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GECEKONDU KAVRAMI ÜZERİNE
Bu yazı çerçevesinde, Türkiye'de, kentleşmenin bugünkü evresinde
"gecekondu" kavramının algılanışı üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Toplumsal olarak oldukça karmaşık toplumsal kategorileri ve süreçleri
içeren "gecekondu" kavramının algılanışı, kentleşme sürecinin değişik
evrelerinde've değişik çevrelerce farklı olagelmiştir. Burada biz, bu
kavramı^ yoğun bir gecekondulaşma süreci içinde olan İstanbul kentinde
bugün doğrudan bu konuyla ilgili uygulamalar yapmakta olan yerel
yöneticileri odak noktası alarak irdelemeye çalışacağız.
Gecekondu, esas olarak "ticarileşmemiş" konut edinme sürecini
ifade etmektedir. Bu konudaki geleneksel görüş, "gecekondu"nun,
yoksulların, işgal ettikleri alanlarda, kendilerine, kendi emeklerini
kullanarak, inşa ettikleri ve sadece kullanım değeri olan "barınak"lar
olduklarıdır. Burada "gecekondu"nun iki önemli özelliği belirmektedir:
Birincisi, "yasal olmayan" bir süreci içermesi, diğeri ise, konutu,
kullanıcının kendisinin, daha çok derme çatma malzemelerle,
üretmesidir. Bir diğer deyişle, gecekonduda barınağın üretimi ve
tüketiminin aynı kişiler tarafından yapılıyor olması söz konusudur.
Gecekondunun yasa dişiliğinin bu çerçeve içindeki anlamı, barınağın
yapıldığı arsanın kullanıcı tarafından işgal edilmiş olmasıdır. Bu da,
barınağı yapanların, arsaları edinmek için para ödememeleri ve
dolayısıyla, bu tür konut üretiminin tamamen piyasa dışında
gerçekleşmesi demektir. Dolayısıyla, "gecekondu”, kentsel alanlarda,
piyasa mekanizmasının tamamen dışında üretilen, işgalci, üretici ve
kullanıcının aynı kişiler olduğu, sadece barınmak için üretilen
ticarileşmemiş" konutlar olarak tanımlanabilir (Roberts, 1978: Amis,
1984).
Yukarıdaki tanıma göre "gecekondu", tamamen parasal olmayan
alanda bir tür kendine yeterli bir ekonomi içinde üretilen bir konut
türüdür. Üçüncü Dünya ülkelerindeki bu tür konut edinme süreci
özellikle hızlı kentleşme sürecinin ilk evrelerinde gözlenmiştir. Bu
dönemlerde, bu tür konu üretiminin "yasa dışı" oluşu ve sadece kullanım
değeri taşıması bu alanlarda "karlılık" amacı güden grupların girişini de
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caydırıcı olmuştur. Ancak kentleşme sürecinin ilerleyen evrelerinde,
gerek bu alanlarda ve gerekse yeni yapılan alanlarda oluşan
"gecekondu"nun yukarıda tanımlanan iki niteliğinde bazı değişiklikler
gözlenmiştir. Gecekondu alanlarında kiralık konutların da bulunması,
gecekonduların alınıp satılması, gecekondularda "işgalci", "yapıcı" ve
"kullanıcı"ların ayrımlaşması, gecekondu yapımında kullanılan
malzemelerin piyasadan satın alınması ve gecekonduların yasallaşması
gibi olgular, gecekonduların "ticarileşmesi"nin temel göstergeleri
olmuştur. Bütün bunların sonucu, yasal olmayan konut alanları, ikinci
tür bir konut piyasasını doğurmuştur. Dolayısıyla, "gecekondu"
kavramının içerdiği nitelikler değişmiş, ve birbirinden farklı grupların,
karmaşık ilişkilerinin getirdiği çeşitliliği içermeye başlamıştır.
Gecekondu alanlarının ticarileşmesinin birçok üçüncü dünya
ülkesinde farklı süreçler ve mekanizmalarla gerçekleştiği
gözlenmektedir. Bunda gecekondulaşmanın gerçekleştiği kentlerin ve
toplumların özellikleri etkili olmaktadır. Örneğin, Latin Amerika
kentlerinde yapılan araştırmalar, işgalci, yapıcı ve kullanıcının aynı
gruplar olduğu durumlarda, ticarileşmenin, mülk konutların ve az da
olsa kiracılığın yaygınlaşması biçiminde gerçekleştiğini göstermektedir
(Gilbert; 1981: Edwards, 1981). Ticarileşme sürecinde, politik
mekanizmaların da önemli olduğu bilinmektedir. Örneğin Kenya'daki
Nairobi kenti gecekonduları üzerinde yapılmış olan bir araştırma, bu
alanlarda, siyasal çevrelerle ilişkileri olan ve genellikle işgali yapan
grupların elinde çok sayıda konutun mülkiyetinin yoğunlaşması ve
gecekondu alanlarının daha çok kiralık konut alanları haline dönüşmesi
sürecini ortaya çıkarmıştır. Burada ticarileşme, mülk konuttan çok,
kiralık konut alanları ve çok sayıda konutu elinde tutan yeni tür mal
sahiplerini ortaya çıkarmıştır (Amis, 1984).
Türkiye’de gecekondu söz konusu olduğunda daha çok "yasa
dişilik" vurgulanmakta ve bu yasa dışı konut edinme biçimi için kamu
otoritelerinin geliştirdiği "hukuksal" tanımların kullanıldığı
gözlenmektedir. Bu tanımlamalarda daha çok gecekonduların
oluşumundaki yasa dişilik, imar yasalarına ve mülkiyet haklarına
aykırılık ön planda tutulmaktadır (yasal çerçeve için bk. Şakar; 1989).
Bunlarda, gecekondu oluşumunda yeralan gruplardan (işgalci, yapıcı ve
kullanıcılar) ve niteliklerinden söz edilmemektedir.
Bununla birlikte, Türkiye’deki gecekondu ile ilgili hukuksal
düzenlemelerde esas olarak, açıkça ifade edilmese bile, "zımnen", daha
çok bu alanları halen kullanan grupların "kente göçeden yoksullar"
olduğu varsayımı mevcuttur. Hukuksal çerçevcor , hu grupların, konut
edinme ve kentte yerleşmeleriyle ilgili düzenleme ve yasallaştırma
çabaları ele alınmaktadır. Bu çabalar, bir bakıma "ticarileşmenin"
yaygınlaşması ve yasallaşması anlamına da gelmektedir. Hukuksal
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düzenlemeler ve kentleşmenin evrelerine ve kamu yönetimlerinin konuyu
algılamalarına bağlı olarak sürekli olarak değişime uğramaktadır
(Tekeli; 1982. s. 201 - 238).
Hukuksal tanımlamalarda konutların ve kullanıcıların niteliği söz
konusu edilmemesine karşın şehircilerin tanımlamalarında konutun ve
kullanıcının niteliği de yeralmaktadır (tanım örnekleri için bk. Sevgi;
1988. s. 76-85). Bunlarda da konutlardaki derme çatmalık ve
kullanıcıların yoksulluğu vurgulanmaktadır.
Kullanıcıların niteliği ise daha çok toplumbilimcilerin yaptığı
çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalarda "gecekondu"
hukuksal olmaktan çok, fiziksel ve toplumsal çevre olarak ele
alınmaktadır (Örneğin, Kıray 1982; Ayata 1989; Şenyapılı 1981; Kartal
1983 v.d.). Bu çalışmaların bir kesimi gecekondu alanlarının
oluşumunun toplumsal koşulları ve nedenleri üzerinde durmakta ve
"gecekondular" Türkiye'de yaşanan kırsal değişimin yarattığı emek
göçünün kentteki yerleşme biçimi olarak ele alınmaktadır. Bu
araştırmalar, esas olarak kırdan kente göçeden ve gecekondulara
yerleşenlerin kentsel emek piyasası içindeki konumları, kentle
bütünleşme süreçleri ve gecekondunun fiziksel ortam olarak yarattığı
yaşam biçimi üzerinde önemli bilgiler vermektedir.
Türkiye'de, yazının başlangıcında belirtilen tanıma uyan, yani
pazar dışı üretilen, "gecekondu"ların hangi dönemlerde, hangi süreyle,
ne miktarda yapılmış olduğu tam olarak bilinmemektedir. Gecekondu
araştırmaları daha çok "kullanıcılar" üzerinde yapılmıştır, tşgal süreci
ve işgalin örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışma yoktur. Ancak
"ticarileşmenin" oldukça uzun süredir gerçekleştiği de bilinmektedir.
Türkiye'deki gecekondularda da "işgalci", "yapıcı" ve "kullanıcı" grupların
ayrımlaştığı, yasallaşma yoluyla mülk-konut ve kiracı sayısının arttığı,
dolayısıyla gecekonduların ticarileştiği açıkça gözlemlenmektedir.
Dolayısıyla Türkiye'de gecekondu geleneksel tanımdaki konutları, yani
"piyasa dışı ve ticarileşmemiş" konutları ifade etmekten uzaklaşmıştır.
Türkiye’deki gecekondulaşmanın "ticarileştiği" bilinmekle birlikte bu
sürecin doğuş koşulları, nitelikleri ve sonuçlan hakkında pek fazla bilgi
sahibi değiliz.
Bunun yanısıra, özellikle büyük kentler makro ekonomik ve politik
kararların da etkisiyle sürekli ve bütün olarak değişime
uğramaktadırlar. Bu da gecekondu alanlarını kullanan grupların
kentteki konumlarının mekânına ve zamanına göre kentsel dönüşümden
farklı olarak etkilenmeleri anlamına gelmektedir. Birçok eski gecekondu
alanı gerek fiziksel ve gerekse toplumsal olarak tamamen farklı kentsel
alanlar haline dönüşmüştür. Yasallaşma sürecinin de her bir gecekondu
alanındaki sonuçları kentsel alanlardaki konumlarına göre farklı
olmuştur.
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Gecekondulaşma ve ticarileşme süreçlerinin niteliklerinin mevcut
yapıdan ve uygulanan makro politikalardan etkilendiği açıktır. Nitekim,
Öncü, Türkiye'de kentlerde hızlı göçün yanısıra, ekonomideki
enflasyonist baskıların; zayıf ve farklılaşmamış sermaye piyasasının ve
kentsel politikanın kendine özgü himayeci (clientelistic) yapısının
etkileşimlerinin kentsel rantlarda yarattığı artışa işaret etmektedir.
Öncü'ye göre bu durum özellikle eski gecekondulular için yeni devingenlik
kanalları açmıştır. Bir bakıma, kente göçedenler için enformel arsa-. piyasası, iş piyasasından daha önemli bir toplumsal devingenlik ve
servet birikimi kanalı olmuştur (Öncü; 1988).
Türkiye’de, bugün, artık, büyük kentlerde gecekondulaşmanın
bulunduğu aşamaya göre değişen niteliklere sahip, birbirinden farklı,
• "gecekondu" alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla, gecekondu
alanlarındaki ticarileşmenin sonuçlan kentten kente, dönemden döneme
ve kent içindeki konumlanmalara göre de farklı olabilmektedir. Nitekim,
gecekonduluların, kent içindeki konumlarını güvence altına alma
konusunda da farklı talepleri olduğu gözlenebilmektedir. Bu noktada,
bir önceki İstanbul Büyük Şehir Meclisi üzerine yapılmış olan bir
araştırmanın bazı bulgularına değinmekte yarar görülmektedir. Bu
araştırma sırasında İstanbul'a göçeden grupların ve özellikle gecekondu
alanlarında yaşayanların kendi aralarında, kentteki kararların
alınması ve kıt kaynakların paylaşılması için yoğun mücadele verdikleri
gözlenmişti. Bu mücadelede kente kitlesel olarak ve zincirleme göç
süreciyle gelen gruplar arasında, kimi durumda geliş yerlerine göre, kimi
durumda etnik köken ya da dinsel farklılıklara göre oluşan,
"hemşehrilik" türü ilişkilerin oldukça önemli olduğu da belirlenmiştir
(Bk. Koksal - Kara. 1990).
Bütün bunlar, gecekondu kullanıcısının da, toplumsal olarak
heterojen gruplardan oluştuğunu ve kent içinde güvence sağlama gibi
talepler açısından da, kente geliş evrelerine ve kentteki
konumlanmalarına göre değişen, dolayısıyla farklı bir eksende de
farklılaşmış gruplardan oluştuğunu açıkça göstermektedir. Bütün bu
nedenlerle, kentleşmenin bugünkü evresinde, Türkiye'de artık, tek tip
bir "gecekondu''dan, ya da tek tip bir "gecekonduludan" söz etmek pek s
mümkün değildir.
Bütün bu farklılaşmalara karşın, yine de, gecekondu ve
gecekondulu, genellikle kalıplaşmış imajlarla algılanabilmektedir. Bu
kalıplaşmış imajların temelini de daha çok "yoksulların yaptığı
ticarileşmemiş barınak" oluşturmaktadır. Ancak gecekonduların
ticarileşmesi ve dolayısıyla gecekondu sürecindeki grupların
ayrımlaşması ve farklılaşması bu kavramın içeriğinin de
karmaşıklaşmasına ve yeniden sorgulanmasına neden olmuştur.
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Bu yazı,çerçevesinde, Türkiye'de kentleşmenin bu evresinde
"gecekondu” kavramının algılanışındaki karmaşıklığı İstanbul'daki yerel
yöneticileri odak noktası olarak inceleyeceğiz. Buna geçmeden önce bu
konuda odak noktası olarak niçin yerel yöneticilerin alındığını
açıklamakta yarar görülmektedir. Bu amaçla, bundan sonraki bölümde,
Türkiye'deki "gecekondu-yerel yönetimler" ilişkilerinin nitelikleri ve
önemine kısaca değinilecektir.
KENTE GÖÇEDENLERÎN KURUMU: BELEDİYELER
Türkiye'de yerel yönetimler, merkeziyetçi geleneğin sonucu, kısıtlı
işlevleri olan ve güçsüz kentsel kurumlardır. Bugünkü yapılarıyla,
kentsel alanlarda yaşayan tüm kentsel grupları aynı derecede etkileyen
ve ilgilendiren kurumlar olmaktan uzaktırlar. Belediyelerin, daha çok,
parasal kaynak gerektirmeyen konularda yetkileri olduğu bilinmektedir.
Belediyelerin bu kısıtlı konumları, bu kurumlarda yer almak isteyenlerin
niteliklerini de etkilemektedir.
Genel olarak Türkiye'deki belediyelerde seçimle yönetime
gelenlerin "meslek" bileşimlerinin incelendiği çalışmalar kentlerde daha
çok küçük girişimlerin ağırlıklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Çitçi,
1989). Seçimle yönetime gelen bu küçük girişimcilerin, daha çok,
belediyelerin karar alanlarına giren konulardan doğrudan etkilenen
I grupların temsilcileri oldukları da anlaşılmaktadır (Varol, 1989).
• Ancak sözü edilen küçük girişimcilerin niteliklerinin dönemden
döneme ve kentten kente de farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır.
Varol'un araştırma yaptığı orta büyüklükteki kentteki yerel yöneticilerin
daha çok "iş" alanlarına giren konulardaki yerel yönetim yetkilerine
duyarlı oldukları gözlenmektedir. Bir anlamda bu kentlerdeki yerel
yöneticiler, kendi faaliyet alanlarına giren, iş kollarına giriş - çıkışları
denetim altında tutmak, ya da kendi iş alanlarını düzenlemek gibi
kararlarla daha çok ilgilidirler.
Yoğun göç alan büyük kentlerde ise durumun biraz daha farklı
olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar büyük kent belediye meclislerine
girenler de daha çok küçük girişimcilerse de bunların nitelikleri orta ya
da küçük kent merkezlerinde yer alan gruplardan farklıdır. Büyük
kentlerdeki yerel yönetimler, mevcut yetkileri çerçevesinde, sadece
kentteki göreli olarak yerleşik küçük girişimciler değil, kente göçeden
gruplar ve özellikle "gecekondular" bakımından da özel önem taşıyan
kentsel kurumlardır. Nitekim bu kentlerde yer alan küçük girişimcilerin
kendi iş alanlarıyla ilgili düzenlemelerden çok, "göç eden" grupların
temsilcileri olma özelliklerinin ağır bastığı anlaşılmaktadır (Koksal Kara; 1990). Kente göç eden grupların kentin iş piyasasındaki
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konumlarının niteliğine bağlı olarak büyük kent yönetiminde yer alan
küçük girişimcilerin kendi faaliyet alanlarını düzenlemek ya da denetim
altında tutmaktan çok göç eden gruplara daha esnek bir iş ortamı
yaratma eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Bu yazı çerçevesinde biz
konuyu daha çok konut piyasası ve özellikle "gecekondu" bağlamında ele
almaya çalışmaktayız.
Ancak kente göçeden grupların aralarında da farklılaşan taleplere
bağlı olarak, çok canlı bir çekişme ve yarışmanın olduğu gözlenmiştir. Bu
durum bir anlamda, kente göç eden grupların, hem yerel politikaya ilgi
gösterdiklerini hem de yerel kararalma mekanizmalarına
ulaşabildiklerini göstermektedir (Kara - Koksal; 1989 ve Koksal - Kara;
1990). Bu arada, kente göç eden gruplarla, yerel yönetimlere seçimle
gelmiş olan kentsel yöneticiler arasında "hemşehrilik" türü ilişkilerin
önem taşıdığı da gözlenmektedir.
Genel olarak göç ve gecekondulaşma, özellikle büyük kentleri
birçok yönüyle önemli ölçüde etkileyen toplumsal olgulardır. Özellikle,
sınıfsal olmaktan çok, sınıflararası nitelik taşıyan, çoğu zaman yerleşik
partilerden bağımsız ve yerleşik norm, kural ve değerleri reddeden,
gecekondulaşma hareketi, büyük kentlerdeki yerel yönetimlerin yapısını
da büyük ölçüde etkilemiştir.
Gecekonduların ya da bu grupların taleplerinin kent yerel
politikasında önem kazanmasında birçok birbirine bağlı etkenin
varlığından söz edilebilir:
1) Bunlardan birincisi, büyük kentlerde, gecekonduların, artık
hiçbir siyasal hareketin yok sayamayacağı bir sayısal büyüklüğe
ulaşmış olmasıdır.
2) İkincisi, "gecekonduların", "gecekondulaşma" sırasında ve
sonrasında kamu otoriteleriyle sürdürdükleri yoğun mücadele ve
çatışmalardaki örgütlülüklerinin etkileridir. Gecekondulular, uzun ve çok
yönlü mücadelede oldukça deneyimli olmuşlar ve yerleşik siyasal
hareketlere kendilerini kabul ettirmişlerdir. Gecekondulaşmanın,
kentsel hareket olarak öneminin giderek artması ve yerleşikleşmesi,
siyasal partilerin de bu hareketle, başlangıçta açıkça olmasa bile
giderek artan oranlarda, ilgilenmelerine neden olmuştur.
3) Üçüncü etken, gecekondu olgusunun, siyasal çevreler
bakımından, hızlı kentleşmenin doğurduğu karmaşıklık ve çeşitlilik
içinde, açık ve kavranabilir talepler yaratmış olmasıdır. Örneğin,
İstanbul gibi nüfusunun yüzde 60'ının kent dışında doğanlardan ve
yaklaşık yüzde 50'sinin gecekondu alanlarında yaşadığı tahmin edilen
bir metropoliten kentte "gecekondu" sorunuyla geniş kitlelere ulaşmak
siyasal olarak oldukça kestirme bir yol olarak gözükebilmektedir.
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İstanbul gibi karmaşık bir metropoliten kentte, yerel yönetimlere talip
olanların değişen ve çeşitlenen toplumsal talepleri karşılamaları için
oldukça farklılaşmış ve çeşitlenmiş politikalar üretmeleri gerekmektedir.
Bu tür politikalar üretilmediği sürece "genel" ve "kitlesel" politikalar
daha kolay bir yol olma niteliği kazanmaktadır. "Gecekondu" konusu da
bu tür "genel" politikalardan biri olma niteliğini taşımaktadır.

4)
Sonuncusu ise, özellikle 1980 sonrasında, Türkiye’de "sınıfsal”
olan örgütlenmelerin kısıtlanmış olması, özellikle sol siyasal akımları,
daha çok "sorun odaklı" (issue oriented) ve kitlesel örgütlenmelere doğru
yönlendirmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu gruplar açısından da kitlesel
"gecekondu hareketi" daha büyük önem kazanmıştır.
Ancak, yine de, kentleşmenin evrelerine ve kentteki
konumlanmalarına göre değişen talepleri olan "gecekonduluların",
kitlesel olarak tek bir siyasal harekete yöneldiğini söylemek pek
mümkün değildir. "Gecekondulular", değişen ve farklılaşan taleplerine
göre, farklı siyasal hareketler içinde yeralabilmektedir. Nitekim, kentte
göreli olarak yerleşikleşmiş grupların daha çok ANAP'ta, buna karşılık
kente göreli olarak yeni yerleşmiş, ya da yerleşmekte olan grupların ise
daha çok SHP içinde yoğunlaşma eğilimi gösterdikleri gözlenmişti
(Koksal - Kara. 1990).
Bütün bunların sonucunda, gecekondulaşmanın çeşitli
aşamalarında yeralan gruplar arasında yoğun ve canlı bir yarışmanın
varolduğu gözlenebilmektedir. Dolayısıyla da, gecekondular büyük
kentlerdeki yerel politikada ve yerel yönetimlerde aktif olarak
yeralmışlardır. Yerel yönetimler bu bağlamda gerek bu piyasaya arsa
üreten gruplar (işgalciler), gerekse halen bu alanları kullanan ve
yasallaşma yoluyla kentteki konumlarını güvence altına almak isteyen
gruplar bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Bir anlamda büyük
kentlerde yerel yönetimler daha çok kente göçedenlerin önemli bir
kurumu haline dönüşmüştür.
Bu yazı çerçevesinde, kentleşmenin bugünkü evresinde,
İstanbul'da, halen gecekondu konusunda uygulamalar yapmakta olan,
sosyal demokrat (SHP'li) yerel yöneticilerin, "gecekondu" ve
"gecekondulu"yu algılayışları ele alınmaya çalışılacaktır. Bu ele alış,
kentteki yerel yöneticilerin yaptıkları uygulamaların daha açıklıkla
yorumlanmasını sağlayabilecektir.
KENT YÖNETİCİLERİ VE GECEKONDU KAVRAMI
TÜSES tarafından desteklenen bir araştırma çerçevesinde,
İstanbul’da uygulamalar yapmakta olan 18 SHP’li ilçe belediye
başkamndan 17’si ile, önceden hazırlanmış olan bir soru kağıdı
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çerçevesinde "gecekondu" konusu etrafında yoğunlaşan görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmelerde Başkan'lara "gecekondu", "gecekondulu" ve
"gecekondu sorunu" konusundaki algılamalarını ortaya çıkarıcı sorular
yöneltilmiş ve bu algılama çerçevesinde konuyla ilgili uygulamaları ve
politika önerileri değerlendirilmeye çalışılmıştır (Koksal. 1990). Bu
yazıda, sadece Başkanlarm "gecekondu" ve "gecekondulu'yu nasıl
algıladıklarıyla ilgili sonuçlar aktarılacaktır.
Başkanlarm Kökenleri ve Gecekonduyla ilişkileri

Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar genellikle
buralarda yeralan "temsilcilerle" ya da meclis üyeleriyle Başkanlar
arasında gerek köken ve gerekse toplumsal konum olarak önemli
farklılıklar olduğunu göstermektedir (Çitçi: 1989). ,Nitekim bugünkü
İstanbul Büyük Şehir Meclisi ile bilgiler değerlendirildiğinde de bu tür
bir farklılık saptanmıştır. (Bk. Koksal; 1990). Genellikle Başkanlar, '
meclis üyelerine göre daha çok eğitim görmüş ve göreli olarak toplumsal
konumu daha yüksek olan işlerle uğraşmaktadırlar. Bir anlamda
siyasal partilerin Başkanlık için koyduklan kriterlerle meclis üyeliği için
aradıkları kriterler farklıdır. Bu arada, bugünkü Büyük Şehir Meclisi,
üzerinde inceleme yapılmış olan son üç meclis arasında bu tür
farklılıkların en fazla olduğu meclis olarak dikkati çekmektedir (Bk.
Koksal, Kara; 1990).
Genel olarak bakıldığında İstanbul'daki ilçe Belediye
Başkanlarımn önemli bir kesiminin kent dışında doğduğu (18 ilçe
Başkan'mdan ll'i) ve bunların hemen hepsinin İstanbul’a halen yoğun
olarak göç vermekte olan bölgelerden geldikleri anlaşılmaktadır. Bu
bakımdan, Başkanlarm geldikleri yörelerle meclis üyelerinin geldikleri
yöreler arasında bir ilişki kurmak mümkün olabilmektedir. Bu, bir
anlamda, Başkanlarm aday gösterilmelerinde de "hemşehrilik" türü
ilişkilerin söz konusu olduğunun bir göstergesidir. Başkanlar arasında
küçük kasaba ya da köy kökenliler çoğunluktadır.
Başkanlarm eğitim durumlarına ve yaptıkları işlere bakıldığında,
göçettikleri bölgelerden gelenlere ve meclis üyelerine göre en azından
bugünkü konumları bakımından farklı oldukları anlaşılmaktadır.
Başkanlarm büyük bir çoğunluğunun, küçük işyeri sahibi ya da avukat,
doktor gibi uzman meslek sahipleri oldukları gözlenmektedir. Bu arada,
Başkanlar arasında kamu' ya da özel büyük işyerinde deneyimi
olanların sayısının azlığı göze çarpmaktadır. Bunun yanısıra, SHP’li
Başkanlar, "belediyecilik" deneyimleri yönünden de, daha çok yeni
devşirilmiş bir kadro niteliğini taşımaktadır.
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Yapılan görüşmelerde, Başkanlarda ağırlıklı olarak politik bir
söylemin hakim olduğu dikkati çekmiştir. Bu özelliğin, daha çok mensup
olunan partinin yapısının niteliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Nitekim, bir önceki meclisle ilgili olarak yapılmış araştırmada da, bu
durum saptanmıştı. ANAP'lı üyelerde gözlenen gevşek parti bağı ve
"hizmet" söylemine karşılık SHP'lilerde sıkı bir parti bağı ve yaygın bir
"politik" söylem dikkati çekmişti (bk. Kara - Koksal 1989).
Ancak, bu araştırma sırasında, SHP'li Başkan'larda bütün bu,
benzer "politik" söylemin örtüsünün altında farklı görüşlerin canlılığı
dikkati çekmektedir. Başkanların mensup oldukları parti içinde, bazı
siyasal bölünmelerin olduğu ve yerel seçim öncesinde parti içinde çeşitli
hiziplerin ön seçim için yarıştıkları bilinmektedir. Başkanlar, görüşmeler
sırasında soruları, "yasal" çerçeve ve parti programı doğrultusunda
cevaplandırmaya özen göstermişlerdir. Ancak, biraz ayrıntıya
inildiğinde, özellikle "gecekondu" söz konusu olduğunda, Başkanların
söylemlerin içeriğini farklı anlamlarla doldurdukları anlaşılmıştır. Bu
farklılıklar, parti içindeki siyasal bölünmelerden çok, Başkanların
kökenleri doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, Başkanlarla
"gecekondu" konusunda yapılan görüşmelerde, gerek sorunu
tanımlamada, gerekse algılamada Başkanların soruna nereden
baktıkları noktası önem kazanmıştır. Bu nedenle de cevapların
değerlendirilmesinde köken ve gecekonduyla ilişki derecesi dikkate
alınmıştır. Burada "gecekonduyla yakın ilişkisi olan - olmayan" ayrımı
daha anlamlı sonuç vermiştir.
Başkanların, yanya yakınının gecekonduyla, (gecekonduda yaşıyor
- yaşamış olma ya da yakın akrabalarının halen orada yaşıyor olması
gibi kriterler bakımından) sıkı ilişkisinin olduğu; diğer yarısının ise,
gecekonduyla ne köken olarak ne de konum olarak ilişkisinin olmadığı
anlaşılmaktadır. Gecekonduyla göreli olarak yoğun ilişkisi olan
Başkanlar, daha çok İstanbul'un gecekondu bölgelerinden seçilmişlerdir.
"Gecekondulu olup-olmama"nın, Başkanların kendi toplumsal
konumlarını belirlemede de önemli olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin
Başkanlara, "kendilerini hangi toplumsal kesimin temsilcisi olarak
gördükleri" sorulduğunda, bir kesimi, kendilerini "orta sınıf' olarak
tanımlamışlardır. Bu grubun daha çok "gecekonduyla ilişkili olmayan"
Başkanlar olması dikkati çekicidir. Bu Başkanlar, kendileri orta sınıf
olsalar bile "emekçiden, yoksuldan yana" olduklarını belirtmişlerdir.
Gecekonduyla ilişkili olan Başkanlar ise kendilerinin "emekçilerin ya da
işçilerin" temsilcileri oldukları belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere,
Başkanların göç durumları, meslek ve eğitimle ilgili özelliklerinin
yanınsa "gecekonduyla" ilişkilerinin niteliği de toplumsal konumlarını
belirlemede önem taşımaktadır. Bu bir anlamda, "gecekondulu" olmanın
kent içindeki toplumsal statüyü tayin etmede bir etken olduğunun
işareti olabilir.
2 68

Başkanlar ve "Gecekondu", ’^Gecekondulu”

Başkanlardan doğrudan "gecekondu'yu tanımlamaları
istendiğinde, ilk anda "yasal" tanımlar,öne çıkmaktadır. Ancak bu
tanımın içine de, sadece "işgal" edilmiş olanlara yapılmış olan konutlar
değil, her türlü yasal süreç dışı konut üretimi girmektedir. Bu arada,
hisseli tapulu konut alanları ve son zamanlarda yaygın olarak gözlenen
kentin çevresindeki plan ve kadastronun geçmediği alanlarda yapılan
zilyedliğe ya da el senedine dayanılarak oluşturulan yerleşmeler de
"gecekondu" tanımına girebilmektedir. Bu çerçevede, "gecekondu", imarlı
olmayan alanlarda yapılmış olan her türlü yerleşmeyi tanımlamaktadır.
Gecekondulaşma süreci çerçevesinde, Başkanların tümünün,
kentte, ilk yapılan gecekonduları "yoksulların çaresizlikten yaptıkları
barınaklar" olarak tanımladıkları gözlenmektedir. Buna göre, ilk
gecekondular, yazının başlangıcında belirtilen "ticarileşmemiş"
barınaklar olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık, bugünkü
gecekondular,
B aşkanlar
tarafın d an
aynı netlikle
tanımlanamamaktadır. Başkanlardan bir kesimi, "işgal" sürecindeki,
bir kesimi, "yapım" sürecindeki, bir kesimi ise "kullanıcı’ların
niteliğindeki değişmeleri gündeme getirmişlerdir. Başkanların tümüne
göre bugünkü gecekondularla, ilk gecekondular arasında farklılıklar
vardır. Ancak bu farkın niteliği (azlığı - çokluğu, önemi - önemsizliği)
konusunda tartışmanın olduğu gözlenmektedir.
Genel olarak Başkanlar, işgal sürecinin (13 Başkan) ve yapımın
kalitesinin (14 Başkan) değiştiği konusunda fikirbirliği halindedirler. Bir
anlamda gecekondulaşmanın işgal ve yapım sürecindeki ticarileşme, bu
şekilde ifade edilmese bile, bütün Başkanların açıkça gözlediği bir
olgudur. Ancak Başkanların bir kesimi için, bu, çok önemli bir farklılık
değildir. Bu Başkanlar (10 Başkan), daha çok gecekonduları
kullananları gündeme getirerek, bugünkü gecekonduların, "işgal” ve
"yapım" sürecindeki değişikliklere karşın, hala kente göçeden yoksullara
konut ürettiğini belirtmişlerdir. Buna karşılık, Başkanların bir kesimi
(7 Başkan) ise, bugün yapılanların artık "gecekondu" değil, "örgütlü
gasp" olduğunu vurgulamıştır. Daha çok gecekonduyla köken olarak
ilişkisi olmayan bu Başkanlar, bugünkü gecekonduların, kentte önemli
bir gelir kaynağı haline gelmiş olan kentsel ranta el koymak isteyen
gruplar tarafından yapıldığını belirtmişlerdir. Bu Başkanlara göre bu
piyasaya ulaşmak artık göreli olarak varlıklılar için mümkündür.
Dolayısıyla kullanıcılar da değişmiştir. Bu Başkanlara göre bugünkü
gecekondular, "kente yeni göçeden yoksullardan" çok, kentte uzun
süredir yaşayan, örgütlü, gerektiğinde basına ulaşabilen, göreli olarak
daha varlıklı gruplardır ve bunlar "gerçek ihtiyaç sahipleri" değildir.
Ayrıca "yasallaşma” eski gecekondulara da ranttan pay vermiş ve onlar
da artık konum değiştirmişlerdir.
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Bu arada, kentsel rantın, Başkanlar arasında yaygın olarak
ta rtışıld ığ ı an laşılm ak tad ır. B aşkanlardan sadece üçü,
gecekondulaşmanın temel kaynağının salt konut sıkıntısı olduğunu
belirtmiştir. Diğerlerine göre, bugün gecekondular, az ya da çok, kentte
oluşan rantlara el koymak amacıyla yapılmaktadır. Bu arada,
gecekonduyla ilişkisi olmayan Başkanların "rant saiki"ni daha önemli
vurguladığını belirtelim.
İstanbul’da gecekondu olgusunun ticarileşmesi, bu kavramın
içeriği konusunda farklı tanımlamaların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu alanda karlılık gözeten grupların varlığı ve
gecekondulunun kendisinin de konumunun değişmiş olması nedeniyle
"gecekondu”, artık, sadece "yoksuriarı çağrıştırmamaktadır.
Görüldüğü üzere, "gecekondu" söz konusu olduğunda daha çok
"yoksulluk", "haklılık", "gaspçılık" gibi tan ım lam alarla
karşılaşılmaktadır. "Yoksulluk" ve '"gerçek hak sahibi olma" hemen
bütün Başkanlar için, gecekondu yapmanın "meşruiyetini" tayin
etmektedir. Ancak, değişik evrelerde kente göçeden grupların kent
içindeki zamanla değişen konumlarından dolaylı, bazı kazanımlar elde
etmeleri ve kent dışında oluşan yeni gecekondu alanlarından bir
kesiminin "yoksul" olmayanlar tarafından da yapılıyor olması,
"gecekondu" ve "gecekondulunun" eski "masumiyeti ve meşruiyetini"
kaybettiği konusunda algalamalara neden olmuştur. Bu nedenle de,
"gerçek hak sahipleri" ile "gaspçların" kimler olduğu konusu Başkanlar
arasında tartışılmaktadır.
Burada dikkati çeken nokta, Başkanların, "haklı"yı ve "gaspçı"yı
kendi deneyimleri, kökenleri ve kentte seçildikleri bölgenin niteliklerine
göre farklı tanımlamalarıdır. Örneğin köken olarak gecekonduyla ilişkisi
olmayanlar arasında yer alan, ancak kent merkezinden seçildikleri için
gecekondu konusunun sıcak yönleriyle çok karşılaşmamış olan
Başkanlar, gecekondulara, "yoksulluk" ve "haklilik" söylemi çerçevesinde
ve daha hoşgörülü bakarken; doğrudan gecekondulaşmayla
karşılaşmakta olanlar daha çok "gaspçı ve rantçı" nitelemesini
kullanmaktadırlar. Bunun yanında, gecekonduyla doğrudan ilişkisi olan
ve gecekondu bölgesinden seçilmiş olan Başkanlarda genellikle
"yoksullluk” söyleminin daha ağırlıklı olduğu gözlenmektedir.
Bu da kent içindeki gecekondular arasında ve gecekondu
talebedenlerin niteliklerinde önemli farklılaşmaların olduğunun işareti
olarak kabul edilebilir. Örneğin, halen gecekondulaşma potansiyelinin
olduğu bütün bölgelerde "arsa mafyasının" bulunduğu anlaşılmaktadır.
Gecekondu için arsa üretmenin büyük ölçüde "gecekondu"
talebedenlerden farklı gruplar tarafından yapıldığı, ve bu sürecin önemli
ölçüde ticarileştiği anlaşılmaktadır. Arsa mafyası, gecekonduların ilk
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yapıldığı dönemlerde gözlenen ve geleneksel "himaye" mekanizmalarını
çağrıştıran "gecekondu" ağalığından oldukça farklı bir işgal sürecini ifade
etmektedir.
Her bölgenin "mafyasının" çapı ve gücünün, bölgenin kent içinde
bulunduğu konuma göre değiştiği anlaşılmaktadır. Örneğin İstanbul
boğazının iki yakasındaki alanlarda ya da kentin itibarlı alanlarına
yakın bölgelerdeki "işgal" sürecinin daha çok üst gelir grupları için
yapıldığı ve bu alanlarda faaliyet gösterenlerin üst düzeyde bağlantıları
olduğu, ayrıca hukukçulara ve ehil kadrolara sahiboldukları
anlaşılmaktadır. Buna karşılık, kentin daha az itibarlı olan bölgelerinde
faaliyet gösterenlerin, mahalli bağlantıları olan ve daha çok hemşehrilik
temeline dayalı örgütler oldukları söz konusu edilmektedir. Bütün
bunlar, kent çevresindeki bu enformel arsa piyasasının büyük ölçüde
ticarileştiğinin ve hatta farklılaştığının bir diğer göstergesi olarak kabul
edilebilir.
Başkanlar ve "Gecekondu'-' Sorununu Ele Alış

Başkanlar tarafından "gecekondunun ve "gecekondulu'nun farklı
algılanmasının ve genellikle "gecekondu'nun meşruiyetinin "haklılık” ve
"yoksulluk" gibi muğlak değerlere bağlanmış olmasının bu konuda
yapılan uygulamalar bakımından da bazı dolaylı sonuçlan olmaktadır.
Burada kısaca, bunlara değinmekte yarar görülmektedir. Yoksulluk ve
haklılığın yasal, tanımlanmış, çerçevesi ve ölçütleri belirlenmiş kriterlere
dayanmıyor olması, Başkanları, muğlak bir platformda uygulamalar
yapma durumunda bırakmaktadır. Bu ise, Başkanlara formel
görevlerinden apayrı misyonların yüklenmesi anlamını taşımaktadır.
Böyle bir ortamda gerek yeni gecekondu yapımı sırasında gerekse
gecekonduların yasallaştırılması sürecinde "haklılığı" ya da "haksızlığı"
kimin, nasıl tayin edeceği sorunu tartışma konusudur.
Bu durumda Başkatılar, bir ikilemle karşı karşıya kalmaktalar:
bir taraftan yasal, formel yolların uygulanıp uygulanmaması diğer
taraftan formel olmayan bu oluşumla ilgili (formel ya da formel olmayan)
yeni kararlar üretmek zorunluluğu. Bu durum genellikle Başkanların,
kökenlerine göre değişen rolleri üstlenmelerine neden olmaktadır.
Bir grup Başkan, bu enformel oluşumun karar vericisi olma rolünü
üstlenmekte ve kendi alanlarındaki himayeci ilişkilerin (clientelistic)
odağı haline gelmektedir. Bu Başkanların hemşehrilik bağlantıları ve
gecekonduyla ilişkilerinin niteliği bu noktada önem kazanmaktadır.
Daha çok "gecekonduyla sıkı ilişkisi olan" ve büyük ölçüde bu yönleriyle
parti içinde ve yörede öy desteği sağlamış olan bu Başkanlar, için
"gecekondu", "yoksulların konut edinme'sinin tek yoludur. Ayrıca, bu
Başkanlar için gecekondu kendi. karar alanları çerçevesinde
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çözümlenecek "yerel" bir sorundur. Bu nedenle de, oldukça iyimser olan
bu Başkanlara göre "gecekondu" çok da önemli bir sorun değildir.
Gecekonduların yasallaşma yoluyla elde edecekleri kazanımlar, bu
bölgelerin "sefaletten" kurtulmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla da
altyapıyla ilgili yatırımlar ve yasallaşma ile bu sorun aşılabilecektir.
Gecekondu ile yoğun ilişkisi olmayan Başkanlardan bir kesimi için
ise "gecekondu" bugünkü haliyle meşruiyetini yitirmiştir. Bu Başkanlar
için "gecekondu" çok önemli ve çözümü zor bir sorundur. Bu sorunun
çözümü için köklü önlemler almak gerekmektedir. Ancak bu Başkanlar,
bu tür önlemlerin alınabileceği konusunda da umutlu değiller. Daha çok
kent kökenli olan ve gecekondu bölgelerinden seçilmiş ola bazı
Başkanlar, bu bölgelerdeki uygulamaları yaparlarken "haklılık" tayin
edici rolleri üstlenmekten kaçarak doğrudan formel sürecin uygulayıcısı
olmayı seçmekte ya da bu konuda formel yeni çözümlerin bulunmasını
istemektedirler. Bunlar için sorun, genellikle başka platformlarda,
"gecekondu" ve "yoksulluk" söyleminin hakim olduğu diğer alanlarda,
(örneğin, basında ya da parti içindeki ilişkilerde) tekrar su yüzüne
çıkmaktadır.

\
'

GECEKONDU KAVRAMININ YENİDEN SORGULANMASI VE
YENİ ARAŞTIRMA GÜNDEMİ ÜZERİNE
Türkiye’de gecekondulaşma süreci, yapıldığı arsanın işgali,
yapımın örgütlenmesi, yapım sırasında kullanılan malzemelerin
piyasadan satın alınması, kullanıcıların yasallaşma yoluyla mülk sahibi
ve zaman zaman da kiralık konut sahibi olmaları gibi birçok nedenle
artık "kendine yeterlilikle üretilen ticarileşmemiş barınak” alanları
olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır. Bu nedenle, gecekondu ve gecekondulu
tanımı artık, oldukça karmaşık ilişkileri ve birbirinden farklı grupları
içeren muğlak bir kavram haline dönüşmüştür.
Bugün artık, "gecekondu" kavramı, sadece "yoksulluk'^kavramıyla
değil, "gaspçılık" nitelemesiyle de birlikte algılanmaya başlanmıştır. Bu
durum, İstanbul’daki yerel yöneticilerin algılama çerçevesinde de
izlenebilmektedir. Başkanların hepsi aynı siyasal partiye mensup
oldukları halde, her biri, olguyu, kendi konumuna ve deneyimlerine göre
algılamaktadır. Bu tür ele alışta kuşkusuz olgunun kendisinin
karmaşıklığı, sürekli ve hızlı bir değişim sürecini içermesi ve kentteki
farklı alanlarda, farklı dönemlerde, farklı süreçlerin yaşanması gibi
etkenler önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında, bu konudaki sistemli
ve "somut" bilgilerin azlığı da büyük önem taşımaktadır. Konunun
açıklıkla sorgulanması gereken ve yeni bilgilere gereksinme duyuran
birçok yönü vardır. Aşağıda bunlar kısaca ele alınmaya çalışılacaktır:
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1) Bugüne kadar yapılmış olan gecekondu araştırmaları daha çok
bu alanlarda yaşayanların, bu alanları kullananların genel nitelikleri
hakkında belli bir bilgi birikimine sahibolmamızı sağlamaktadır. İşgal
ve yapım sürecinin örgütlenmesindeki ticarileşmenin nitelikleri ve
sonuçları hakkında fazla bilgimiz yoktur. Bunun yanında göç sürecinin
yaşandığı son otuz yıl içinde göçedenlerin kent içinde nasıl bir değişme
süreci yaşadıklarıyla ilgili de çok fazla araştırma yoktur. Gecekondu
araştırmaları daha çok birinci nesil göçedenler üzerindedir. Bunun
yanında gecekondu alanlarındaki ticarileşmenin ve ticarileşmeyi
yaygınlaştıran yasallaşmamn bu alanlarda yaşayanlar üzerindeki
etkileri de araştırılmamıştır. Ayrıca, gerek gecekondu bölgelerinde ve
gerekse kentte, değişen, yenilenen toplumsal doku, dolayısıyla değişen
toplumsal tabakalaşma ve toplumsal devingenlik hakkında fazla bilgi
sahibi olmadığımız da bir gerçektir.
2)
Bir başka nokta, "göçedenler" ve "yoksullar" ilişkisidir.
konuda da, genel kanı ve hakim olan söylem neredeyse tüm göçedenlerin
"yoksullar" olduğudur. Bu konuda da elimizde yeterince bilgi yok. Ancak,
İstanbul kenti dikkate alındığında, nüfusunun yüzde 60’ınm
göçedenlerin yüzde 37’sinin köy, yüzde 31'inin kasaba ve yüzde 32'sinin
kent merkezlerinden göç ettikleri bilinmektedir (Bk. Koksal - Özbay.
1987. s. 59. Ç. 13). Ancak, ne bu gruplar hakkında, ne de bu grupların
gecekondularla ilişkilerinin niteliği hakkında yapılmış olan araştırma
yoktur.
İstanbul'a gelen göçün sadece "köylü" göçü olmadığı ve toplumsal
değişmenin yaşandığı bölgelerdeki çeşitli toplumsal kesimlerin "göç"
kervanına katıldığı açıktır. Özellikle, toplumsal erozyonun gözlendiği
bazı "kaydeden" kentlerden gelen, göreli olarak varsıl olanlarla, aynı
bölgeden gelen köylülerin, ya da yeni kentli yoksulların kentsel ortamda
oluşturdukları yeni ilişki biçimleri hakkında da pek şey bilmiyoruz.
Bundan bir önceki İstanbul BüyükJŞehir Belediye Meclisiyle ilgili
olarak yapılmış olan araştırmada, ANAP'lı meclis üyelerinin "kitle
göçünün seçkinleri" oldukları ve kendileriyle aynı bölgeden gelen, ancak
İstanbul’da sonradan tanıştıkları, "hemşehrileri"yle sınıfsal temele
dayanmayan, tamamen yeni ve farklı ilişkiler sistemi kurdukları ortaya
çıkarılmıştı (Bk. Kara - Koksal 1989). Nitekim bu araştırmada da,
Başkanların bir kesiminin "hemşehrilik" türü ilişkileri yoğun bir şekilde
sürdürdükleri kolaylıkla gözlenmektedir. Bu nedenle, "gecekondu" gibi
muğlak bir kavram, "hemşehrilik", etnik ya da diğer dinsel
gruplaşmalarla kolaylıkla içiçe girebilmektedir.

3)
Sorgulanması gereken bir başka nokta, ticarileşen gecekon
üretiminin pazar nitelikleriyle ilgilidir. Gecekondulaşmanın göç süreciyle
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başladığı ve arttığı açıktır. Ancak, Tekeli’nin yaptığı bir kestirim,
gecekondu yapımının sadece göçe, duyarlı olmadığını göstermektedir.
Tekeli'nin hesaplamalarına göre gecekondu yapımı, konut sektöründe
gözlenen dalgalanmalara benzer eğilimlere sahiptir. Tekeli; "iktisadi
koşulların sermaye birimimini ve dolayısıyla, konut yapımını teşvik
ettiği dönemlerde gecekondu artmaktadır, buna karşılık, tersine
durumlarda konut açığı büyüse de gecekondu yapımı düşmektedir"
diyerek, bu noktaya dikkati çekmektedir (Tekeli, 1989. -s. 344).
Görüldüğü üzere artık gecekondunun "kendine yeterlilikle üretilen
iannak” olmayışı ve konut sektörüne özgü dinamikleri olduğu gözden
kaçırılmamalıdır. Bu sektörün hangi gelir gruplarına, hangi koşullarda,
ne kadar konut ürettiği, "yoksulların" ve kente göç edenlerin hala
ticarileşmemiş barınak üretebilip, üretemedikleri de araştırılmalıdır.
4) Bir başka yaygın kanı da, gecekondunun sadece kente yeni
göçedenlerin konutu olduğudur. Bunun yanında, İstanbul'daki nüfus
artışının nedereyse tamamının "göç"ten kaynaklandığı da bir başka
yaygın görüştür. İstanbul'daki nüfus artışının yarıya yakın bir kesiminin
göçten, yansının ise doğal artıştan kaynaklandığı da bilinmektedir.
Geleceğe ilişkin bazı projeksiyonlar, İstanbul'daki nüfus artışının, yakınbir gelecekte, göçten çok, doğal nüfus artışından kaynaklanacağını
öngörmektedir (Özbay, 1988). Kentin gerek doğal nüfus artışından ve
gerekse aile yapısındaki değişmelerden kendi iç dinamiği ile yaratacağı
konut talebinin miktarı ve nitelikleri hakkında da fazlaca bilgi sahibi
değiliz. Dolayısıyla, bugünkü gecekondulaşmanın ne kadarının "göç"ten,
ne kadarının kentin kendi iç talebinden kaynaklandığı da
bilinmemektedir.
5) Gecekondu olgusu ile ilgili olarak sorgulanması gereken bir
başka yön de kentsel siyaset içinde "gecekondu" hareketinin ne olduğu
ile ilgilidir. Toplumsal ve siyasal hareket olarak "gecekondu" hareketi
nedir? Gecekondu, "toplumsal başkaldırının bir türü mü", yoksa bir tür
"uyum" süreci mi, yoksa sermayenin ucuz emek deposunun sağlanma
yolu mu? Gecekondulaşma hareketinin bir "kentsel" hareket olduğu
kesindir. Ancak nasıl bir kentsel hareket olduğu, özellikle nasıl bir
siyasal hareket olduğu ve hangi süreçlerden geçtiği konusunda fazla bir
bilgimiz yok.
"Gecekondu" konusu, özellikle kent plancıları tarafından "plansız"
yerleşmeler olarak en fazla ele alınmış konulardandır. Bunun yanında,
"gecekondulaşmayı" daha genel bir perspektiften ele alarak az gelişmiş
ülkelerin değişme dinamiklerini analiz etmeye dönük bazı bilimsel
araştırmalarda "gecekondu" daha çok, "çevre ülkelerinin ucuz konut
çözümü, ya da sermayenin emek maliyetini düşürmesinin bir yolu"
olarak ele alınmaktadır (örneğin; Şenyapılı, 1978 ve 1981; Tekeli,
1982). Bunun yanında, siyaset bilimcileri ise, bu alanlara daha çok
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hangi partilere, ne zaman oy verdikleri yönüyle bakarak "düşük gelirli
grupların" oy verme eğilimleri hakkında genel yorumlara varmaya
çalışmaktadırlar.
Acaba bütün bunların yanında ve bunlarla birlikte bu hareketin
kentsel siyaset içinde başka bir anlamı yok mu? Bu kitlesel konut
edinme sürecinin temel dinamiklerinin işleyişi ve nitelikleri üzerinde pek
fazla durulmamaktadır. Üçüncü dünya ülkelerinde gözlenen
"gecekondulaşma", ya da sanayi toplumlarında gözlenen kentteki boş"
konutların işgali gibi, bazı sınıfsal olmaktan çok sınıflararası özellikler
taşıyan, çoğu zaman yerleşik partilerden bağımsız ve yerleşik norm,
kural ve değerleri reddeden, belirli hedefler doğrultusunda kitleleri
mobilize eden, bu tür hareketlerin anlamı üzerinde biraz daha fazla
durulmasında yarar görülmektedir. Örneğin, bazı araştırmacılar, bu tür
hareketleri "devlete karşı toplumsal başkaldırı", "düzene karşı kentsel
kitle hareketi", ya da "sivil toplum" hareketleri olmaları açısından
tartışmaktadırlar (örneğin, Castells; 1983; Dunleavy; 1980; Lowe;
1986). Türkiye'de ise "gecekondulaşma" bu yönüyle ele alınmamaktadır.
"Gecekondulaşma" hareketinin oluşumu sırasında yasal kuramlarla
ilişki biçimleri, "gecekondulaşma" sırasındaki forpıel olmayan ilişkiler,
siyasal partilerin "gizli" politikaları gibi konular pek fazla ele alınmayan
konulardandır.

Genel olarak "gecekondulaşma" olgusunun Türkiye'de, olup
bittikten sonra su yüzüne çıkan, bir tür hoşgörüyle politik arenaya
sonradan katılan, bir hareket olarak oldukça önemli bir yeri var.
Gecekonduların, güzelleştirme dernekleri, yasal çerçeve içinde değişen
konumları, liderleri, mafyası, çeşitli partiler, ya da siyasal fraksiyonlarla ^
ilişki biçimleri ile, siyasal hareket olarak nerede durmakta olduğu
konusu yeterince irdelenmemiş konulardandır. Bu alanların önemli bir
oy deposu olması dışında, siyasal hareket olarak önemi ve özellikle
"yasallaşma" sürecinin siyasal kültüre etkileri araştırılması gereken
konulardandır.
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