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0 — Giriş : 

Harita ile ilgili standastlaştırma çalışmaları çok öncelere dayanır. Türk 
Standartlar Enstitüsü aracılığıyla standartların hazırlanması çalışmalarına 
2087 yılında başlanmış ve mühendislik hizmetleri hazırlık gurubu içinde kuru-
lan çeşitli teknik komiteler yardımıyla yürütülmeye çalışılmış ancak Mayıs 
1970 de «HARİTA HİZMETLERİ HAZIRLIK GURUBU» kurularak çalışmaların 
hızlandırılması yolu tutulmuştur. 

Standart konusunu incelemek, anlam ve önemini ortaya koymak, mesleği-
mizde standartlaştırma olanakları, konuları, yararları üzerinde durmak, ko-
riuyu tartışmaya açmak yararlı bir çaba olarak düşünülmüştür. Ancak görüş 
ve önerileride, standartlaştırma konu kapsam ve önceliklerinde hatalı ve nok-
san yanlar olabilir, önemli olan bu hata ve noksanların düzeltilmesi, mesleği-
mizin ülkemiz yararına kullanılması ve geliştirîmesinin ve hatta bazı konular-
da yeni esaslar kurulmasının ya da kurulu esasların gerekiyorsa değiştirilme-
sinin sağlanmasıdır. 

1 ■— Standart Nedir ? : 
Standart İngilizce bir terimdir. Yapılışta, anlayışta ve değerlendirmede 

birlik anlamına gelen bir kavramdır; Bir sistem, bir düzen, bir disiplin anlatır. 
Bir dil, dili olduğu toplumun bireyleri arasında ortak anlayış ve anlatım 

yaratan bir standarttır. Bireyler söylediklerinin anlatmak istediklerini anlata-
cağına tam güvenirler. Bir terim bireyler arasında sürekli olarak aynı şeyi 
anlatır. 

Bir konunun standartlaştırmasında, hizmetin amacı, süresi, olanaklar ve 
ekonomik koşullar gözönünde tutulur. Bir örnekle bu şöylece açıklanabilir. Ha- 
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rita ve Kadastro hi7metîeri bilindiği gibi toprakla ilişkisi olan her hizmette 
bir alt yapı niteliğindedir. Bu hizmetlerden herhangi birinin belli bir sürede 
gerçekleştirilmesi istendiğinde, öncelikle harita yapımı gerekir. Harita ve Ka-
dastro hizmetlerinde örneğin, eş yükselti eğrilerinin T 10 cm incelikle çizimi, 
mülk sınırlarının T 10 cm incelikle saptanması olanağı vardır. Bu incelikte 
hizmet örneğin bir yılda tamamlanabilir. Oysa bir projede, harita ve kadastro 
hizmetleri için ayrılabilen süre örneğin üç ay ise bu durumda yapılacak iş 
incelik sınırının genişletilmesi, daha kaba iş yapılması olabilir. Ancak arazi 
değeri ve gerçeçkleştirilecek proje inceliğin değiştirilmesine izin vermemekte 
ise o zaman teknolojik olanaklarm zorlanmadı, ya da daha çok insan gücünün 
bu hizmet için ayrılması gerektiği ortaya çıkar. 

Harita hizmetleri dışında bir örnekle konu biraz daha aydınlanabilir. 
Bir otomobilin, belli bir bölgenin iklim koşulları gözönünde tutularak ve 

çok dayanıklı gereçler kullanılarak 50 yıl dayanacak biçimde ya da tersine dü-
şük kaliteli gereçler ile 2 yıl kullanılab'ecek dayamklıkta yapılması olanağı 
vardır. Doğaldırki iyi kaliteli gereçler ve iyi işç'îik sonucu otomobilin değeri 
pahalı, tersinde ucuz olur. Değişen insan beğenileri (zevkler) ve gelişen tekno-
loji olanakları bir otomobilin 50 yıl süre ile kullanılmasına fırsat vermezler. O 
halde otomobilin çok sağlam yapılması söz konusu olmamak gerekir, öte yan-
dan bir otomobilin 2 yıl ömürlü olmasıda kullananlar için ekonomik olmaz bu 
durumda uygun bir süre saptanması gerekir. 

öte yandan bîr otomobil birçok küçük parçalardan oluşur. Bu parçaların 
her birisinin otomobilin saptanan ortalama ömrüne uygun olması gerekir 
örneğin bir otomobilin 10 yıl ömürlü olacağı saptanmışsa, bütün parçaların da 
10 yıl ömürlü olacak kalitede yapımı gerekir. Bir parçanın 5 yıl bir başka 
parçanın 25 yıl ömürlü olması söz konusu olamaz. 5 yıl ömürlü parçalar oto-
mobilin genel kalitesini düşürür, 25 yıl ömürlü parçalar ise pahalı olur, ekono-
mik olmaz. 

2 — Standart ve Kalite ° . 
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi standart ve kalite çoğu zaman 

birbiri ile aynı kavramlar olarak alınır. Oysa bu iki kavram oldukça ayrıdır. 
Kalite, malın kullanıcılarının hoşuna gidecek özelliklerinin bileşimidir. Stan-
dart ise, örneğin bir parçanın normal olarak 10 yıl dayanma standardı konur, 
kalite bu standardı sağlar. Yani standart, kalitenin dayanağıdır. Parçanın 10 
yıl ömürlü olması, kalitenin standardıdır. 

s, 

S — Boyut w Biçim Standardı : 

Standart, daha çok üretimin bir örnek, bir tip olmasını sağlayıcı bir et-
kinlik (faaliyet) tir. 

Bilindiği gibi gelişen teknolojinin sağladığı iş bölümü bir bütünün, örne-
ğin bir otomobilin parçalarının ayrı ayrı birimlerde üretimine olanak vermek-
tedir. Bu ayrı ayn birimlerde, hatta ayrı ayrı yerlerde, ülkelerde üretilen par- 
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çaların bir araya getirildiklerinde aynı yerde yapılmış, birbirlerine alıştırıl» 
mışcasma birbirlerine uymaları gerekir. Bu standartlaştırma ile sağlanır. Stan-
dardın boyutları, tipi, kalitesi, ölçülerdeki yanılma sınırları (tecvizi hata mik-
tarları) v.b. özellikler ayrıntılıca saptandığında parçaların istendiği yerde ya-
pımı (imali) olanağı vardır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar Standardın iki yanı olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

1 •— Kalite standardı 
2 — Boyut, biçim standardı 
Ancak bu konular bir bütünün parçalarıdır. Genel bir standartlaştırma 

çalışması ikisinide kapsar. . . .  

4 — Ulusal Ekonomi ve Standart : 

Standart bir yerde ulusal ekonomi ile de çok yakından ilgilidir. İthiyacı 
karşılayacak en ekonomik, en uygun kaliteli üretim için standartlaştırma, ge-
rekir. Yüksek kaliteli üretinr bir israf, düşük kaliteli üretim ihtiyacı karşıla-
maktan uzak dolayısıyla yine zararlıdır. 

öte yandan Standart sayesinde projeyi yapan ile üretimi yapan ayrı kişi-
ler olabilir ki bu da uzmanlaşmayı artırıcı bir etmen- (faktör) dür. örneğin 
bir otomobilin parçasını projelendiren ile parçayı torna tezgâhında yapan 
teknik elemanlar ayrı kişiler olabilir. Aralarındaki anlaşma standartlara daya-
nır. Standardizasyon bugün ekonomik gelişim ve oluşumun temellerinden biri 
niteliğini kazanmıştır. Standartlaştırma sayesinde tip farklılığı ortadan kal-
kar; üretimler arasında birlik sağlanır.'"Tek tip üretimlerde teknik gelişme, 
daha verimli çalışma, işleri basitleştirme ve dolayısıyla üretimi ■ hızlandırma 
olanağı sağlar. 

5 — Kalkınma Programlarında ■ Standart ı . 
Standartlaştırmanın ulusal ekonomi içindeki önemi son yıllarda DPT ca 

da saptanmış ve yıllık uygulama programlarında ayrıntılı tedbirler getirilmeye 
başlanmıştır. 1867 yılında elektrik gereçlerinde üretimin standartlaştırılması 
konusunda yalnız bir tedbir, 1888 yılında elektrik ve elektronik ile ilgili konu-
larda 3 tedbir, 1969 yılında ihraç malları teksitil, yarı mamul ve elektrik -
elektronik konularında 6 tedbir ve 1970 yılında 17 tedbir icra plânlarında yer 
almıştır. 1970 yılında getirilen tedbirler, bilgi toplama yöntemlerinden etiket-
leme, basılı kâğıt ve okul defteri, petrol ve.petrol ürünleri, telefon, radyo ko-
nularında standartlaştırmayı öngörmekte; maliyet yüksekliğini önlemek için 
tip ve standartlaştırmayı; standartların mecburi uygulanması ve kalitenin 
kontrolü için yapılacak çalışmaları düzenlemektedir. 
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HARİTA HİZMETLERİNDE STANDART .    ... 

-.     0 ■— Giriş .İ 
Standartlaştırma, amacı, plânlaması, projelendirmesi, üretimi ve kontrolü 

ile bir bütünlük gösterir, ölümler arası ilişkilerin bütünlüğü yanında her 
bölümün kendi içinde de bütünlüğü ve tutarlılığı söz konusudur, örneğin, bir 
harita alımında, harita yapmanın bir amacı vardır; Haritanın nitelik ve bi-
rimleri bu amaçla tutarlı olacaktır. Bir kentin haritası sadece kadastral amaçla 
yapılmakta ise haritanın konum inceliği, arazi değeri, kentin gelişme durumu, 
engebe ve bitki örtüsüne göre değer alacak ve özellikle taşınmazmal sınırları 
haritada özel önem kazanacaktır. Yine yukarda sayılan ölçütlere (kıi-ter) göre 
haritanın ölçeği ayrıca saptanacaktır. 

Haritadan istenen nitelikler, haritanın yapılış amacını ve bölge ile ilgili 
diğer verilere dayanarak saptandıktan sonra bu nitelikleri gerçekleştirecek 
diğer çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmaların incelikleride haritanın 
ölçeğine göre saptanacaktır, örneğin 1/1OX« lik alımı gerçekleştirecek incelik-
te nirengi, poligon düşenecek açı ve kenar ölçüsü, ayrıntı alımı hesaplama v.b. 
işlemler yapılacaktır. 1/1000 ölçekli harita alımı yapılmak istenen yerde ni-
rengilerin yanılma sınırı 1/5000 ölçekli harita için yeterli ise çalışma standart 
olmaz. 1/5000 ölçekli topografik kadastral harita alımı için yapılmış nirengi 
ve hava fotoğrafı alımından yapılan daha büyük ölçekli örneğin 1/2000 lik 
harita istenen incelikte değildir, standart değildir. Tersi durumda yani örne-
ğin 1/1000 ölçekli harita inceliklerine göre yapılan tesis ve alımlardan 1/50C0 
ölçekli harita yapılabilir, ancak yalnız 1/5000 lik harita yapılırsa bu ekonomik 
olmaz, doğru değildir. 

1 —- Haritacılıkta Sistem Sorunu : 

Yukarda açıklanmaya çalışıldığı gibi Haritacılık kendi içinde tümü ile tam 
bir sistem meydana getirir. Haritanın amacından harita elde edilinceye değin 
geçen işlemlerde birbirleri ile tutarlılık gerekir. 1/1000 ölçekli bir harita ya-
pılacaksa 1/1000 ölçekli haritada bulunabilecek ayrıntı (tafsilat) alımı etkiler 
ve standartlaştırır. 1/10O0 ö-çekli haritanın inceliği kurulacak nirengi ve po-
ligon sistemlerini etkiler ve standartlaştırır, l/100u ölçekli harita inceliği, ha-
rita ya altlık olacak malzemenin kalitesini etkiler ve standartlaştırır; istenen 
incelik, ölçüde kullanılacak aletleri etkiler ve bunların kalitesini standartlaştı-rır. 

Türkiye çapında da harita yapımı bir sisteme bağlıdır. Türkiye toprakla-
rını çevreliyecek bir nirengi kurulması bu nirengi ağının kurulmasında ola-
naklara ve düzenlenecek harita ölçeğine göre incelik ve ölçü standardı söz 
konusudur, öte yandan Türkiye bir bütün olarak alındığında, yapılan büyük 
ölçekli bir haritanın bütün içindeki yerinin kesinlikle belirli olması gerekir. 
Çeşitli amaçlara göre 1/200, 1/500 gibi çok büyük ölçekli sayılacak harita ya- 
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da plândan 1/5.Ö0Û.0ÖÛ gibi çok küçük Ölçekli haritaya kadar çeşitli Ölçekte 
haritalar yapılır. Bu haritaların birbirleri ile ilişki ve bağlantılarının kurul-
ması birinin diğeri içindeki yerinin belli bir incelikte belirlenmesi standart-
laştırma sayesinde olabilir. 

2 —. Harita Standartları ı 
Harita hizmetlerinde yukarıda açıklanmaya çalışılan bütünlük, tutarlılık 

ve ilişkiyi sağlamak haritacılık hizmetlerinin planlanmasından kontrol ve ar-
şivine kadar çeşitli konularda tutarlı standartlar düzenlenmesine bağlıdır. 

Bu görüş altında standart konuları aşağıdaki biçimde saptanabilir. 

;       ANA GÜEÜPLAE : .       ; 

a — Plânlama, Projelendirme standartları 
b — ölçü birimleri standarttan ■       ! 

c — Alet ve avadanlıklar standartları d — Araç 
ve gereçler standatları e — ölçü işlem ve 
formları standatlan f — Hesap işlem ve 
formları standatları g — Kontrol standartları ;      
h — Uygulama (Aplikasyon) standartları ı — 
Arşiv standartları 

j — Yaşatma (revizyon, bütünleme v.b.) standartları k — 
Sembol ve terimler standartları. 

a — Plânlama projelendirme standartları : 

Haritaların kullanılış ve yapılış amaçlarına göre başlangıcında guruplan-
ması; her gurubun ihtiyacım karşılayacak bilgi ve inceliğin bunlara göre de 
harita ölçeklerinin saptanması gerekir. 

öte yandan hangi arazilerde hangi- yöntemlerle ve hangi ölçekli harita 
yapılacağının, ayrı ölçekli haritalar arasında nasıl ilişki kurulacağının stan-
dartlara bağlanması haritayı yapan ve kullanan kişi ve kuruluşlar içm birlik 
sağlamak bakımından gereklidir. 

Haritalar genellikle sürekli olarak yaşatılabileceği varsayımına göre ya-
pılırlar. Ancak kabul etmek gerekir ki, hem haritacılıktaki teknik gelişmeler 
hem de haritalarda bulunan bilgilerdeki değişmeler yapılan haritaların yapı-
lış amaçlarıda gözönünde tutularak, bir süre sonra değiştirilmesini gerekli kıl-
maktadırlar. Bu sürenin başlangıcında etmen (faktör) leri ile saptanması ve 
yeniden yapmanın standarda başlanması gerekir. 

Bu çerçeve içinde : u 

aa) Harita ölçeklerine ve yapılış amaçlarına göre haritalarda    bulunması 
gerekli bilgiler/ 
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bb) Arazi gurupları ve harita yapım yöntemleri, : 
cc) İncelik sınırları, 
dd) Harita bölümleme ve adlandırma (pafta bölümü) 

ee) Yapılış amaçlarına göre haritaların dayanıklılık süreleri 

Standartların düzenlenmesi gerekir, b 
— ölçü birimleri standartları ı 
aa) Açı ölçü birimleri 
bb) Uzunluk ö.çü birimi 
cc) Zaman ölçü birimi 
dd) Alan ölçü birimi 

c — Alet ve avadanlık standarttan : 

aa) Jalon ve Jalon sehpaları 
bb) Prizma 
cc) Düzeçler (yatay, düşey, borulu, küresel) dd) 
ölçü sayma çubukları ee) Ayarlı ve Ayarsız çelik 
şeritler ff) Mira (yatay, düşey; yatay mira 
sehpaları) gg) Teodolit 
ı ı) Redüksiyon takeometre 
33) Nivo 

kk) Nivelman pabucu 1 1) İletki, cetveller 
mm) Planimetre nn) Daz öiçü şeridi 
(invar tel) oo) Kare plâk yada basit 
koordinatograf 

d — Araç ve gereç standartları : 

Bu konudaki standartlar, harita yapım ve kontrolü için arazide kullanılan 
araçlarla harita çiziminde kullanılan araç ve gereçleri kapsamaktadır;    ■ 

aa) Nirengi işaretleri    (yeraltı ve yerüstü, nirengilerin    derecelerine göre 
ayrı ayrı) 

bb) Tamamlayıcı    nokta ve kestirme noktası işaretleri    (yeraltı - yerüstü, 
derecelerine göre) 

cc) Baz işaretleri, 
dd) Nivelman işaretleri 

e) Poligon işaretleri (açık arazide, kapalı arazide, yumuşak ve sert arazi-
lerde) 

ff) Harita altlıkları (boyut, renk, kalite) 

gg) Mürekkepler ve mürekkeple çizim araçları (renk ve kalite) 

hh) Kuru kalemler (renk, kalite, sertlik 

ı ı) Kopya altlıkları; 
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e — ölçü işlem ve formları standartları • 

aa) Yatay açı ölçüleri (haritanın yapılış amacı ve ölçeğe göre) bb) 
Düşey açı ölçüleri (haritanın yapılış amacı ve ölçeğe göre) cc) 
Uzunluk ölçüleri dd) Baz ölçüleri ee) Baz nivelman ölçüleri ff) 
Semt ölçüleri gg) Nivelman ölçüleri tıh) Prizmatik ölçüler ve ölçü 
krokileri ı.ı) Takeometrik ölçüler, *j) Röperleme, 
Bu standartlar hem ölçünün yapılış biçimini, hemde ölçüleri yazmak üzere 

en uygun formları ve çok sayıda yapılan ölçülerin özet ve ortalamaları için ge-
reken formları kapsamaktadır. 

f — Hesap işlem ve formları standartları : 
aa) Se.nt hesapları ve formları 
bb) Nirengi dengeleme hesapları ve formları (her derece için ayrı ayrı) 
cc) Poligon hesapları ve formları 
dd) Kestirme hesaplan ve formları 
ee) Nivelman hesapları ve formları 
ît) Baz hesapları ve formları 
gg) Koordinatlardan semt ve uzunluk hesaplan ve formlan 
hh) Merkeze dönüştürme hesaplan ve formları 
u) Düğüm noktası hesapları ve formlan 
Jİ) Trigonometrik yüksekliık hesabı ve formlan 

g — Kontrol standartları : 

Harita hizmetlerinde kontrolün özel önem ve yeri olduğu bilinmektedir. 
Bu özellik dolayısıyla kontrol için gerekli standartlar konulması zorunludur 
Kontrol sorununu da arazi ölçmelerinde, hesaplarda ve çizim (tersimat) de 
ayn ayrı düşünmek gerekin 

öte yandan alet ve avadanlıklardaki kontrol da yine meslekte özel öneme 
sahiptir. Bu nedenle alet ve avadanlıklarında kontrolü standartlara bağlanma-
lıdır. 

aa) ölçü kontrol, 
bb) Hesap kontrol, 
cc). Çizim kontrol, 
dd) Alet ve avandanlık kontrol, 
ee) Uygulama (aplikasyon) kontrol 

h — Uygulama (Aplikaasyon) standarttan : 

aa) İmar plânı uygulama bb) 
Yer gösterme, cc) Yol, 
uygulama, kurb v.b. dd) Tünel 
ekseni uygulama 
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I — Arşiv Standartları t 

Bilindiği gibi haritalar yapıldığında işleri bitmiş olamam, tersine hizmete 
o zaman girer. Bu yüzdende kullanılan arşiv anlamından ayrı olarak harita-
lar sürekli bir biçimde ele alınır. Bu çalışma düzenine uygun bir arşiv söz ko-
nusudur. 

öte yandan arşive kalkacak belgelerin boyutlarının, ö'çü ve hesaplamadan 
ence saptanması, başvurma durumuna göre belgelerin uygun düzende arşivlen-
mesi gerekir. 

j — Yaşatma (revizyon) standartları : 

Genellikle haritaların sürekli olarak yaşatılacakları varsayımına göre dü-
zenlendikleri a) bölümünde belirtilmişti. Haritaların yaşamasını sağayaeak 
işlemleri belli standartlara bağlamak, harita yeniden yapılacaksa bunun koşul-
larını saptamak için yaşatma standartlarının hazırlanması gerekir. 

k — Sembol ve terimler standartları : 
aa) özel işaretler bb) Terimler. 

■-      3 — Yanılma Sınırlan i 
Haritacılıkta yanılma sınırlarının özel bir önemi vardır ve her konunttn 

yanılma sınırı diğer konularla da i-işkili ve tutarlı olarak saptanır. Standart-
lar düzenlenirken yanılma sınırlarına iki şekilde yer verilebilir. 

1.) Yukardaki konularda hazırlanacak standartlar o konudaki yanılma sı-
nırlarını da kapsar; 

2.) Yanılma sınırlan bütün konulan kapsayacak biçimde ayrı bir stan-
dart olarak düzenlenir. Kullanılış ve hazırlanış kolaylığı bakımından standart-
ların o konudaki yanılma sınırlarını da kapsaması daha uygun bulunmuş ve 
konular öylece düzenlenmiştir. 

4 — Standart hazırlama programı : 

Haritacılık da tam bir sistem bulunduğu yukarda açıklanmaya çalışılmış» 
tii Durum böyle olduğuna göre, sistemin genel esaslarının kurulması, genel il-
kelerin saptanması ile standartlaştırma çalışmalarına başlanması ve giderek 
ayrıntılara inilmesi gerekir. Bu nedenle çalışmaların belli bir program içinçte 
ele alınması zorunludur. 

III. SONUÇ : 
Standartlaştırma çalışmalarının hizmetlerin kalitesinin üretimin ve bîrim 

verimin artırılması çabalarında önemli yeri vardır. Konunun bu çerçevede1 

ele alınması, belli bir sistemi olan haritacılık hizmetlerinde tutarlı bir stan-
dartlaştırmaya girişilmesi gerekmektedir. Mesleğimizin ve hizmetlerimizin 
geliştirilmesi için bu çabalar zorunlu bulunmaktadır, 
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Gecekonduları Plânlama Yolları ve Sorunları" 

Yazan Dr. İlhan 
TEKELİ [**] 

1.   GECEKONDU NE TİP BİE OLGUDUR,    SORUNLAEI NELERDİR   YE!<BİZ- 
NE¥İ ÇÖZMEK İSTİYORUZ : 

Harta Mühendisleri Odasınca, gecekonduların planlanması özelliklede ge-
cekonduların şehir plânlama sorunları ile ilgili bir konuşma yapmam istendi-
ğinde, ilk karşılaştığım belirsizlik gecekondu sorununun çözümlenmesinden ne 
anlaşılması gerektiği, dolayısıyla gecekondu plânlamasının hedeflerinin ne ol-
duğuydu. Türkiyede üzerinde 25 yıldan beri tartışılmasına rağmen gecekondu 
sorununun çözümünden ne anlaşılması gerektiği halen belirli değildir. Biz 
gecek3ndu olgusunumu, yoksa bu olgunun belirli özslir&lerinimi ortadan kni-
dırmak isliyoruz ? Kaldırmak isteğimiz özelliklerin veya görüntülerin yok edil-
mesi kabilmidir ? Bu ne tip bir derişme dc-mektir, yararlı bir hedef sayılan!» 
lirmi? Bir plânlamanın nihai hedefleri belli olmadan, metodunun, başarısı-
nın ve doğru olan çözüm yolunun açık ve sonuca götürür bir şekilde tartışıl-
ması olanağı yoktur. 
Uzun süreler gecekonducular şehre gelsin mi gelmesin mi diye tartışıldı. 
Bu kaçınılmaz bir dönüşümün istenilip istenmediğinin . tartışılmasıdır ve çö-
züm bulma bakımından anlamsızdır. Sonra gecekonduları yıkmanın en etkili 
yolları arandı. Şimdi de tapu vermönin ve gecekonduları hukukileştlrmenin 
yolları aranıyor. Bu tartışmaların, sorunun özü bakımından hiç bir şeyi çöz-
mediği açıktır. 
Gecekondunun yürürlükteki yasalarımız (775 sayıcı yasa) bakımından ta-
nımı «İmar ve Yapı işlerini; düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı 
kalınmaksızın    kendisine aid olmıyan arazi  yeya arsalar üzerinde, sahibinin 

[ *] 13 - 13 Şubat 1970 tarihlerinde Harita ve Kadastro Mühendisler! Odasınca 
düzenlenen VI. Harita ve Kadastro Semîneri'nde yazarı tarafından teb-
îiğ edilmiştir. 

1**1 Asistan Prof.» OJD.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bölge Plânlama Seksiyon Başkam, 
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rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılaradır. Yasa bu yapıların ıslahı, tasfiyesi 
ve önlenmesi için çıkarılmıştır. Bu tanımın mantıksal yapısı başkasının ar-
sasında yapılma ile imar ve yapı mevzuatına aykırı olmayı bir arada gerçek-
leşmesi gerekli İM şart olarak ele alıyor. (Bu halin gecekonduyu tanımlamada 
ortaya çıkardığı kavramsal güçlükleri bir tarafa bırakalım) Böyle bir açıdan 
ele alındığında, gecekonduların eğer toprak mülkiyeti veya tapu sorunu çözü-
lüp bunların imar mevzuatına uygunluğu sağlanırsa gecekondu sorunu çözül-
müş olmaktadır. 
Böyle bir anlayış yoksulluğun görüntülerinden biri. olan kötü giyinmeyi yok-
sullara elbise dağıtarak ortadan kaldırınca yoksulluğu da ortadan kaldıraca-
ğını varsayan bir anlayışın konut sorunundaki eşdeğeridir. Sonuçların ortadan 
kaldırılması veya saklanması ile esas nedenlerin veya süreçlerin gizlenilebile-
ceği sanılmaktadır. Gecekondu yasasındaki konut'un elbise, islah'm yama, 
tasviyenin soyma, önlemenin yeni elbise verme kelimeleri ile yeni elbise, ver-
me kelimeleri ile değiştirilerek «mutadis mutandis» okunması ilgi çekici bir 
deneme olacaktır. 
Gecekondu sorununun çözümlenmesinde yeterli çok yönlülüğü olan bir hede-
fin verilebilmesi için gecekondu olgusunun çeşitli boyutlarını yeniden tanımla-
mak gerekecekt:,r. Bu boyutların belirmesi halinde problemin yasalar içindeki 
ele almış biçiminin eksiklikleri daha açık hale gelecektir. 
(+) Sınıfsal boyutu : Gecekondu sorunu toplumun koyduğu normlar veya 
standartlar içinde konut sorununu (ev sahibi veya kiracı olmak) gelirlerinin 
durumu dolayısıyle çözemiyenle-rin emrivakilerle çözüm yolu bulmasıdır. Bu-
rada toplumun koyduğu normlara uymama, bu normları beğenmemek dola-
yısıyla değil, gelir durumunun zorlanması nedeniyledir. Başka bir deyişle so-
runun özünde toplumun sınıfsal yapısı bulunmaktadır. Gecekondu sorunu, 
toplumun sınıfsal yapısının mekandaki bir görüntüsüdür. 
(+) Mekan Organizasyonunda dönüşüm (Şehirleşme) boyuta ı Gecekondu 
toplumların evrimlerinde belirli bir aşamada ortaya çıkar. Daha yeni endüst-
rileşmekte olan ülkelerde meydana gelen hızlı şehirleşme süresinin bir sonu-
dur. Endüstrileşmiş ülkelerde düşük gelir guruplarının varlığının mekandaki 
yansıması olan «slum» sofalet mahallelerinden yapısal olarak farklıdırlar. 
Gecekonduda şehirleşme dolayısıyla kırdan şehre göç başka bir deyişle bir dö-
nüşüm boyutu vardır. Bu göçte hız ayrıca önemli ve tâyin edici bir etkendir. 
(+) Gurup boyutu : Gecekondu sorunu tek bir birimin, kişinin veya yapmm 
sorunu değil bir gurubun, mahallenin veya mahalleler bütününün sorunudur. 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde merkezi iş bölgesi etrafında geçiş bölgesindeki 
«slum» larda eskiden beri şehirde olan fakat topluma birbirinden oldukça 
farklı nedenlerle uyum yapamamış kişilerin uyum yapması söz konusu iken. 
gecekondularda bir gurubun yeni girdiği Şehirsel hayata bir gurup olarak 
uyumu (1) problemi vardır. Çözüm sosyal bakımdan kişi değil gurup, fiziki ba-
kımdan konut değil mahalle boyutunda olacaktır. 
(+) İnşaa Süreci boyutu ; Gelişmiş kapitalist ülkelerin ve gelişmekte oîan 
ülkelerin üst ve orta sınıfının konut yapma alışkanlıklarına göre gelişmiş olan 
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imar ve yapı normları kullanılmaya başlamadan önce yapılıp bitirilen konut-
lar içindir. (2) Halbuki gecekondu bir başka türlü yapım süreci getirmiştir. 
Gecekondu kullanılmaya başladığında inşaa sürecinin çak başındadır, kullanı-
larak inşaa edilen ve geliştirilen çok esnek, ilk yatırım masraflarını minimum 
yapan b'r inşaa süreci içinde oluşmaktadır. Böyle bir dinamik esnek yapım sü-
recinin normları ve imar nizamı, bundan önce gördüğümüz yapılıp bitirilen 
«statik» yapım sürecinin normlarından farklı olmak zorundadır. Bu iki tip 
norm arasında yapısal çelişmeler olacaktır, öyle İ38 gecekonduların mevcut 
imar nizamına aykırı olmasından kaçımlamaz. 
Gefeekondunun yukarıda verilen dört boyutu açısından 775 sayılı yasanın ge-' 
cekondu tanımını inceliydim. Bu tanıma göre, gecekondunun gelir gurubuna 
bağlılığı yoktur, Şehirleşme hızı ve yerleşme büyüdüğüne bağlı değildir, bir 
gurup olgusu değil bir birey olgusu olarak ele alınmıştır, ayrıca bu yasada ge-
cekondunun geliştirdiği yapım süreci uygun normların önerilmesi yerine, ge-
cekondular başka tip bir yapım sürecinin varolan normlarına uydurulmak is-
tenmektedir. Sorunun bu şekilde ele almışı gecekondunun temel özelliklerini 
yok varsaymakta, yalnız sonuç veya görüntü ile ilgilenmektedir. 
Bu tartışmadan sonra gecekondu probleminin çözümlenmesinden ne anlaşıl-
ması gerektiğini yada hedeflerini nasıl formüle edebiliriz. 
Gecekondu sorununun en önemli hedefi birinci boyuta bağlı olarak gelir dü-
zeyinin yükseltilmesi ve bul gurubun sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. Gece-
kondu veya konut sahibi olmak isteği güvenliği sağlamanın bir yolu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Devamlı işi ve hiıç bir gelir garantisi olmayan bu gurup 
için şehirde varlığını sürdürebilmenin ilk şartı bir konuta sahip olmaktır. 
Konut bu gurupların sosyal güvenliğinin ve gelir düzeyimin artırılmasında bir 
araç oldukça bir çözüm olmaya yaklaşacaktır. Gelir artışı, iş imkânı ve güven-
lik sağlanmazsa konut verilmesi tek başına bir çözüm olamaz ve verildiği an-
daki standardı ne kadar yüksek olursa olsun zaman içinde bakımı yapılamadı-
ğından düşük standartlı hale dönüşür. 
İkinci hedef bu kırsal gurupların, endüstriyel toplumun hünerlerine sahip ve 
onun elemanı-haline getirilmesinin sağanmasıdır. Başka bir deyişle sosyal de-
ğişimlerinin hızlandırılmasıdır. 
üçüncü hedef olarak gecekondu mahalleleriyle Şehrin diğer kısımlarının bü-
tünleşmesinin sağlanmasıdır. Burada netip bir bütünleşme kavramına sahip 
olunduğunun açıklanması yararlı olacaktır. A.B-.D. de Zenci mahallelerinin 
şehrin diğer tarafları ile bütünleşmesi bir hsdef olarak ileri sürüldüğünde, fi-
ziki plâncılarca bütünleşmeden anlaşılan çeşitli ırklardan olan kimselerin ka-
rışık olarak oturmalarının sağlanması olmuştur. (3) 

Bu halde mesken mahallelerinde karışmanın sağlanmasının bütünleşmeyi 
nekadar sağladığı ve bunun nekadar segrege edilmiş gurubun yararına clduğu 
sorusu ortaya çakmaktadır. Bunların çsşitlî mahallelere dağıtılması onların 
politik eylemlerinin yoğunluğunu düşürerek haklarını elde etmelerini gecik- 
tirmiyecekmidir ?         . ......................................................  ............................ 

40 



Fakir olan gurupların zenginlere yakın olarak oturmasını bir değer olarak ka-
bul etmekte küçültücü bir taraf yokmudur ? Fiziki olarak karıştırmak nekadar 
sosyal olarak bütünleştirmek demektir ? 

Gecekondularla şehir sakinleri araşır da böyle siyah - beyaz tipi bir ayırım 
bulunmamakla beraber, piyasa mekanizması şehirde yer alışlarında mekansal 
bir ayrımı doğurmaktadır ve yukarıdaki sorular bu hal içinde- geçerlidir. Bü-
tünleşmeyi iki gurup arasındaki fonksiyonel bütünleşme olarak anlamak gere-
kir. Ama bu kapıcı - evsahipleri bütünleşmesindeki gibi tek yönlü bir bütün-
leşmenin ötesinde bir anlam almalı, iki ş-.hir gurubununda müşterek bir şehir-
sel yaşantıya katılması veya kurması olarak anlaşılmalıdır. 
Dördüncü hedef, bel'rli gelir guruplarına ve ülkenin gelişme düzeyine uygun 
miktar ve kalitede konutun elde edilmesi ve bunları sağlıyacak yapım süreç-
lerinin geliştirilmesidir. 
Köyde kendi olanaklarına ve hatta teknik b^pl^ire göre konutunu yapan bir 
k:'î?i yaptığı konutu dolayısıyla yasa dışına düşmemekte, buna karşılık şehirde 
(200>"! nüfustan büyük, belediyesi olan) ayn tııtnmı^n d^ram ettirdiğinde yasa 
dışı duruma düşmektedir. Bu durum o kişinin şehirdeki hayatım gücipsti". mek 
manasını kazanır, yoksa toplumun sorunlarının çözülmesi bakımından akılcı 
bir tutum değildir., 
Diğer taraftan kaü'tal veya düşük fa'zU kredi bulma olanaklarının olmadığı 
bir ülkede, kendi eme&ivle, kendi emeğiyle W e olmasa bile krQdi olacaklarını 
kullanmadan başlang?çtaki yatırım harcamalarını en aza indirmek için, bış-
langıçta çok zorunlu ihtivacmı karşılıyan ve zaman iç'nde artıran bir anla-
yıştaki inşaat şekH geri kalmış ülke yararlarına ters düşen değil, uygun düşen 
bir yapım sürecidir. 
Ayrıca çok katlı ger.ye dönülmez, fiziki çevreyi donduran dolayısıyla geleceğin 
şartlarına uysun yapmakla gerilmeler doğuran yanım süreci yerine ucuz, kısa 
ömürlij dolayısıyla ilerideki gelişmelere açık bir düzen neden istenmesin. 

Şimdide, bu hedefler açısmdan yasalarca öngörülen gecekonduları hukuMles-
tirip tapu verme hedeflerinin nerede durduğunu görel'in. Bu hedefler, birinci 
hedefte verdiğimiz güvenlik unsurunu içinde bulundurmakla beraber, dördün-
cüde verdiğimiz çevrenin değiştirilme imkânını veya flexibilite;yi ta-pu verme 
yoluyla toplumun elinden almaktadır. Ayrıca bu tutumla gecekonducuların 
şehirsel tonrak mülkiyeti düzenini tanımıyan tutumları, kaideleri de&istirerek 
bunları değ'şen toplumun koşullarına uygun hale gs+irmek için kullanmak 
yerine, tutucu şehirsel toprak mülkiyetini korumakta hakim, sınıflara bir müt-
tefik aranmakta kullanılmaktadır. 

Verilmiş olan dörtlü hedefler dizisi içinde mevcut imar nizamlarına uygunlu-
ğun bir anlamı yoktur. 

Gecekonduların şehirler içinde büyük oranlarda (4) varlığı bizim şu soruyu 
sormamızı gerektirmektedir. Varolan, gelişmiş ülkelerden aktarılmış, şehir 
plânlama ve yapı normları    anlayışları gelişmekte olan ülkelerin koşullarına 
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nekadar uygundur? Bu müesseselerde ne gibi değişiklikler yapmak gerekir. 
Biz ise bu soruları tartışmadan, onları mevcut normlara nasıl uyduracağız di-
ye yollar arıyoruz. Burada, var olan şehir plânlama normlarının kötü veya 
fena olması değil gerçekçi olupalmaması söz konusudur. 
Yukarda verilen hedefler içinde gecekondu yıkımının anlamı yoktur. Gccekon- 
d.u araştırmalarımdan evi 10 defadan çok yıkılanların (5) bile evlerini tekrar 
şehirde yaşamalarını sürdürdüğünü öğreniyoruz. (6) Yıkma olaylarının do 
ğurduğu faciaları her an tekrarlanıyor. Ancak 20 senede yeni konut yapmadan 
gecekonduların yıkılamıyacağı prensibi kabul edildi, (7) faka,t uygulama de 
vam ediyor. , 
Plânlamada bir hedefin eylemleri yönlendirebilmeği operasyoneî olmasına 
bağlıdır. Burada verMen her hedefin nekadar operasyoneî olduğu sorulabilir. 
Bu hedeflerin alınacak ekonomik ve sosyal tedbirler bakımından operasyoneî 
olduğu söylenebilir. Esas sorun bu hedeflerin fiziki plânlama bakımından ope-
rasyoneî olup olmadığında ortaya çıkacaktır. Bunları fiziki plânlama bakımın-
dan operasyoneî hale getirmek için (çorralate) bir arada değişenlerini tanım-
lamak gerekir, örneğin «iş pazarına ulaşma fırsatının» maksimize edilmesinin 
bir fiziki yerseçimi anlamı vardır ve birinci hedefle üst üste düşer. Şehirsel 
tesislerden faydalanmada fırsat eşitliği veya mobilite imkânlarına paralel ola-
rak sosyal hizmet dağıtımı ilkelerinin mekan organizasyonu bakımından anla-
mı belirlidir ve üçüncü hedefin gerçekleşmesine yardım eder. Gecekondu sa-
halarının ayrı belediyeye veya örgüte sahip olmasının kuvvetin mekansal da-
ğılımı bakımından Önemi vardır ve dördüncü hedefin gerçekleştirilmesini hız-
landırır. Benzer şekilde, daha âlt kademedeki daha operasyonel hedeflerin ade-
dini artırmak kabildir. Fiziki plânlamaya geçebilmek için bunun yapılması ge-
rekir. 

H. BÖYLE BİR HEDEFLER SİSTEMİ İÇİNDE ELE ALINAN GECEKONDU SO-
RUNU KARŞISINDA PLANCININ TUTUMLARI NE OLABİLİR. 

Bjlr plâncı sorunlara çözüm ararken toplumdaki çeşitli gurupların çelişen çı 
karlarım savunan bir kuvvetler matrisi içinde bulunmaktadır. Plâncının ba 
şarısı bu çevreyi iyi tanımasına bağlıdır. ~ 

Şimdi bir gecekondu sorununun çözümlennıesinde kaç tip çıkar gurubunun 
söz konusu olduğunu ve bunların karşılıklı kuvvet ilişkilerinin neler oldğunu 
görelim. . .. . 
Gecekonducu yukarıda verildiği şekilde toplumun normlarım tammıyan bir 
İrişidir. Toplumun normlarına karşı hareket etmek, çeşitli guruplar üzerinde 
farklı etkiler doğurmakta ve bu fark kuvvet guruplarının yeniden teşekkül 
eden dengesine göre varlığını sürdürmekte veya devam ettirmektedir. 
Bu kuvvet ilişkilerinin ve bunların hangileri arasında koalisyon olduğunun ve 
bu koalisyonların hangi şartlarda çözüldüğünün bilinmesi plâncı için gerekli-
dir, 
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Gecekondularda farklı sorunlar karşısında çıkanları ayrılan şu gurupların 
varlığı söylenebilir. (8) 

Tek gecekondu sahipleri s Herhangi bir şekilde bir tane gecekondu elde etmiş 
bu şehirde varlıklarını devam ettirebilmek ve en kısa zamanda bu konuda gü-
venliğe kavuşmak istemektedirler. 

Birden fazla gecekonduya şahit» ©lanlar ; Bunlar valim kendi konut ihtiyaç-
larını karşılamamakta, aynı zamanda düzenin verdiği imkândan yararlanarak 
başkalarının varlıkları üzerinden gelir sağlamaktadırlar. 

r~ 
Gecekondu Spekülatörleri veya aracılar : Bu gurup gecekonduculuğu meslek 
halfre getirmiştir. Bunlar gecekondu yapın satanlpr. kuvvet ile i<?°-âl ettiği 
toprakta gecekondu yapacaklara izin veren bunun îçin haraç veya hava para 
sı alan kişilerdir. Gecekondu sorununun çözülmemiş olmasından yararları 
vardır, ' {- I i'  '  
Gecekondu kiracıları : Bunlar sphirde buldukları en ucuz konutu kiralamak 
durumunda olan kişilerdir. Bugün için gecekondu sahibi değillerdir ama ge-
lecekte gecekondu sahibi olmayı ummaktadırlar. 

Dükkâncılar veya Mesleğin! gecekondu mahallesinde yananlar Î Genellikle bu 
gurupta bir gecekondu sahibi olmakla beraber, gelirlerini gecekonduculara 
yaptığı hizmetten sağlıyan kişilerdir. 

Gecekondu sorunuyla ilgili olan diŞer gurup, gecekondu mahallesi dışında şeh-
rin diğer bölümlerinde yaşıyanlardır. Bunları şöyle sınıflandırabiliriz. 

Gecc&pnducanıin toprakını işerâl ettiği toprak şahinleri : Bu gurubun gece-
konduculara karsı tutumu genellikle belirli olmakla beraber, tnnlumdaki kuv-
vet durumları bakımından farklı pozisyonları vardır. Şehrin ihtisaslaşmış arsa 
spekülatörleri ile. kırsal alanda şehirleşen toprağın sahibi köylünün veya bir 
tek arsası tesadüfen orada bulunan orta sınıftan bir kişinin, ve kamunun bu 
işgal edilen toprağın mülkiyetini devretmekteki tutumları çok farklı olacaktır. 

Gecekonduda oturanların em^gînl 'kullanan veya fon srtşrupla fonk«dvoTiel iliş-
kileri olan şehirli guruplar (Endüstriciler gibi) t Şehirde, yarışmanın yüksek 
olduğu böyle ucuz bir iş gücü stokunun varlığı bu gurupların yararınadır. 

Gecekonducularla fonksiyonel olarak bütünleşme ihtiyacında-plmıvan (eski) 
şehirli guruplar : Bunlar genellikle gecekonduların gelmesinin eski şehirli ya-
şantıyı bozduğu köyselleştirdiği için şikâyetçidirler. Söz konusu iki gurup için-
de de gerek yasama gerek yönetim fonksiyonları ile karar verme mekanizma-
sını etkiliyen pclitikacılar vardır. Politikacılar kişi olarak her zaman bundan 
önce verilen sınıflamalardan birine sokulabilir, dolayısıyla bu guruplardan bit 
kısmı ile çıkar özdeşleşmesi vardır. (Şehrin her iki tarafından gelen politika-
cıların varlığı söz konusudur. Bir partinin genel başkanı gecekonduda otur-
maktadır.) (9) Bu çıkar özdeşleşmesi sorununu şimdilik bir yana koyarak, da-
ha genel, yalnızca alacağı oy miktarını maksimize etmeğe çalışmakta olan bir 
politikacının varlığını düşünelim.   Analizimiz bakımından politikacılarıda ma- 
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halli düzeyde yönetimden   sorumlu olanlar ve ülkesel düzeyde yönetimden so 
rumlu olanlar diye ikiye ayırmak yararlı olacaktır. 
Ş'mdi gecekondu ile ilgili bazı sorunları ele alalım, bunlar üzerinde bu gurup-
ların menfaatlerinin nasıl çeliştiğini, kimler arasında koalisyonlar teşekkül 
edebileceğini, ve politikacının bu sorunları çözümünde nasıl vaziyet alacağını 
görelim. Gecekondulara tapu verilmesi, gecekonduların yıllarını geliştirilmesi 
ve sosyal hizmetlerinin artırılması, gecekondunun şehirde büyümesinin önlen-
mesi, gecekonduların şehirsel hayata uyumunun hızlandırılması vb. gibi. 
Gecekondulara tapu verilmesinden gecekondu ile ilgili guruplardan, gecekon-
du aracıları veya spekülatörleri zarar görecekt'r. Gecekondu ile ilgili diğer 
guruplar ise faydalanacaktır. Kiracılarda ileride gecekondu safibi olmayı um-
dukları için bu eylemi destekliyeceklerdir. Şehrin diğer bölümünde oturanlar-
dan toprağı işgal edilen arsa sahibi bu kaxara karşı çıkacaktır. Gecekondular-
la fonksiyonel ilişkileri olmayan eski guruplarda bunlarla koalisyona gidebile-
cektir. 
Böyle bir çözüm karşısında politikacının tutumunun ne olacağını görelim. Ta-
pu dağıtılması ülke düzeyindeki politikacının bir fonksiyonudur. Oyunu mak-
simize etmeğe çalışan politikacı böyle bir çözüme gecekondu nüfusu ancak 
kitlesel bir önem kazandığında baş vuracaktır. Şehirdeki toprak sahiplerinin 
karşı koymalarnı azaltmak için, genellikle kamu topraklarını dağıtacak, bun-
ların topraklarımda rayiç değerden istimlâk ettikten sonra dağıtacaktır. Ge-
nellikle geceknndu mahallelerinde lider durumunda olan veya politikacıların 
mahalle ile ilişkierinide kurmakta olan, gecekondu spekülatörlerinin ve aracı-
larının karşı koymasını azalmak içinde, tapuların dağıtılmasında onların ara-
cılıklarına imkân veren süreçler geliştirecektir. Bu kimseler partilerle olan 
ilişkileri dolayısıyla kendiliğinden aracı durumuna girmiş olacaklardır. 
Yukarıda verilen çözüm şekli oyunu maksimize etmek istiyen politikacı varsa-
yımından dedüktif olarak elde edilebilmektedir. Bizdeki durumun buna para-
lel olması yukarıdaki varsayımın bu analiz için yeterli olabileceğini gösterir. 

?Gecekonduya yol yapılması ve ek sosyal h'zmetlerin götürülmesinden, gece-
kondu ile ilgili guruplardan yalnız gecekonduya hizmet götüren dükkancılar 
ye meslek sahibi dediğimiz gecekonducular zarar görecektir. Onların monopo-
/list durumları azalacaktır. 
Bu karara şehirli guruplardan gecekondu île fonksiyonel bütünleşmesi olma-
yan eski şehirli guruplar karşı koyacaktır. Belediye bütçssinden buraya yapı-
lan her yatırım şehrin diğer tarafına yapılacak bir yatırım fırsatının kaçmat>ı 
demektir. Böyle bir yatırım fırsatının kaçması şehrin bu bölümündeki değer 
artışının azalması ile paralel gider. Şehirde gecekondu ile fonksiyonel olarak 
bütünleşen guruplar için emek pazarına girme imkânının artması demektir. 
Bu mahalli yönetim ile ilgili politikacıya düşen bir sorundur. Politikacının su-
nacağı çözüm oy ve kuvvetler dengesine bu-ğlıdır. Bu ise bir metropiliten alan-
da söz konusu olan belediyelerin sınırlarının çiziliş şekline bağlı olacaktır. Bir 
büyük şehirde iki tip belediye yapısı düşünelim.   Birinci modelde eski şehir bö • 
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îümünü ve gecekonduları birlikte kapliyan bir belediye, ikinci modelde ise yal-
nızca gecekondu alanını kapsayan bir belediye söz konusu olsun. Bu iki model-
de politikacının hizmet seçmeleri ve imar nizamını uygulama anlayışı çok de-
ğişecektir. Böyle bir örneğin Hart'ın (10) gecekondu araştırmasında, İstanbul 
belediyesi ile Kâğıthane belediyesinin gecekondulara karşı tutumunda görüyo-
ruz. Yüzde yüz gecekondulardan meydana gelen bir belediyede cyuru maksi-
mize etmek istiyen politikacının yorumları, gecekonducuların yoruml. rı ile 
üst üste düşme zorundadır. Karışık bir belediyede ise kuvvetler oranında bir 
ara çözüm doğacaktır. 
Buraya kadar verilen oy'unu maksimize eden politikacı modeli analizimizda 
gecekondu guruplarının kuvvetlerini aşırı olarak tahmin eden bir modeldir. 
Çünkü analiz, gurup büyüklüğünü kuvveti tâyin eden yegâne veri olarak ele 
almaktadır. Bilinçleşme derecesi analize katılmamıştır. Yalnızca bu faktör bi-
le gecekondu guruplarının aleyhine çalışmaktadır. Diğer taraftan gecekondu 
dişi gurupların daha üst sınıflar olduğu düşünülürse, yönetimsel kararları ge-
cekonduların isteklerinden başka yönde tutmak istediklerinde, bunların kont-
rol etmekle kapital, bilgi, vb. çok daha başka yolları olduğu ortaya çıkar. 
Şimdiye kadar verdiğimiz gecekondu sorunu örneklerinde görmediğimiz bk 
karşı koymayı görelim. Gecekondularla ilgili sorunlarda onları şimdiye kadar 
destekler gibi gördüğümüz, onlarla fonksiyonel olarak bütünleşmiş olan en-
düstriyel guruplar, gecekondu sorunun çözülmesinde verdiğimiz birinci hede-
fin gerçekleştirilmesi için gecekonduların göreli ücretlerinin artırılmasında, 
karşı koyacaklardır. Burada kapital, emek çslişkisi açığa çıkmaktadır. Bunun 
çözümünde artık yukarıda verilen oyunu maksimize eden politikacı modelinin 
sonuçları geçerliliğini kaybeder. Bu gurubun varsayılan desteği, ücret seviye-
leri düşük kaldıkçadır. 
Bu halde, gecekondu guruplarının, kuvvet ilişkilerinde ezilen guruplar olduğu 
bellidir. Böyle bir durumda plâncıya düşen rol nedir ? Şehir plâncısını ele aia-
lım. Bu durumda görevi şimdiye kadar olduğu £İ3İ tir &razi kullar.ma plânı 
hazırlamakmı olacaktır ? Böyle tir plânın, gecekondu sahalarında, yukarı fa 
kısmen açıklanan iLşkiler sistemi içinde uygu ama olan. ki.rı nelerdir? Yok.-:a 
bu yazının başında gördüğümüz; gecekondu sorunu ile ilgili dört farklı hedef 
gurubu için çok yönlü çöJim tekliflerini politikacıya gö;ürmekmidir plâncımın 
görevi. Burada önerilecek plânlama anlayışı bunun ötesinde bir anlayıştır. • 

Burada önerilen gecekonducuların (kuvvet ilişkilerinde ezilen zayıf olan) çı-
karını koruyacak bir politik süreci plâncının banlar adına va banlarla birlikti 
yüklenmesidir. Böyle bir plânlama mümkü..müdür v~ya yolları nalardir ? Bu-
nun için «Advocacy Plânning» (11) (Savunucu Plânlama) kavramını plânlama 
önerilerine yol göstermesi bakımından tartışalım. 
«Savunucu Plânlama» A.B. D. de uygulanması öre ilnıiş bir plânlama yakla-
şımıdır. Kavramsal olarak ç.k şey vaad etmeline r_ğmen pratik.e ön.mli prob-
lemleri olacaktır. 
Bu kavram çoğulcu toplumun karar verme çevresinde yapılan plânlamalar 
için geçerlidir. Bu halde yapılan plân bulunduğu varsayılan t~k bir en iyi çö- 

,45 



züme ulaşmaya çalışmamaktadır. Toplumdaki kuvvetler dengesine en uygun 
olan plân aramaktadır. 

Eğer bîr toplumda birden fazla gurup varsa, bu gurupların herbiriri çıkarlarını 
maksimize etmek için geliştirilecek olan plânlar birbirlerinden çok farkii 
olacaktır. Toplumların gelişmesiyle kararlar hsr an ortaya çıkan probemleria 
çözümü için verilmeyip, uzun vade için de plân ile verilnrye başlayınca çıkar 
çatışmaları oldukça karmaşık bir durum almıştır. Bu sürecin iç nde çıkarların 
tâyini ve savunulması da karmaşık teknik bir sorun haline gelmiştir. 
Gurupların eşit teknik kapasitede temsilcilerinin olmaması özellikle zayıf gu-
rupların kayıplarını arttırmaktadır. Bu halde akla g.len çözüm tarzı bunların 
çıkarlarının ve haklarının savunulmasında bir çsşit teknik yardım olarak 
plâncının bu sürece katılması olmuştur. Plâncının p li'i'c sürece doğrudan 
doğruya katılması plâncı tipini değiştirmiş, onu bir çeşit politikacı yapmıştır. 
Böyle bir durumda ortaya çıkan bir çok pratik sorvn vardır. Burada plâncı 
bir aracı durumundadır. Bir aracı gecekonducuların çıkarını nereye kadar sa-
vunacaktır ? Onlara bir teknik aracından çok politik lider lâzım değilmidir ? 
(12) 
İkinci sorun plâncının bu görevi nasü alacağı ve bu görevde varlığını nasıl de 
vam ettireceğidir. Kamu tarafından görevlendirilmiş bir plâncı hakim kuvvet 
guruplarıyla çalıştığı zaman burada varlığını nasıl koruyacaktır. Gecekondu 
guruplarının kendilerine plâncı seçme olanakları nelerdir ? Kamu tarafından 
seçilmiş bir plâncı gecekonducuların çıkarlarını temsil etmediği zaman değiş 
tirilmesi gecekonducuların elinde mi olacaktır veya hangi guruba bağlı ola 
caktır. ,,        ı -   ! İ 
İki tip «Advocacy» savunucu plândan sözsdilmektedir. (13) Birinci-1 yönlendi-
rilmiş savunucu plânlamadır. Bu halde, belirli bir sorunun, belirlenmiş hedef-
lere ulaşmak için savunulması söz konusudur, plâncının görevi açıktır ve tek-
nisyenlik görevine dönmüş olmaktadır. İkincisi genel yönlendirilmemiş savu-
nucu plânlamadır. Genel olarak bu gurubun çıkarlarını savunacaktır. Plâncı 
gurubun çıkarlarının ne olduğunu da formüle etmek durumundadır. Bu durum 
A. B.D. deki gibi kişinin topluma uyum yapmaması sorunun bulunduğu geçiş 
bölgelerinde bir çok zorluk çıkaracaktır. Gecekondu olgusu bir gurup olgusu 
için, gecekondu toplumunda da çıkar ayrılıkları bulunmasına rağmen, çok daha 
kolaydır. Fakat bu formüle edilen hedefe gecekondulunun katılması nasıî 
olacaktır ? 

Diğer önemli sorun böyle bir politik süreçte plâncının kuvvetini neyin teşkil 
edeceğidir. Gecekondu kitlesi böyle bir kuvveti teşkil edebilir mi ? Gecekondu-
lunun böyle bir desteği sağlaması belirli bir politik bilincinin veya mücadele 
gücünün olması demektir. Böyle bir bilinç halen varandır ? 

Plâncı gücünü devletten mi alacaktır ? Eğer devletin böyle bir gücü varsa po-
litize edilmiş bir plâncının aracılığına ihtiyacı nedir ? 

Savunucu plânlama için böyle bir çok soru sormak kabil, ama, ezilen bir smıf 
veya gurup adına plancılık yapma kavramı, plânlamayı belirli bir çözüm bul- 
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maktan çıkarıp politik mücadelede devam eden bir süreç haline getirdiği içim* 
şimdiki plânlama anlayışına göre çok daha olumlu olduğu açıktır. 
Bu savunma tipi plânlamanın toplum kalkınmasından olan farkına dikkati 
çekmek gerekir. Toplum kalkınmasında olduğu gibi ele alındığı komünitenin 
içine dönük değildir. Daha çok dışa dönüktür, komünitenin o durumda bulun-
masının sebebi olan politik çevre şartlarını değiştirmeğe çalışmaktadır. 

HL GECEKONDUNUN MEYDANA GELİŞ, ŞEHİR İÇİNDE YER ALIŞ VE ZA-
MAN İÇİNDE DEĞİŞME SÜRECİ % 

Şimdiye kadar sorunu ve buna karşı plâncının hangi kademelerde nasıl vasi-
yet alabileceğini gördük. Plâncının müdahale edeceği olguda çarpan tesirlerini 
yakalıyabilmesi için olguyu ve iç ilişkilerini çok iyi tanıması gerekir. Gece-
konduların meydana geliş, şehir içinde yer alış ve zaman içinde değişme sü-
recini açıkhyan bir teori yoktur. Çeşitli teorilerden yararlanarak yapılan açık-
lamalar ve ampirik araştırma sonuçlan vardır. Bunlar birbirini tamamlıyan 
bir bütün içinde verilmemiştir. Bu bölümde bir seri önerme ile böyle bir hipo-
tetik dedüktif bir yapı kurulmaya çalışılacaktır. Bunlar verilen sistem içinde 
çoğaltılabilirler. 
1.000 Bir Sosyal Sistemde (ülkede) gecekondu aşağıdaki koşullarda ortaya şi-
kar» Varlığını sürdürür s 

1.100 Pazar mekanizması ile kalkınmakta olan geri kalmış ülkelerde yavaş-
latılan endüstrileşme süreci içinde hızlı şehirleşmenin (endüstrileşme-
nin yavaşlatılması, köyden kopmayı hızlandıran faktörler yoluyla ile 
veya aynı anda olur) ortaya çıkardığı mekan organizasyonu şeklinde, 
gecekondu ortaya çıkar. 

1.110    Gecekondunun bu yapıda meydana gelmesi şu nedenlerledir. 
1.111. Bu koşullarda şehirlerde yeter sayıda iş imkânı yaratılmamak- 

tadır. 
1.112. Pazar mekanizması   dengesiz bir   gelir dağılımı   sonucunu ver 

mektedir. 
1.113. Konut piyasası, düşük gelir guruplarının sahip olabilecekleri ve 

ya kiralıyabilecekleri fiatta ve standartta gerekli miktarda konut 
arzında bulunmamaktadır. 

1.114. Yapı ve imar    mevzuatındaki    müesseselerin bu ihtiyaca uygun 
hale getirilmesindeki ataletler. 

1.120. Bir sistemde gecekondunun ilk çıkışı ticari değildir. Çoğunluk kendi 
gecekondusunu kendi yapar veya yaptırır. Zaman geçtikçe bu konut bi» 
çimide ticarileşir. Geçici kullanışlar için kiralama, yapıp satma vs. be-
lirir. 
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1.121: Konut arzı eğrisi kırıldı veya kesildi hale gelir, iki farklı seviye-
deki pazar davranışını gösterir. 

1.200. Daha uzun zaman sürsi içinde endüstrileşmenin ileri aşamasında şe-
hir - kır nüfus oranı bir dengeye ulaştığında ve gelir dağılımında gö-
reli bir düzelme ile gelir miktarında artış olduğunda ortadan kalkar. (15) 

1.300. Kapitalist toplumda, endüstrileşmenin ileri aşamalarında bile sistem 
içinde sisteme uyum yapamamış kişilerin yer aldığı, geçiş bölgelerinde 
«slum» sefalet mahalleri bulunacaktır. Bunlar yapısal olarak gece-
kondudan ayrı bir olgudur. 

2.006. Bîr ülke içinde gecekondulaşma süreci yer alıyorsa, bu süreç bölgeler 
ve şehirler arasında farklılaşacaktır. (16) 

2.100: 1.103 de gecekondunun varlığı için kapitalist sistem ve piyasa 
mekanizması varsayıldığı için bölgeler arası dengesizlikte var-
sayılmış olmaktadır. Pazar mekanizması içinde özellikle gece-
konduların doğduğu gelişme safhasında, bölgeler arasında 
endüstrileşme, modernleşme ve şehirleşme farkları olacaktır. 

2.110: Aşağıdaki tip şehirlerde ve bölgelerde gecekondu oranlarının yüksek ol-
ması beklenir. 

2.111: Şehir - kır göçüne ek olarak bölgeler arası göçünde yığılmış ol-
duğu gelişmiş bölgelerde gecekondu sayısı yüksek olacaktır. 

2.112 : Bir şehirde yaratılan    endüstriyel işgücü artıkça bu şehirde ge- 
cekondu artacaktır. (Bu paradox gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
yapısal olarak sistemde bulunmasından ve bütün sistemde var 
olan işsizlik dolayısıyla iş imkânı yaratılmakta olan yerlere aşırı 
göç olması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır.) 

2.113 : Eski mesken    stokunun az olduğu veya yeni kurulan   şehirlerde 
gecekondu oranı daha fazla olacaktır. (Eski mesken mahalleleri 
zamanla düşük gelir guruplarına hitap eder hale gelmektedir 
Yeni şehirlerde gecekondularda oturmak zorunda kalacak bir 
gurubu emebilmektedir) 

2.114 : Hızla    şehirleşmekte olan    şehirlerden başlangıç    nüfusu küçük 
olanlar daha çok gecekonduya sahip olacaktır. (2113 teki nedenle) 

3,000 İ Bir gecekondulu şehre nasıl gelir, şehirde nasıl yer seçer ve nasıl gece-
kondu sahibi olur. 

3.1CÜ : Gecekondulu genellikle bulunduğu çevre şartlarına yaptığı uyumu çe-
şitli nedenlerle bozulmuş o çevreden daha iyi uyum yapabileceği yeni 
bir çevre arayan kişidir. 

3.101 : Gecekonduların büyük kısmını kırdan toprak ve iş imkânı olmadığın-
dan kopan kişiler teşkil eder. (17) (Kırda b-zulan uyum, ve şehirde daha 
iyi uyum ümidi) 
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3.102: Diğer guruplar ülkeler arası göç yapanlar göçmenler, diğer şehirlerden 
gelenler, ve aynı şehrin diğer gecekondu mahallelerinden gelenlerdir. 

3.110 : Daha önce akrabalarından ve yakm tanıdıklarından birinin gecekon-
ducu olması (toprağı olmayan fakir aile çevresinde bu ihtimal yüksek-
tir) onun gecekondu olma ihtimalini artırır. (Akrabanın çoğaltan tesiri) 

3.120 : Bir gecekondulunun gecekondu mahallesinde yer alışında ikiı safha var» 
dır. İlk geçici statü, (akraba yanında veya kiracı) devamlı yerleşme 
statüsü (evsahibi). Nihai hal evsahibi haline gelme isteğidir. Ev sahibi 
olma stabilize edici bir rol oynar. 

3.121: Bir gecekondulunun kiracı statüsünden kurtulması çok uzayabilir. Ki-
racı durumundan hiç kurtulamıyan gecekonducularda olacaktır. Bu, 
gurup içindeki kadelenmeyi gösterir. 

3.130: Köyden şehre göç île gecekondu azası haline gelen kişinin hareketinin 
geriye dönüşü yoktur. Hareket geriye dönüşsüzdür (irreversible). Kö-
yün şartlarının ittiği kişiyi şehir şartları tutar. 

3.131: Geri dönüş ancak çok önemli toplumsal krizlerde olabilir. 
3.132 : Gecekondudan bir üst statüdeki mahalleye geçmek kabildir. Yatay ha-

reketlilik düşey hareketliliğe dönüşebilir. Ama bu ihtimal çok yüksek 
değildir. 

3.133: Gecekondu mahalleleri arasında yerdeğiştirme düşey hareketliliği de 
içinde bulundurmayan bir yatay hareketliliktir. 

3.200 : Şehre gelen gecekondulunun köydeki sosyal yapı içinde sahip olduğu 
güvenlik mekanizmaları bozulmuştur. Şehre gelen gecekondulu güven-
liğini maksimum yapmağa eski güvenlik dengesine kavuşmaya çalışa-
caktır. 

3.210: Güvenliğini artırıcı yolları önem sırasına göre aşağıda sıralanmıştır. 
3.211.   Devamlı iş imkânı bulması güvenliğini artırıcı etki yapar, 

' 3.212.   Konut sahibi olmak güvenliği artırır. 
; 3.213.   Şehirde akrabaları ile olan uzaklığı minimum yapmak,    ilişkile- 

rini sürdürmek.  (Akrabaların bir mahallede kümelenmesi)   (19) 

3.214.   Köy ile olan; ilişkilerini   sürdürmek köyden tamamiyle kopmamak 

3.220 : Güvenlik mekanizmalarının üst basamaklarında elde edilen basan alt 
basamakların kullanılmamasına sebep olur. (kiracıların köyle bağlan-
tıları daha kuvvetlidir. 

3.300: Şehir içinde (vasıfsız işçi) gecekondulu yerini güvenilir olmayan iş pi-
yasmdaki fırsatlarını maksimize edecek şekilde geçecektir. (20) 

3.301; Eğer bir gecekonducu devamlı ve güvenilir bir iş imkân elde ederse işi-
ne uzaklığını minimum yapmağa çalışacaktır. 
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3.302 : Bir gecekondulunun şehirde kaldığı süre arttıkça devamlı iş sahibi olma 
olasılığı artar. Bu halde iş yerine yakın olan yerde bir evsahibi olma 
motifi artar. 

3.303 : Eski gecekondu   mahalleleri şehir iş merkezine   yeni mahallelerden da- 
ha yakındır. Kiracılar, başka bir deyişle şehre yeni gelenler eski mahal-
leleri tercih edeceklerdir. Eski mahallelerde kiracı oranı yüksektir. Tş 
güvenliği olmayanlar için bu mahallelerde yer bulmak daha rasyonei-
dir. 

3.310: 33£<0 ve 3301 de verilen iki prensip sonucu gecekondu mahallelerinin da-
ğılımı, işyerlerinin dağılımına (endüstri ve Merkezi işbölgesi) göre çi-
zilen eşdeğer potansiyel eğrilerinin içinde kalır. (Şehir etrafında halka-
lar teşkil eder) 

3.320: Şehirsel toprak kullanılışı için varlıklı konut mahalleri ile gecekondu 
mahalleleri arasında bir yarışma vardır, (gecekondular pazar mekaniz-
masının kurallarını kısmen kaldırmasına rağmen bu yarışmada varlıklı 
konut mahalleleri avantajlı durumdadır) Varlıklı konut mahallelerinin 
eğim, heyelan vs. gibi nedenlerle yerleşmediği şehre yakın sahalar ge-
cekondu mahallerinin teşekkül edeceği sahalardır. Bu halde eşdeğer 
potansiyel eğrilerinin arasında kalan, halkaların dolmasında süreç şöyle 
tariflenebilir. önce varlıklı mahalleler teşekkül etmekte bundan 
başkaları sahada gecekondular yer almaktadır. 

3.321 ■:■ Varlıklı konut mahalleleri gecekondular için ikinci derecede iş sahaları-
dır. 

S.400: Tanımı gereği gecekondulu, düşük gelirli, gelir güvenliği olmayan, kır-
dan yeni kopmuş dolayısıyla değişecek bir kültüre ve büyük bir aileye 
sahiptir. Para en kıt kaynağıdır. Gecekonducu bu şartlar içinde yapaca-
ğı konutun şu kriterlere uymasına çalışacaktır. 

: 3.401.   Gecekondulu    yapacağı konutta ilk yatırım miktarını minimize 
edecektir. 

i 3^02.   Gecekondulu geleceğe ait borçlanmasını    minimize etmeğe çalı- 
• ■■■ -          ,      saçaktır. (Sosyal güvensizliği artırdığından) 

1 3.403.   Konutunun gelecekteki büyütülme ve şartlara uyum yapma İm- 
kânını maksimumda tutacaktır. 

3.410: Bu halde gecekondu inşası bitmiş bir konut değil inşaası devam eden, 
inşaa süreci içindeki bîr konuttur. 

3.411. Gecekondunun inşaasmm devam etmesi, evini kendi yapsa, yap 
tırsa veya satın alsa da söz konusudur. 

3.412. Gecekonduda inşaa devam eden bir süreçtir. Bu süreç mekan ih 
tiyacı doğduğunda aile yapısı ve kültürel uyum bir dengeye ka 
vuştuğunda durabilir. 
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3.413. Bir gecekondunun yıkımı fou inşaa sürecini durdurmaz, ortadan 
kaldırmaz, süreci yeniden başlatır ve devamını uzatır. 

4.014. Gecekonduluların bilinçlerinin artması sosyal güvenliklerinin 
azalması ile doğru orantılıdır. (Gecekondu yıkımı böyle bir etki 
yapar) 

4.020 : Bir şehirde gecekondu sayısının artması mahalli politik gücün kontro-
lunda değildir. Bu bakımdan gecekondunun sayısının artışı otonomdur, 
bağımsız bir değişkendir. 
4.021. Gecekondunun karşısındaki guruplar sayı artmasını engelleye» 

meyince, gecekonduluların bilinçleşmesini önlemeğe çalışacak-
lardır. Tapu dağıtma böyle bir mekanizmadır. 

4.0-30: Gecekondu mahalleleri şehrin diğer   taraflarında ayrı kaldıkça bu gu-
rubun politik gücü artacaktır. 

4.040: Mahalli politik organizasyonların kapladığı alan büyüdükçe gecekondu 
mahallelerinin politik güçleri azalmakta, küçüldükçe göreli olarak art-
maktadır. (Büyük şehir belediyelerinden bağımsız küçük gecekondu 
belediyelerinin varlığı böyle bir etki yapmaktadır.) 

4.100: Gecekondu mahallelerini© düşük standartta kalmasını sağlıyan politik 
güç sorunu dışında da bazı etkenler vardır. (21) 

4.101: Gecekondu mahalleleri meşrulaşmadıkça ilgili kamu görevlileri 
buraya kamu hizmetlerini götürmekten kaçınacaklardır. 

4.102 : 3320 de verilen süreç dolayısıyla, eğimli, heyecanlı arazide dağı-
nık olarak yer alan gecekondu mahallelerine kamu hizmetleri-
nin götürülmesinin verimi azalmakta maliyeti çok yükselmekte-
dir. 

4403 : Yıkama işlemi mahallede standartların ve gelişmenin düşmesine 
sebep olmaktadır. 

4.200 * Gecekondu mahallesinin kalitesinin gelişmesinde zaman en önemli de 
ğişkendir. Dolayısıyla gecekondu mahalleleri eskiliklerine göre birbirle 
rinden farklıla şırlar. .     . . . 

4.201: Gecekondu mahallesi eskidikçe a) gecekonduluların yeni çevreye uyu-
mu dolayısıyla gelir imkânı b) politik güçleri, artmaktadır. 
Bu iki mekanizma dolayısıyla eski mahalleler, diğer şartlar aynı kaldığı 
hallerde, daha iyi duruma gelmektedir. 

4.210 : Eskiyen mahallelerin yoğunluğu zaman geçtikçe artar. Bu artış aşağı 
daki mekanizmalar yoluyla olur. .         : 
4.211: Gecekondu mahallesinin kurulmaya başladığında kuvvet yoluy 

la elde edilen arazi kıymet kazanmış pazarda satış imkânı doğ 
muştur» •  ■ -' 
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.     4.212: Gecekondu   mahallesi   eskidikçe   Akraba   çoğaltanının   çalışma 
olasılığı artar 

4.213. Eski gecekondu mahallelerinin yeni mahallelere göre iş piyasa-
sına ulaşma olanakları daha yüksektir. Dolayısıyla kiracılar için 
daha çekici hale gelmiştir. Kiralama olanaklarının doğması eski 
evsahiplerinin kiralamak için ev yapmalarını teşvik etmektedir. 

4.220: Gecekondularda yoğunluk artışı düşey büyüme sonucu değil yatay bü-
yüme sonucu olur. Plânlı olmayan organik olan bu büyüme çıkmaz SÛ-
kak sistemini doğurur. (22) 

4,221: Zaman geçtikçe gecekondu mahalleleri eskidikçe 4220 sonucu mevcut 
arazilerin bölünmesi artmıştır. 

4.230 : Şehrin varlıklı konut mahallelerinin etrafında 3310 sonucu şehir gece-
kondu halkaları teşekkül etmiştir. Şehrin varlıklı konut mahallelerinin 
büyümesi halinde iki mahallenin temas noktalarında (Succes-
sion», «invasion» olgusu teşekkül edecektir. Varlıklı mesken ma-
halleleri bu sahalara yayılım eğilimi gösterecektir. 4221 de verilen mül-
kiyetin çok ufak parçalara bölünmüş olması gecekondu sahalarına var-
lıklı konut mahallelerinin yayılmasını güçleştirir. 

5.000: Gecekonduların varlığı şehirde iki ayrı sosyal sistemin bir arada varlı-
ğım gösterir. Gecekondu kültürel ve sınıfsal ayrılığın mekandaki bir 
görüntüsüdür. 

5.010: Bu iki sistemin herbiri kendi içinde varlıklarını koruyucu mekanizmala-
ra sahip olduğu gibi, aynı fiziki mekanda varlıklarını az çatışma ile sür-
dürecek mekanizmalar geliştirmişlerdir.   (Tampon mekanizmalar)   (.23) 

5.011: «Dominant» kuvvetli olan sistem tampon mekanizmalarında şeklini1 ta-
yin edecektir. 

5.020: İki kültürel sistem birbirini karşılıklı olarak temas «Contact» yoluyla 
etkilemektedir. Şehirleşmenin hızlanmasının (gecekondu) şehirleri köy-
selleştirdiği gözlemi böyle bir sürecin sonucudur. Tampon mekanizma-
lar bu değişme sürecini yavaşlatmaktadır. 

5.030: Bu iki sistemden varlıklı şehir mahallelerinin bölümü, imar normları 
4- pazar mekanizması kaidelerine uygun olarak gelişmiştir. 

5.031: Gecekondu mahalleleri kuvvet ile işgal mekanizmasına bağlı olarak te-
şekkül etmiştir. 

5.032 : Gecekondu mahalleleri eskidikçe zamanla bunun içinde de bir pazar 
mekanizması oluşacak ve zaman içinde hukukileşme olanakları arta-
caktır. Böylece zaman iç'nde 5031 modeli 5030 modeline yaklaşacaktır. 
(5020 nin bir çeşit uygulaması) 

5.040: Az gelişmiş ülkelerdeki düşük hareketime dolayısıyla meydana gelen 
kompakt şehir formunda segregasvon olanakları, gelişmiş ülkelerin yay-
gın şehir formlarına göre daha azdır. (24) 



Bu bölmümde gecekondulanri oluşum, şehirde yer alış ve zaman içinde değiş-
me konusunda bir takım önermeler verildi. Bunlar yapılacak araştırmalara 
göre artırılabilir. Mevcut gecekondu araştırmaları özellikle gecekondu mahalle-
lerinin, şehrin diğer tarafıyla nasıl bütünleştiğini göstermekte yetersiz kalmak-
tadır. Bu husus bir şehrin plânlamasında çeşitli servislerin dağılma prensip-
lerinin konulabilmesi için çok önemlidir. Ayrıca bu ilişkilerin tanımlanması 
gecekonduların sosyal değişme mekanizmalarını (5020) yoluyla tânımayada 
imkân verecektir. 

IV. ÇEŞİTLİ SOSYAL SİSTEMLERDE, FARKLI GELİR GURUPLARININ 
KONUT SAHİBİ OLMA EĞİLİMLERİ VE ŞEHİR FORMUNDA BUNUN SONUÇ-
LARI: 

Geri kalmış ülkelerde görülen gecekondu tîpi gelişmenin §3hir çevresinde yer 
alması, buna karşılık gelişmiş kapitalist ülkelerde düşük gelir guruplu kişilerin 
şehir merkezinde yer alması çeşitli teorik açıklama şekillerins n:den teşkil 
etmiştir. Daha çok arazi kullanma şekilleri yoluyla açıklamaya çalışan 
teorilerden (25) farklı olarak konut sahibi olma isteğine dayanan bir yakla-
şım burada geliştirilmeğe çalışılacaktır. Bu bizim gecekondu olgusunun Şehir 
ile ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Burada yedi grafiğe dayanan bir açıklama yapılmaktadır. Grafiklerde çeşitli 
davranışlar gösterilmiştir. Yalnız bu grafiklerin birer eğilim gösteren yarşa-r 
yımlar olduğunu test edilmemiş olduğunu hatırda tutmak gerekir. 

İkinci şekilde iki farklı ülkede şehir merkezine yakın olmanın öneminin nasıl 
değiştiğini görüyoruz. Hareketliliğin çok düşük olduğu az gelişmiş ülkelerde 
şehrin merkezine yakınlık hemen hemen bütün gelir gurupları için istenen 
bir özelliktir (3320). Ancak çok yüksek gelir gurupları için bu önemini kaybe-
der. Gelişmiş kapitalist ülkelerde ise düşük gelir gurupları için şehir merke» 
zine yakın olmak önemlidir, (3300). Gelir arttıkça iş güvenliği arttıkça önemi 
azalır. 

üçüncü şekilde her iki tip ülke için de modern standart ve kolaylıklara sahip 
olma isteğinin gelir ile beraber arttığını görüyoruz; t: ! 

Dördüncü şekilde ise gelir seviyesi ile sahip olunmak istenen ev büyüklüğü 
arasındaki ilişki verilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde düşük gelir gurupları, ge-
cekondular daha büyük ev istemektedirler, (3400) (3420) aile yapıları 4olay> 
sıyla, orta gelir gurupları ise daha küçük eve razıdır. Gelir arttıkça istek bü-
yüklüğüde artacaktır. Gelişmiş ülkelerde ise Gelirle beraber bir artış görülmek-
tedir. 
Birinci şekilde gelişmiş kapitalist bir ülke ile az gelişmiş bir ülkede gefir se-
viyesi ile ev sahibi olma isteğinin nasıl değiştiğini göıüyoruz. Âz gelişmiş ül-
kelerde çok düşük gelir seviyelerinde, başka ihtiyaçların önemi dolayisıyik0 "düşük 
olan ev sahibi olma isteği belirli bir gelir seviyesinde maksimuma ula| • 
maktadır. Bu konut sahipliğinin şehirdeki sosyal güvenliğini artırması yüzün- 
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dendir (3212). Daha yüksek gelir seviyelerinde ise devamlı iş imkânı dolayı-
sıyla güvenlik göreli olarak artmış k:nut sahibi olma isteği düşmüştür. (3220). 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde ise mesken sahibi olma isteği gelir seviyesine pa-
ralel olarak artmakta belirli bir orta gelir seviyesinden sonra paralellik kazan-
maktadır, çünkü bu gelir seviyesinde evsahibi olma olanakları çok artmıştır. 
Bu toplumlarda çok düşük geMr seviyesinde topluma uyum yapamamış kişile-
rin toplum içinde belirli bir tip foaği kararlı hale getiren konuta sahip olma 
istekleri çok düşüktür. 

Bu dört şekil kişinin davranışını göstermektedir, Şehir formunun iki sos-
yal sistem tipi içinde farklılaşmasını göstermek için yeterli değildir. (Şekil 6 > 
ve (Şekil 7) de konut eş maliyet feğrileri bunun için verilmiştir. Maliyet aynı 
•kalmak şartı ile büyük ev almak istedikçe şehir merkezinden daha uzakta ve 
daha az konforlu ev almak gerekecektir. 

Djişü's gelir gurupları az gelişmiş ülkelerde mutlaka bir ev sahibi olmak iste-
mektedirler  (Şekil 1).    Bunun merkeze yakın olmasını orta seviyedeki gelir 
gurupları ile aynı şiddette istemektedirler. Bu kişilerin konuta ödeme olanak-

ları daha az olduğu    için orta gelir guruplarının    merkezde yer alması daha 
, normaldir. Aynı zamanda bu guruplar daha büyük ev almak istedikleri (Şekil 
:   4) için, Aynı maliyette konut arsalar bile (Şekil 7) dolayısıyla daha uzakta yer 

alacaklardır. Aynı maliyette kalma olanağı daha konfora razı oldukları  (Şo-
kil 3) ve daha düşük konforda daha büyük ev sahibi olunabileceği   için (Şekil 

€) doğmaktadır. Bu mekanizma az. gelişnrş ülkelerde gecekonduların merkezde 
değil çevrede yer alacağını göstermektedir. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde ise, düşük gelir guruplarının şehir merkezine yakın 
olmak isteği yüksektir (Şskil 2). Sahip olmak istedikleri evin konfor de-. 
recesi ye büyüklüğü yüksek gelir guruplarına göre küçük olduğundan (Şekil 3) 
(Şekil 4) konut birimi başına daha küçük eşmaliyet eğrisinde k;« ıbilirler. 
(Şekil 6). EV büyüklüğü küçük olduğu için daha merkezde yer alabilirler (Şe-
Tcil 7). Bu halde gelişmiş kapitalist ülkelerde düşük gelir gurupları şehir mer-
kezinde yer alır. 

(Şek*! 5) te ise çeşitli gelir guruplarında bulunan kişilerin zaman içinde.gelir 
guruplarını değiştirme yolları gösterilmiştir. Bu kişinin, bir period önce seçtiği 
konutunun yerini bir period sonra değ.'ştirme olasılığını vermektedir. Gelişmiş 
kapitalist ülkelerde bu olasılık az gelişmiş ülkelere göre çk az olacaktır. .Eğrilerin 
eğimi azaldıkça konutlarının mekan içinde yer değiştirme olasılığj artmaktadır. 

T. '-«ECEKONDU OLGUSUNA NE TİP MÜDÂHALELER YAPILABİLİR s 

Gecekondu ile ilgili plânlama tedbirleri bir kademede değil her kademede ve 
çok yönlü şekilde alınmalıdır. Farklı plânama kademelerindeki plâncı soruna 
farklı şekillerde bakacaktır. 
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ülkesel düzeydeki bir politikacı ve milli plâncı için sorun temel düzen sorunu 
ele alınmalıdır, bu sınıfsal bir ele alış şeklidir. Burada üretimin ve işgücünün 
artırılması kendi başına yeterli bir çözüm değildir, bölüşülmenin eşitliği sağ-
lanmadıkça gecekondu mahalleleri bulunacaktır. Sasyalist ülkelerde genel ko-
nut sorunundan ayrı bir gecekondu sorununun bulunmaması bu yüzdendir. 

Sanayileşme olumlu etkisine rağmen Şehirleşmenin en pahalı yönü değildir 
dengeli bir şehirleşme için imalât sanayii yatırımları nüfus başına 40ÛO TL. ya-
tırımı gerektirmekte, öte yandan şehirleşme konut ve sosyal alt yapı yatırım-
ları gereği nüfus başına 10.00 TL. ye ihtiyaç göstermektedir. (26)         * 

Bu halde kalkınmada şehirleşme stratejisinin kontrolü veya şehirleşme strate-
jisi önem kazanmakta bir ülkesel fiziki plâncının sahasına girilmektedir.. Böyle 
bir plâncının uygulayabileceği çeşitli plânlama stratejileri vardır. Hızlı şehir-
leşmeyi kalkınmada sosyal değişmede bir araç olarak kullanmak isteyen bir 
şehirci için (27) gecekondulaşma olayı okadar istenmiyen bir şey değildir. Ba-
zı düzenlemelerle hatta teşvik edilmelidir. Bizim ikinci beş yıllık plânımızda 
da böyle bir yaklaşım söz konusudur. 
ülkesel fiziki plâncının şehirleşme stratejisi bakımından olan muhtemel bir 
önerisi ülke içinde bölgesel merkezlerin büyümesinin teşvik edilmesi veya be 
lirli bölgelerin kalkındırılması olacaktır. Bu önerileri, yapısı gereği ülke için 
deki toplam gecekondu miktarını artıran veya azaltan önerilerden çok, bu ge 
cekonduların ülke içinde dağılım şeklinin ne olması hakkındaki öneriler ola 
rak düşünmek gerekir. r 

Bir ülkede bölgesel merkezlerin teşkili, dolayısıyla ülkenin en büyük şehrinin 
(primate city) büyümesinin önlenmesi, kırdan kopan göçün bir kısmında böl-
gesel merkezler tarafından tutulacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu kişile-
rin bölgesel merkezlerde konut sahibi olma olanakları daha fazla olmadığından 
toplam gecekondular sabit sayıda kalacaktır. Bir merkezde büyük bir gecekon-
du yığılması yerine daha fazla sayıdaki merkezde daha küçük gecekondu yi-
ğılmaları meydana gelecektir. İkinci halin gecekonducuların kuvvet kazanması 
ile ilgili önermelerimize göre (4011) gecekonducuların göreli kuvvetini azal-
tağacı söylenebilir, ülkedeki gecekondu sayılarının toplamında olan ufak fark-
lılıklar büyük ve küçük şehirlerin sıkışma oranlarının farklılığı dolayısıyla ola-
caktır (2114). 

Ülkesel sektör plâncısı ile sorunu genel konut sorunundan ayrı bir gecekondu 
sorunu olarak ele almadıkça, herkesin konut sahibi olabilmesi için kredi yol» 
larının kullanılma imkânı konut büyüklüklerine sınırlamalar konulması, top» 
lu konut yapımının ekonomileri dolayısıyla teşvik edilmesi, küçük tasarrufların 
harekete geçirilmesi üzerine öneriler yapacaktır-, Çünkü sorunu yalnızca ye-
terli sayıda konut sağlanması olarak görmektedir^ 

Gecekondunun varlığını kabul eden onun nedenlerini soruşturmayan ülkesel 
konut sektörü plâncısı gecekondunun inşaa sürecini belirli bir şekilde fprmel-
leştirmeğe ve kontrol altına almağa çalışacaktır, nüve konut programı, kendi 
evini yapana yardım gibi 



Bir şehir plâncısı ise soruna gecekonduların düzenli bir (imar plânı) plâna uy-
gun olarak yerleşmesini nasıl sağlarız, bu mahallelerin servis standartlarını 
okul, yeşil saha vs. nasıl geliştirebiliriz diye bakacaktır. Eğer bu plâncı gece-
kondunun varlığının nedenleri ile ilgilenmezse, gecekondu önleme bölgeleri 
yapmak gibi çözüm kendisi bakımından s:-runu çözmüş olacaktır. 
Bu dört tip plâncı aslında birbirinin çözümlerini veri olarak kabul eden bir 
kademelenme içinde çalışmaktadır. Konu bir üst kademede çözümlenmedikçe 
bir alt kademede çözülemez. Gözlenen bazı başarılar olsa bile yersel olarak 
kalırî 

Söz konusu plâncı tiplerini artırarak bunların daha karmaşık ilişkilerinden 
söz etmek kabildir, ama kademeler arası ilişkiler için verilen prensip değiş-
mez. Burada konumuz bakımından önemli bir başka plâncı tipinden sosyal 
plâncıdan söz edelim. Sosyal plâncının ülkesel düzeydeki sosyal güvenlik ile ilgili 
plânlamaları gecekondu probleminin temel değişkenlerinden birini etkileye-
cektir (3200). Yeni şehirleşen kırsal nüfusun şehirsel hayata uyumu ve trans-
formasyonu önemli sosyal plânlama konularıdır. Bu sosyal plânlama konula-
rında da, fiziki plânlamada olduğu gibi bir kademelenme söz konusudur. Bir 
alt kaiemede yapılacak gayretler bir üst kademe sorunu çözemez, örneğin ge-
cekondu mahallelerinde yapılan şehirsel toplum kalkınması sorunu, gecekon-
duların sosyal güvenliği sorununa bir çözüm yolu değildir. 
Eğer gecekondu sorununun çeşitli kademelerde çözümü olduğu kabul edilse bile 
her kademedeki plânlama gayretlerinin kendi başına çok yönlü olmasının 
istenmesi bir başka prensip olarak ileriye sürülebilir, örneğin mahalle seviye-
sindeki plânlama gayretlerinde fiziki ve sosyal vb. plânlamalar bir bütün ola-
rak ele alınmalıdır. 
Benden üzerinde konuşmam istenilen konu aslında en alttaki kademe olan, şe-
hir plânlaması ile ilgili hususlardır. Bu kademenin organizasyonundan bah-
sedebilmek için diğer kademelerdeki çözümlerin ne olduğunu bilmek gerekir, 
örneğin sorunun birinci kademede çözümlenmeğe çalışıldığı bir sosyalist ülke 
düşünelim, bu ülkede, gecekondu mahallesinin plânlaması diye ayrı bir sorun 
yoktur, sorun normal bir şehirsel mahallesinin plânlamasına indirgenmiştir. 
Şimdi varsayımlarımızı artırarak bir özel durum için gecekondu sorununun 
çözüm yollarını arıyalım. Düzende temel değişikliklerin yapılmasının politik 
olarak imkânı olmayan bir an gelişmiş ülkede, gecekondu plânlaması için neler 
yapılabilir ? Bu sorunun cevabı için şu önerileri yapabiliriz. 
P.   1 •   Bu ülkelerde yapılacak ilk iş bu düzen içinde gecekondunun varlığının 
doğal olduğunu bugün var olduğu gibi yakın gelecektede var olacağını yapıla-
cak plânlama çabalarının gecekonduyu ortadan    kaldırmıyacağmı ancak daha 

iyi   özelliklere   sahip   yapabileceğini   kabul   etmektir.   Böyle   bir   prensilin -
kabulü gecekonduları için alınacak tedbirlerin gecekondular yapılmadan alın-:.' 

masına, imkân verecektir.   Bir gecekondu   mahallesi teşekkül ettiğinde    kaza-; 
nacağı politik kuvvet dolayısıyla  (4010)  kamu servislerini standartları düşükte 

olsa zamanla elde etmektedir.    Gecekondu mahallesi teşekkül ettikten sonra 
götürülen bu hizmetler, mahallelerin yerleri (3020) ve serbest şekilde teşek- 
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kül ettikleri için (4102) pahalı olmaktadır. Diğer taraftan şehirsel gelişmeyi 
plâncının yönlendirmesinde alet olacak olan kamu yatırımları, teşekkül et-
miş bir mahalleye harcandığı için plâncının aletleri azaltılmış olmaktadır. 
Eğer plâncı gecekondu teşekkül etmeden nasıl olsa götürmek zorunda kalaca-
ğı bu hizmetleri gecekonduların yer almasını istediği yere götürürse gecekon-
du gelişmelerini yönlendirmedeki plânlama aletleri artar. 

P. 2 : Gecekondu mahallelerinin plânlamasında, gecekonduların eğilimleri-
nin çak iyi tanınıp (III ve IV düncü kısımlar bu gaye ile verilmiştii) onlara 
uygun plânların hazırlanması gerekir. Aksi halde gecekonducuların davranış-
ları bu plânlamanın gerçekleşmesini önleyecektir. 

P. 21 : Gecekonduların gelişmesinin biçimin kontrol edileceği yeni mahalle-
lerin yeri iş pazarına girişi maksimum olan yer olmalıdır. Eş potansiyel eğrile-
rine uygun yer seçilmesi (3310). 

P. 22 : Gecekonduların uyması istenen yapım norm ve süreçlerinin gecekon-
duların eğilimlerine uygun düşmesi gerekir. (3410) Nüve konut kendi evini ya-
pana yardım vs. bu bakımdan geliştirilmelidir. 
P. 3 : Kurulmuş veya tek gecekonduları hukukileştirmek yerine (tapu dağıt-
ma) gecekondu süreci hukileştirilmelidir. 
P. 31 : Tapu dağıtımı küçük parselli arsa üzerinde mülkiyetin doğurulmasi 
şehrin gelişme sürecini zorlaştıracaktır. (4230). 
P. 32 : Gecekondu yapımı sürecinin hukukileştirilmesi tek gecekondunun 
hukukileştirilmesinin gecekonducuya verdiği güveni verir fakat (P. 31) deki 
sakıncanın doğmasını önler. 
P. 33 : Gecekondu sürecinin hukukileştirilmesi beraberinde yapı sürecinin 
rasyonelleştirilmesini de getirmelidir. 
P. 4 : Gecekondu probleminin çözümü konut düzeyinde değil mahalle düze-
yinde alınmalıdır. 
P. 41 : Gecekondu mahallesinin plânlamasmdaki gerek komşuluk üniteleri-
nin teşkili gereksede merkezi iş sahalarının tanziminde klâsik konut mahalle-
si plânlamasının ötesinde gecekondu mahallesinin ekolojik yapısına ve ihti-
yaçlarına uygun plânlama yapılmalıdır. Bunun için gecekondu mahallelerinin 
ekolojik yapılan çok iyi analiz edilmelidir. (Bugün için az bigimiz var.) Bu 
mahallede örneğin yapı malzemecisinin önemi böyle bir analiz sonucu ortaya 
çıkar. 
P. 5 ,: Gecekondu mahallelerinin plânlamasında tranförmasyona ve değişme-
ğe uyum yapma imkânı maksimize edilmeğe çalışılmalıdır. 
P. 51 : Mahallelerin çok çeşitli servislerinin başlangıçta belirli bir minimum, 
karşılanacaktır. Fakat ileride karşılanacakların yerleri şimdiden düşünülmeli-
dir. Normları geliştirilecek olanların servislerin plânlamasında bu gelişnle im-
kânı korunmalıdır. 
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P. 52 : Gerek gecekondularda konut olarak gerek mahalle olarak konulacak 
normları başlangıçta başarılack şekilde değil ileride belirli bir süre sonra ula-
şılacak şekilde ifade etmek uygun olacaktır. (Bugünkü normların ifade edil-
mesinin tersine süreç tipi bir norm anlayışı) 

P. 6 •: Gecekondu mahallelerinin plânlaması bütün şehrin plânlamasından 
ayrı olarak yapılmamalıdır. Şehir formunu ve alt yapısının dağılımı etkilemek 
bakımından normal konut mahalleleri ile gecekondu mahalleleri arasında fark 
yoktur. Dolayısıyla şehrin bütünü ile birlikte düşünülmeli beraber planlanma-
lıdır. 
P. 61. Şehirle gecekondu mahallelerinin fonksiyonel olarak bütünleşmesinde 
P. 6 nın etkisi olacaktır. 

P.P. 62 : Bütün şehire yönelmiş sosyal hizmetlerden ve servislerden fayda 
lanmada gecekondu ve varlıklı konut mahallelerinin fırsat eşitliği sağlanmalı 
dır. , 

P. 63 : Fırsat eşitliği sağlamada, gecekondulu guruplarnı hareket yarı çap-
larının küçük olduğunu düşünmek gerekir. Başka bir deyişle her iki gurup için 
farklı hareket yarı çapı kullanmak gerekir. (+) 

' P. 7 : Mevcut gecekondu sahalarındaki plânlama faaliyetleri ile yeni gele-
ceklere yapılacak gecekondu mahallelerinin plânlamasını prensip olarak ayrı 
ayrı düşünmek gerekir. 

P. 71 : Esas hedef bütün yeni gecekonduların plânlama kontroluna sokulması 
plânlı geliştirilmesidir. 

P. 72 : Kurulmuş eski gecekondu mahallelerini, ise kısa sürede muhafaza et-
mek uzun sürede Lo şehrin büyümesi ile yenilenmesi sürecine açık tutmak 
doğru olur. Bu mahalleler eski gecekondu mahalleleri olduğu için şehrin mer-
kezine en yakın olanlardır, dolayısıyla şehrin varlıklı kısmının büyümesinde en 
önce yenilenecek mahallelerdir. Yenilemeye açık tutmakta en önemli husus 
buralarda kurulacak mülkiyet biçimi olmaktadır. (4230) 

Gecekondu plânlaması ile ilgili olarak verilen bu prensiplerin gerek olduğu 
ileri sürülebilir, yeter olup olmadığını ise uygulama gösterecektir. Ek prensip-
lerin geliştirilmesi verilen süreç modeli ve hedefler yardımıyla yapılabilir. 

(+) örneğin bir şehrin dinlenme İhtiyaçlarının plânlamasını yaptığımızı dü-
şünelim. Hafta sonu dinlenme ihtiyaçlarını karşılamağı şehirden oldukça 
uzak bir mesafede plânladığımızı düşünelim. Bunu bütün şehir için plan-
lamakla beraber, bundan hareket yarı çapları büyük varlıklı guruplar 
faydalanacaktır. (28) Gecekondulular faydalanamıyacaktır. Onların fay-
dalanabilmesi için daha yakın mesafede o gelir seviyesinin hareket yan* 
çıpina uygun bir uzaklıkta plânlamak gerekir, 
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