonomisinde en önemli rol oynayan inşaat sektörü olsa bile toplumun 
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böyle haktan mahrum kalmasının göz ardı edilmesi mümkün değildir. 

Bu durumda insanların kendilerini güvende hissetmeleri açısından 

hala eksiklikler olduğunu görmekteyiz. İlhan Tekeli kitabında 

Türkiye’de siyasi, sosyal ve ekonomi bakımında tarihsel açıdan 

tanıtmaya çelişmiş.  

Kitapta Sanayileşme döneminden sonra hızlı kalkınmak isteyen 

ülkelerde çıkan kentsel sorunlarla karşılaşmıştır. Türkiye kentleşme 

1950 yıllarına kadar yavaş ilerlemiştir ve konut biçim çeşidi daha 

yaygınlaşmamıştır.1980,li yıllarında kentleşme hızı yükselerek aynı 

zamanda gecekondu sorunlarını da anlatmaktadır.  

Kitapta Türkiye’de siyasi açıdan eksikliklerinden bahsetmektedir. 

Türkiye’nin finansal kaynakları ve inşaat yapımında topluma 

gelirinde eşit davranıldığında beklide konut sonunu ortadan kalkmış 

olacaktı. Orta ve üst gelir toplumunun aynı anda yazlık ve kışlık olmak 

üzere birden çok ev sahibi olanlar bir taraf tanda gecekondularda 

yaşayan toplumdan bahis geçmektedir. 

Bu kitapta daha önce farklı yayınlarda yayınlamış olduğu yazıların 

yanı sıra dönem dönem yaşanılan konut sorunlarını tarihsel açıdan  

ele almaktadır.    

Kitap tek bir öğrenci tarafından incelenmiştir. Öğrenci, yurtdışı 

uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden bir öğrencidir. Öğrencinin 

yazım dili konusunda ciddi hataları bulunmaktadır. Ancak bu hatalar, 

bu kitabın yazatı tarafından önceden tahmin edilmiş ve 

öngörülmüştür. Değerlendirmede, kitaba yönelik yeterince eleştiri 
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getirilmemiş, kitap özet şeklinde anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 

istenen uzunlukta bir değerlendirme sunulmamıştır.  

1.34. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Açısından Yoksul Sosyal 

Konutları 

Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Çalışma Ek. 

Ve End. İlişkiler Bölümü, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana bilim 

dalı, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçancı tarafından 2014 yılında 

tamamlanan, '' Türkiye’de Sosyal Konut Politikaları ile Yoksulluğun 

Yönetimi ‘’ isimli doktora tezinin 2019 yılında Dora yayınevi 

tarafından ‘’ Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Açısından Yoksul Sosyal 

Konutları ‘’ adı altında yayınlanan kitabında Yoksulluk ve Sosyal 

konutun Türkiye’deki incelemelerinden  bahsedilmiştir. 

Giriş bölümünde yoksulluk problemi, yoksulluğun temel formu, 

yoksulluk tipleri, yoksulluğun farklı toplumlardaki farklı 

tanımlamaları hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye’de insanların konut 

almasının, sadece barınma amaçlı değil, aynı zamanda yatırım amaçlı 

olmasına değinilmiştir. 2002 yılından sonra ülkemizde konut 

sektöründe artışın görüldüğü ve insanların konut edinmesinin nispeten 

kolaylaştığı söylenmektedir. 

2009 yılında Türkiye’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut 

yapımına başlamıştır. Bu süreçten sonra çalışamayan alt tabakalar, 

engelli insanlar, yaşlılar ve ödeme güçlüğü yaşayan insanlar için de 

sosyal konutlar yapıldığı hakkında bilgi verilmektedir. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) 

kaynaklarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yaptırılan 

sosyal konutların kullanıcılarının yaşadığı problemler, sosyal konut 

adı altında Türkiye’de kullanıcıların barınma ve elverişli çevreye 

sahip olması bir yana; sosyal hayattan yozlaştırılan bir yaşam 

içerisinde kaldıklarını ve sorunlara çözüm üretilmediği taktirde 

Batıdaki gibi ülkemizdeki bu alanların da fuhuşun işlendiği, 

uyuşturucu madde kullanımının olduğu, çeşitli suçların işlendiği 

alanlar haline gelebileceği anlatılmaktadır. Sosyal konutlarda 

yaşanan dezavantajların başında yoksul insanlara bu evleri satmak ve 

bu insanlardan evin taksitlerini ödemelerinin beklenmesi gelmektedir.  

Bu konuyla alakalı kitapta değinilen diğer dezavantajlara bakılacak 

olursa: 

- Sosyal konutların diğer konutlardan çok daha küçük olduğuna 

- Daha kalitesiz malzemelerin kullanıldığına  

- Konutlarda balkonların bulunmadığına 

- Bu konut alanlarında konut sayısının en az %10 gibi bir 

kısmının engelliler için planlandığını, fakat kullanımı açısından 

engelli insanların kullanımına uygun olmadığına 

- Ulaşım, pazaryeri gibi daha birçok sorunun olduğuna 

değinilmiştir. 

Türkiye’de ve Avrupa’da sosyal konut programları arasındaki 

farkların, ülkemizde bu programın esasının mülkiyet edindirme, 

Avrupa’da ise bunun amacının kiralık olarak verilmesi olduğu 

söylenmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptığı tüm 
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konutlara genelde sosyal konut adını verdiğinden bahsedilmektedir. 

Sosyal konut uygulamalarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıflarının istekleri doğrultusunda planlandığı ve illerdeki konut 

ihtiyaçları, bu konutların inşa edileceği alanlar vb. gibi önemli 

unsurların göz ardı edildiği anlatılmaktadır. 

Kitabın 2.bölümünde vurgulanan konu başlıklarından biri de, 

yoksulluğun mekansallaşmasıdır. Bu da kentsel yoksulluk ve sosyal 

dışlanma olarak ele alınmıştır.  Kentsel yoksulluk ve sosyal dışlanma 

konuların ele alındığı için, kent ve kentlerin genel özelliklerine kısa da 

olsa değinilmesi gerektiği söylenmektedir. 

Tarih boyunca dünyanın dört bir tarafında kentler doğduğu 

toplumların karakterlerini almakta ve bu karakteristik özellikleri 

nesilden-nesle aktarmaktadır. Kentteki insanların kendi durumlarına 

özgü davranışlarda bulunarak, kentin yaşam biçiminin değişmesinde 

etkili oldukları belirtilmektedir.  

Tam da bu noktada gecekondulardan bahsediliyor. Gecekondunun 

kentselleşmenin ilk aşaması olduğu ve kente göç eden kişiler için 

bekleme yeri olduğu belirtilmiştir. Keleş’e (Keleş; 1990:327) göre 

ülkemizdeki kentlerin %50’si gecekondulardan oluşmaktadır. 

Gecekonduların kent geneline bakıldığında olumsuz etkilerde 

bulunmasına rağmen, bunları kullanan insanlar açısından olumlu 

yönleri olduğu ve işlevsel olduğu ifade ediliyor. Gecekondu 

alanlarındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin kentin merkezi 

alanlarındaki aynı ilişkilerden farklı olduğuna vurgu yapılıyor. 
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Kentler geliştikçe, gecekonduların kentlerin güzelliğini bozdukları ve 

kentteki gelişmelere olumsuz etki eden ‘’çirkin’’ yapılaşmalar olduğu 

savunuluyor. Gecekonduların yıkılması gerektiğini ve uygun 

yapılaşmanın (kentsel dönüşümün) bu problemin çözümü olabileceği 

belirtilmektedir.  

Amerika’daki gecekondular (‘’slum’’ lar) ve Türkiye’deki 

gecekondular (‘’kulübe şehir’’) (‘’shanytown’’) arasında 

karşılaştırma yapılmıştır.  

Slumlar hakkında:  

- Günümüzde gelişmiş olarak tanımlanan toplumların eski 

mahalleleridir. 

- Amerika kültürünün ürünüdür. 

- Şehir hayatına uzanan yolda başarısız olmayı temsil eder. 

Kulübe şehir hakkında: 

- Gecekondular, iyi bir yaşama giden yolda umutların yeşerdiği 

yerlerdir. 

- 3. Dünya Ülkelerinin ürünüdür. 

- İyi yaşama ulaşma çabası vardır. 

Başlarda sadece başlarını sokmak amaçlı yapılan gecekonduların, 

zaman ilerledikçe çok katlı binalara dönüştüğü ve burada yaşayan 

göçerlerin kente yeni gelen kişileri binalarına kiracı olarak 

aldıklarına değinilmektedir. 
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Özetlemek gerekirse, konutlar insanların sadece barınması için inşa 

edilmemelidir. İnsanların maddi ve manevi bilgilerini konutlarını 

gözlemleyerek, anlamak mümkündür. Konutların inşa edildiği alanlar 

aynı zamanda sosyalleşme alanı olmalıdır. Unutmamak gerekir ki, 

konutlar insanlar için inşa ediliyor ve burada yaşamını sürdüren 

insanların mutlu, sağlıklı ve huzurlu hayat yaşamaları sağlanmalıdır.  

Kitabın 3.Bölümü olan Sosyal Dışlanma başlığı altında yoksulluk 

kavramının ve sosyal dışlanma kavramının anlamları incelenmiştir. 

Yoksulluk, sahip olamama durumudur. Kırsal alandaki insanların 

ortak geçimi doğadan sağlanıldığı için sosyal yaşantı gelenekler 

üzerine kurulu olur ve alt kültür formları oluşmaz. Yani sahip olan ve 

olamayan arasındaki fark kentsel alanda daha kolay görülür. Sosyal 

dışlanma üretimin doğadan uzak, insan, makine gücüne dayalı 

yapıldığı ekonomik farklılıklar oluşturan kent yaşantısında görülür. 

Sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramları aynı anlamda kullanılsa bile 

aynı anlama gelmemektedir. Yoksulluk tek boyutlu ve ekonomik 

açıdan yetersizliktir, sosyal dışlanma ise çok boyutludur bireyin 

toplumsal faaliyetlere katılamamasından kaynaklanır. Kitapta sosyal 

dışlanmayı ortaya çıkaran nedenlerin çokluğunun konuda tek bir 

çözüm ile sağlanamayacağından bahsedilmiş. Sosyal dışlanma 

kavramının bağlantılı olduğu sosyal sermaye kavramı incelenmiştir. 

Sosyal sermaye, insanların arasında ilişki kuran, kurum, tavır ve 

değerlerin ekonomik ve sosyal gelişmeye yaptıkları katkılardır. Fakat 

Türkiye’ de sosyal sermaye düzeyinin düşük olduğunun görülmesi, 
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sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmaması ile doğrudan 

bağlantılıdır. 

Bölümün alt başlığı olarak Sosyal Dışlanma Etki Alanı altında sınıf 

altı, alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf arasındaki bağlantı incelenmiştir. Bu 

tabakalaşmada alt sınıftan üst sınıfa doğru gidildikçe dışlanmanın etki 

alanı azalmaktadır. Fakat sosyal dışlanma sadece ekonomi ile ilgili 

değil, sosyo-kültürel olarak kendini entegre edememiş kişilerde de 

görülebilir.  

Kitabın 4.Bölümü Sosyal Konut başlığı altında barınma kavramını ve 

anayasalara bağlı olarak sosyal konutların nasıl bir çözüm bulduğuna 

değinilmiştir. İnsanın kendini diğer güne aktarabilmesi için temel 

olarak gıda ve barınma ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 

Kişinin sağlık ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Barınma 

ihtiyacı karşılanamayan bir kimse birinci düzeyde yoksulluk 

göstergesidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de herkesin sağlık 

ve yaşaması için barınma/konut hakkı yazmaktadır. 1961 

Anayasasında yoksul ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler 

alınması yazarken 1982 Anayasasında ‘yoksul ve dar gelirli 

vatandaşların’ vurgusu kaldırılmıştır. Bunun sebebi ise 1945-1982 

arasında refah devleti modelinin 1980’den sonra ekonomik nedenlerle 

değişimi olmuştur. 1980’den sonra neo-liberal bir ekonomik modeline 

dönüştürülmüştür. 1980’ler yoksulluk sorununa bir çözüm aramakla 

geçmiştir. 1986 yılında kamuoyu tarafından Fakir Fukara Fonu 

olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu bu 

sorun ile mücadele için kurulmuş ve vakıf sistemi olarak uygulamaya 
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geçmiştir. Bağışların bir kısmı kamuoyundan olup asıl kaynağı 

SYDF’DİR. Balaban’a göre Batı neo-liberal sisteme kolay geçiş yapsa 

bile Doğu da yoksulluk boyutlarının daha sorun hale gelmesine sebep 

olmuştur. Türkiye 2000’li yıllarda bu sistemin dışına çıkarak konut 

ihtiyacı için konut üretimine girişmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile yoksul, kimsesiz, engelli 

kişilere yönelik konut sahibi olma uygulamaları başlatmış olup ve bu 

türde arazi, mülkiyet sağlama gibi barınma yardımları yapmıştır. 

Yoksulların dışlanmış olarak algılandığı ve bu dışlanmayı önlemek 

için sosyal içerme sağlanmak istenmiştir. Sosyal içerme kavramı 

bireyler arasındaki sosyal, kültürel vb. gibi alanlarda program 

dahilinde eşitsizlikleri önleme girişimidir. Türkiye’de sosyal 

içermenin uygulanma birlikteliği sağlanmadığı görülmektedir. Sosyal 

içerme ve barınmanın temel bağlantı noktasını şu yönde ele alıyor; 

barınmanın sadece mekansal birimler olmadığını içinde kalan 

insanların önce kendi içindelerinde daha sonra çevresi ile(komşuları) 

daha sonra toplumun tümü ile kurduğu etkileşim ve paylaşım 

mekanları olduğunu ve kişilerin bu toplumun bir parçası olduğunu 

hissetmelerini sağlamanın temelinin barınmadan geliyor olmasıdır. 

Sosyal konut ise kişilerin evinin olmamasından kaynaklı oluşur. Ev ise 

kişilerin bir birey olma kendilerine özel bir mekana sahip olmasıdır.  

Sosyal Konut’un alt başlığı olarak Konuttan Sosyal Konuta Tarihsel 

Gelişim bölümüne konutun tanımı ile giriş yapılmaktadır. Konut, 

kentsel çevrenin ekonomik, kültürel vb. özelliklere sahip toplumsal 

ilişkilerin üretilmesindeki kültürel bir yapıya dönüşümü sağlayan 
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yerdir. Konut içi ve dışı birebir etkileşim de olup ikisinin de üretimi 

önemlidir. İnsanların maddi açıdan barınma ihtiyacını sağlamak için 

yaptığı harcamaların fazla olması, insanların kira yerine satın alma 

isteği aile bütçesinin çöküşüne sebep olabiliyor. İşsiz insanların 

maddi gelirinin bulunmaması sebebiyle mağdur olması ve kentin bir 

kısmında yoğunlaşması görülmektedir.  

Sosyal konutta 1945 yılından sonra konut ihtiyacı için devlet konut 

politikası geliştirmeye gitmiştir. Kent nüfusunun artması, yoksul 

kesimin duyduğu ihtiyaçlar, insanların elinde olmayan sebepler, 

savaşlar devlete bu alanda bu yükümlülük hissettirmiş. Bu konut 

uygulamalarına başlamadan önce kişilerin ihtiyacı ve bölgedeki konut 

talebi çalışması yapılması gerekliliğinden bahsediliyor. Sadece 

konutların inşaat maliyetine göre değil kullanıcıların farklılıkları, 

hanedeki nüfus sayısı vb. kültürel etmenlerden konut talebine istekler 

değişebilir ve buna göre maliyette artış, azalışlar olabilir. 

1950’li yıllarda sosyal konut kavramı literatüre girmiştir. Sosyal 

konutların amacı; dar gelirli ve yoksul kesimin kamu kaynakları ya da 

destekleriyle konut ihtiyacının, sağlıklı yaşam ihtiyacının 

karşılanmasıdır. Sosyal konutların yapılmaya başlanması sanayi 

devrimi ile kırdan kente iş imkanı için gelen insanların oluşturduğu 

nüfus artımına yönelik konut ihtiyaçlarının karşılanması için 

olmuştur.  

Tarihsel değişim 3 döneme ayrılmıştır; I.dönem 1800- II.Dünya 

Savaşı bitimine kadar, II.dönemII.Dünya Savaşı-1980,III.dönem 

1980’ler-Günümüzdür. I. Dönem kente iş için gelen gelir darlığı 
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çekenlere yapılan konut uygulamalarıdır. II. Dünya Savaşındaki can 

kayıpları ile kentin harabeleri kentsel düzenleme yapılmasına neden 

olmuştur. Daha sonrasında alt sınıfların desteklerle birlikte konutlara 

yerleşmesi ile konutlar yoksulluk yuvaları haline gelmiştir. Bu 

durumda az gelirli insanlarla diğer grupların bir arada yaşamamak 

istememesine ve dışlanmaya sebep olmuştur. 1980’ler ile değişen 

ekonomik ve siyasal politikalarla sosyal konutlardan kurtulmak fikri 

gündeme gelmiştir. Gelişmiş kentlerde iş için göçlerin durması ve 

konut ihtiyacının durması ile yeni konutların yapımının önüne 

geçilmiştir. Sosyal konutların temel bir başka problemi ise sosyal 

karışımın sağlanamamasıdır. Bunun için bazı ülkelerde sosyal 

içermeyi sağlamak amacıyla belirli meslek edindirme, sosyal 

konutlardan bağımsız yaşama gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de Yoksul Sosyal Konut Uygulamaları alt başlığında ise 

başlarda sadece yoksullar için yapılan konutların daha sonra farklı 

kesimler için de üretilmeye başlanması görülmüştür. Sanayileşme 

sürecine bağlı bir gelişim göstermediği için ‘çarpık kentleşme’ 

görülmeye yani kentlileşememiş yoksul grupları oluşmaya başlamıştır. 

Konut ihtiyacının artmasına bağlı olarak hem devlet, hem özel sektör, 

hem müteşebbis kişiler konut inşasına yönelmiştir. Türkiye’de yerel 

yönetimlerle görüşülmeden TOKİ yasalarına dayalı SYDV’lerle 

talepler belirlenip politikalaştırılmamış bir uygulamaya görülmeye 

başlanmıştır. 1980’lerden sonra diğer ülkelerde konut yapımındaki 

durulma Türkiye’de görülmemektedir. İnşaat sektöründeki artış diğer 

sektörleri de etkilemiştir. 
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TOKİ tarafından yapılan konutlardan yararlanmak için 2600 TL aylık 

hanenin geliri olmalı ve kişiler başvurularını yapıp belirli ödeme 

tipleriyle konutun borcunu taksitlendirerek yatırır. İnşa edilen 

konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 

teslim edilir. Konutların yapım aşamasında ve yapım sonrasında 

kontrolü düzenli olarak sağlanmamaktadır. Konutlardaki yaşam 

kalitesi, güvenlik vb. ihtiyaçların devamlılığı sağlanmamıştır.  

Hedef Kitle Tespiti ve Başvuru alt başlığında sosyal güvencesi 

olamayan insanların başvuru yapabildiği ve hane halkının olanakları 

incelenmesi gerektiği bulunmaktadır. Kura ile konutlara oturulabilir.  

Konutlara Ait Ödemeler ve Konutlardaki Sosyal Hareketlilik alt 

başlığında kullanıcıların hem konut taksitlerini hem de site yönetim 

giderlerini ödemeleri gerektiği bulunmaktadır. Konutların kullanıcılar 

ile yapımı arasındaki maliyet farkını SYDV TOKİ’ye ödemektedir. 

Konuta yerleşen biri taksitlerin tamamını ödemese bile konuttan 

çıkarılmıyor. Konutta fiili oturma şartı bulunmaktadır. Konuttaki 

kullanıcıların konuta sahip olmaları 30 yıl süreyi aştığı için yoksul 

doğup yoksul ölme ve yoksulluğun bir sonraki kültürel kuşaklara 

aktarılmasına sebep olmaktadır.  

Bazı Avrupa Ülkelerindeki Sosyal Konut Uygulamaları 

Hollanda, Avusturya, Almanya, İngiltere:Öncelikli olarak yoksul 

insanlar ve sınıf altı insanlarda yararlanabiliyor. Konut mülkiyeti 

konut derneklerinde olduğu için kamu bütçesi zarar görmez. Kiralık 
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konut modeli uygulanmaktadır. Toplumdaki farklı gelir insanların 

sosyal karışımını sağlamaktadır. 

Avrupa Sosyal Konutları İle Türkiye’deki Yoksul Sosyal Konutların 

Temel Farkları 

Avrupa da kiralık konut, konut imalatı kurumlarda, sosyal karışım 

önemlidir. Türkiye’de mülkiyet, merkezi plan yönetimi, kentin dışında 

inşa edilir. 

5.Bölüm Bulgular ve Değerlendirme kısmı araştırmaların saha kısmı 

olan Van, Konya, Ankara’da üretilen yoksul konutların anlatımını 

içerir. 

Van: 2 bölgeye yapılan konutlarda incelemeler olarak, tek ulaşımın 

dolmuş olması ve düzensiz çalışması, para ödeyemedikleri için 

kaloriferlerin yanmaması, elektriklerinin kesik olması gibi sorunların 

yaşanması, konut çevresinin güvensiz olması, tecavüz, madde 

bağımlılığı,hırsızlıkların gözükmesi, dairelerin içlerinde kullanılan 

malzemelerin kalitesiz olması, kırılması, hanedeki insan sayısına göre 

büyüklükte yapılmamış olup yaşanabilecek bir alan bulunmaması, aile 

içi bireylerin özel hayatlarının olmaması sonuçları görülmüştür. 

Konya: Meram ilçesindeki konutlar merkeze uzak ve tek ulaşım 

belediye otobüsleridir, yükseltiye kurulmuştur, balkon 

bulunmamaktadır, çevresinde sosyal donatı alanları bulunmamak-

tadır. 
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Ankara: Kent merkezinden uzak yamaçlara yapılmıştır, tek ulaşım 

belediye otobüsüdür, engelli, yaşlı kullanıcılara uygun şartlar 

bulunmamaktadır, aydınlatma eksikliği olup güvensiz bir alandır, 

sosyal tesisi boştur, yakında sosyal donatı alanları bulunmamaktadır. 

Konuşulan kişilerin yaş grubu, eğitim durumu, aylık gelirleri, medeni 

durumları, aile büyüklükleri verilmekte olup kullanıcı yorumlarına yer 

verilmiştir. Kitapta yer verilen kullanıcılarla bireysel görüşmeler 

kısmına değinmek gerekirse, 

Şehir merkezine veya kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlara 

uzaklık konusu kullanıcıları zorlayan en büyük etkenlerden biri 

olmuştur. Bu zorluklar insanların fizyolojik sağlıklarına ve maddi 

durumlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Yoksul sosyal konutlarda 

yaşayan yaşlı ve engelli kesimin en büyük korkuları acil bir sağlık 

problemi karşısında –ambulansın konut alanından hastayı alıp 

hastaneye götürebilmesi 1 saat sürmesi nedeniyle- hastaneye 

zamanında yetişememektir. Kullanıcıların bu konudaki isteği kente 

uzakta konumlanan konut alanına belediyenin en azından bir sağlık 

ocağı yapması yönündedir.  

Bunun yanı sıra, konut bölgelerinde okul, market, sosyal alanlar 

olmaması da kullanıcıları olumsuz etkileyen diğer etmenlerdendir. 

Kullanıcılar çevrede az bulunan marketlerin ürünleri daha pahalıya 

sattıklarını ve başka bir alternatifleri bulunmadığı için maddi 

durumları el verenlerin buradan alışveriş yaptıklarını, el 

vermeyenlerin ise şehir merkezinden dönerken zaten sayısı az olan 

toplu taşıma araçlarıyla taşıdıklarını söylemişlerdir.  
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Kitapta yapılan analizlerin en yaralayıcı tarafı ise çevrede okul 

olmadığı için birçok velinin çocuğunun eğitim hayatını 

sonlandırmasıdır. Kullanıcılar bu konuda önemli bir noktaya 

değinmektelerdir. 

Yoksul sosyal konut alanlarında yaşamaya hak kazanmış insanlar 

yoksulluğu ilgili kurum tarafından onaylanmıştır. Fakat bununla 

birlikte yaşadıkları çevre onları daha büyük bir maddi gidere 

zorlamaktadır. Özellikle şehir merkezine uzaklık konusunda maddi 

sıkıntı daha büyük bir hal almıştır. Ulaşım masraflarını 

karşılayamadıkları için birçok öğrenci okulunu, birçok kişi ise işini 

kaybetmiştir. Hali hazırda yoksul oldukları tescillenen insanlar bu 

durum karşısında daha da yoksul olduklarını ve belediyelerin ulaşım 

hizmetini sağlamadıklarını belirtmektelerdir. Kullanıcıların bu 

konuda getirdiği bakış açısı yoksul sosyal konut alanlarının sanayi 

bölgelerine yakın konumlanması hem iş gücüne katkıda bulunmaları 

hem de kendi maddi durumları açısından daha iyi bir sonuç elde 

edileceğidir. 

Kitabın devamında kullanıcıların güvenlik sorunlarından 

bahsedilmektedir. Konut alanları görece daha ıssız alanlar olduğu 

için birçok yasa dışı davranış gösteren insanlarla karşı karşıya 

geldiklerini söyleyen konut kullanıcıları, güvenli bir şekilde 

yaşamalarını sağlayacak ekiplerin bulunmaması ve bir olay ile 

karşılaştıklarında polisin alana geç gelmesi veya hiç gelmemesinden 

yakınmaktalardır.  
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Yapılan incelemeler sonucunda gözlemlenen başka bir problem ise 

konutların büyüklüğüdür. Bu konutları kullanan kişilerin genel olarak 

kalabalık ve yoksulluğu tescillenmiş insanlar olduğunu göz önünde 

tutarak baktığımızda çoğu daire ev halkı için yetersiz gelmektedir. 

İnceleme yapılan çoğu evde Amerikan mutfak kullanımı bir sorun 

haline gelmiş ve mutfak ve salon birbirinden kullanıcıların kendi 

imkanlarıyla ayrıldığı görülmüştür. Tüm bunların yanı sıra, duruma 

sosyal boyuttan bakıldığında kullanıcılar yoksullukları nedeniyle 

kentten uzaklaştırıldıklarını ve kötü şartlarda yaşam sürmeye zorunlu 

hale bırakıldıklarını düşünmektelerdir. 

Sonuç olarak, çalışmada incelenen yoksul sosyal konutlar toplumsal 

sınıflandırmanın en alt katmanında yer alan kullanıcılar için 

yapılmıştır fakat aynı kullanıcılar konut alanının isimlendirmesiyle 

bile ötekileştirilen, toplumdan ayırılan ve soyutlandırılan bir kitle 

haline getirilmiştir. Proje tasarım aşamasında kullanıcı kitlesi ve 

çevresel faktörler açısından verimli bir analiz yapılamaması sebebiyle 

kullanıcılar güvenlik, gelir sıkıntısı, ulaşım gibi temel faktörler 

sebebiyle kamu vicdanını derinden yaralayan durumlara sevk 

edilmiştir. 

Kitap, detaylı bir şekilde üç öğrenci tarafından değerlendirilmiştir. Bu 

nedenle, değerlendirmede üç farklı yaklaşım söz konusudur. İlk 

öğrenci, ilk iki bölümü incelemiş ve değerlendirmesinin sonunda 

değerlendirdiği kısmı özetlemiştir. İkinci öğrenci, incelediği kısmı 

özetlemiş, ancak değerlendirmesinin sonunda ayrıca genel bir özet 

yapmamıştır. Üçüncü öğrenci, incelediği kısımlara yönelik özetinin 
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ardından bir sonuç paragrafı eklemiştir. Değerlendirmede, kitaba 

yönelik bir eleştiri bulunmamaktadır. Yazım hatalarının bulunduğu 

değerlendirmede, üç öğrencinin birlikte ele aldığı bir sonuç kısmı 

bulunmamaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konut çalışmaları, mimari yazının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Görmezden gelinemeyecek derecede önemli bir araç 

olarak konut, literatürde kendine açılan bu yeri hak etmektedir. Konut 

hakkında yapılan çalışmalar, konutun fiziksel, sosyal, ekonomik, 

toplumsal boyutuyla olduğu kadar kullanıcı ile olan ilişkisine de 

odaklanmıştır. Konut ile ilgili yapılan tüm çalışmalara rağmen 

irdelenmesi gereken çok farklı taraflarının da olduğu bilinmekle 

birlikte, bu çalışma bağlamında konuta dair yeni ve söylenmemiş bir 

ekleme yerine, mevcut yazına yönelik inceleme ve değerlendirmeler 

kapsama alınmıştır. Bu kitabın omurgasını oluşturan kitap inceleme ve 

değerlendirmelerinde, 20 adet kitap tek bir öğrenci tarafından, 7 adet 

kitap iki öğrenci tarafından birlikte, 6 adet kitabın değerlendirmesi 6 

öğrenci tarafından ayrı olarak ve 1 adet kitabın değerlendirmesi 3 

öğrenci tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir. Toplamda 49 öğrenci 

34 farklı kitabı değerlendirerek analiz etmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, sayfa sayıları birbirinden farklılık arz eden 

konuta yönelik 34 farklı kitap değerlendirmesi incelenmektedir. 

İncelemelerde, sayfa sayısı 31 adetten 719 âdete kadar farklılaşan 

sayfa sayısına sahip kitaplar değerlendirmeye alınmış olup ortalama 

sayfa sayısı yaklaşık 205’tir.  Bu sonuca göre, ortalamanın kitap sayısı 

arttığında değişeceği göz önünde bulundurulmakla birlikte, literatürde 

kendine yer edinen konutla ilgili kitapların ortalama 200 sayfaya sahip 

olduğu belirtilebilir. 
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İncelenen kitapların yayımlanma tarihine bakıldığında, basım 

tarihlerinin 1961 yılından itibaren 2019 yılına kadar farklılaştığı, bu 

kitapların daha çok 2006 yılı ve sonrasında yayımlandığı 

görülmektedir. Bu sebeple, inceleme ve analizi yapılan kitapların 

güncel çalışmalardan oluştuğu, güncel çalışmaların tercih edilmesinin 

yakın zamana yönelik daha fazla bilgi içermesi bakımından daha 

doğru bulunduğu belirtilebilir.  

Değerlendirmelere genel olarak bakıldığında ciddi yazım hataları ile 

karşılaşılmaktadır. Bu yazım hatalarına, tüm değerlendirmelerde az ya 

da çok rastlanılmaktadır. İnceleme yapan öğrenciler arasında yurtdışı 

uyruklu öğrencilerde bulunmaktadır. Bu sebeple, bazı öğrenciler 

açısından yazım hatalarının olabileceği öngörülmüştür. Ancak basit 

kelime ve cümlelerde bile tüm değerlendirmelerde yazım hatalarının 

bulunması, lisans seviyesinde bulunan öğrenciler bakımından dikkate 

değer bir eksikliği göstermektedir. İmla kurallarına uymanın yararı 

yadsınamaz. Yerinde kullanılan işaretlemeler, okuyucunun okuduğu 

metni anlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple, yazım hatalarından 

kaynaklanan sorunların önüne geçilebilmesi için öğrencilerin mesleki 

ya da farklı dallarda yazılan kitapları okumaları önerilmektedir. 

Öğrenciler arasında yurtdışı uyruklularında olduğu düşünüldüğünde 

okumanın önemi ortaya çıkmaktadır. Kısacası, bir kitabı inceleme ve 

analiz edebilmenin yolu birçok farklı kitabı okumaktan geçmektedir. 

Ayrıca, lisans düzeyinde verilen ve zorunlu derslerden olan Türk Dili 

gibi derslerde yazım kurallarından bahsedilmesi ve ders içeriklerine 
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eklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, yazım hatalarının 

düzeltilmesine yönelik ödev vb. verilmesi doğru bulunmaktadır.  

Çalışma içeriğinde bulunan kitap incelemelerinin, daha çok kitapların 

özetini yaptığı, eleştirel bir analiz yapamadığı göze çarpmaktadır. 

Oysaki kitap incelemelerinde esas amaç, kitabın özetini çıkarmaktan 

ziyade, olumlu ve olumsuz yanlarını tarafsız bir şekilde ele alarak 

okuyucuya kitabın yazarı ve içeriği ile ilgili bilgi aktarmaktır. Bu 

sayede, kitap inceleme çalışmalarının kitabın özetini sunmak yerine, 

kitabın özetiyle beraber içeriğin eleştirel bir dille analizini okuyucuya 

aktarmak daha isabetli olacaktır.   

Bu çalışma kapsamında bulunan kitap incelemelerinin bazılarında, 

kitapların ön kapaklarının (kapak kitaba alınmamıştır) incelemeye 

dâhil edildiği görülmektedir. Bu durum olumlu bulunmakla birlikte, 

incelemelerde kitap kapağına yönelik bir eleştiri bulunmamaktadır. 

Oysaki kitap eleştiri ve incelemelerinde, kitapların ön ve arka 

kapakları içeriğe yönelik bazı bilgiler içerdiğinden, kitap kapağı ile 

birlikte kitabın arka kapağınında incelemeye dâhil edilmesi 

gerekmektedir.  

Değerlendirmelerde kullanılan kelime sayısına bakıldığında, bu 

sayıların oldukça değişken olduğu görülmektedir. 225 ile 1907 sayıları 

arasında değişen kelime sayılarında, aritmetik ortalama yaklaşık 1020 

kelime olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde, 

incelenen kitapların ortalama sayfa sayılarının yaklaşık 205 olduğu bir 

durumda yaklaşık 1000 kelimelik bir inceleme çalışmasının kelime 

sayısı bakımında yeterli olacağı belirtilebilir. 
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Bazı değerlendirmelerde, kitabın içeriğinden alıntı yapılarak 

fotoğraflar paylaşılmıştır. Bu fotoğraflara yönelik ise kayda değer bir 

eleştiri ve analiz yapılmamıştır. Bu açıdan, kitap içeriğinde bulunan 

fotoğrafların incelemeye eklenmesi yerine, kitap içinde bulunan tüm 

fotoğraflara yönelik biçimsel eleştiride bulunulması ve bunun 

incelemeye eklenmesi daha doğru bulunmaktadır. 

Değerlendirmelerin tamamına yakınında, incelenen kitapların 

kaynakçasına yer verilmediği anlaşılmaktadır. Kitapların farklı 

basımlarının içerik yönünden birbirinden ayrı olacağı göz önünde 

bulundurulduğunda, kaynakçanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebeple, kitap inceleme çalışmalarında değerlendirmeye alınan 

kitapların kaynakçasının değerlendirmeye eklenmesi gerekmektedir. 

Değerlendirmeler, çoğunlukla tek bir öğrenci tarafından yapılmıştır. 

Ancak, iki veya üç öğrencinin birlikte yaptıkları değerlendirmelerde 

bulunmaktadır. Birden fazla öğrencinin yaptıkları değerlendirmelerde, 

farklı yaklaşımlar olduğu ve dil birliği bulunmadığı göze 

çarpmaktadır. Bununla birlikte, iki öğrencinin birbirini tekrar eden 

cümleler kurduğu gözlenmektedir. Bu açıdan, birden fazla yazarlı 

kitap inceleme metinlerinde, sorumlu yazar belirlenmeli, tüm yazının 

tamamlanmasının ardından çalışma son bir kez sorumlu yazar 

tarafından incelenmeli, birbirini tekrar eden metinler gözden 

geçirilmeli ve gerektiğinde metinde kısaltma veya uzatma 

yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, konut konulu kitaplara ve güncel çalışmalara yönelik 

inceleme yazıları bütünüyle değerlendirildiğinde, incelenen kitabın 
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bütüncül bir şekilde ve eleştirel bir gözle yazar(lar) tarafından 

okunması, notlar alınması, birden fazla yazar olması durumunda 

özetinin birlikte tartışılması, gerektiği durumda fikir vermesi 

bakımından yazarın diğer kitaplarının da okunması, inceleme metninin 

yazılması sırasında yukarıda belirtilen önerilere uyulması, metin 

içeriğinde giriş, inceleme, tartışma ve sonuç kısımlarının bulunması 

gerekmektedir. Böylelikle, kitap eleştiri ve inceleme çalışmalarının, 

incelenen kitap ve yazarı ile ilgili okuyucuya bilgi vereceği gibi, 

sonradan okunacak kitaplarında daha bilinçli bir şekilde okunma ve 

irdelenmesine imkân vereceği düşünülmektedir. 
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