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KENTLEŞME VE SUÇ: İSTANBUL’UN KENTLEŞME SÜRECİ İLE 

SUÇLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL ANALİZİ 
Serkan GÖLBAŞI 

ÖZ 

 
Türkiye’de son yıllarda özellikle de büyük kentlerde artan suç oranlarının 

açıklanmasında “bu artışın temel nedeninin kentleşme olduğu” iddiası, medya, devlet 

görevlileri ve bazı sosyal bilimciler tarafından ifade edilmektedir. Ancak böyle bir 

ilişkinin kurulması için yeterli istatistiki veri ve bilimsel araştırma bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda bu iddia toplumun bütününe ilişkin eleştirel bir yaklaşımı engellemekte ve 

suçun gerçek nedenlerini gizleme işlevi görmektedir. Kentleşmenin ve kentleşme ile suç 

arasındaki ilişkinin tarihsel bir biçimde ve toplumun bütününden soyutlanmadan 

incelenmesi bu indirgeyici yaklaşımın yetersizliklerini ortaya koymaktadır. Refah 

devletinin terk edilmesi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı, fordist çalışma biçiminden 

esnek çalışma biçimine geçilmesi, neoliberal politikaların küresel egemenliği, 

küreselleşme ve bütün bu süreçlerin ürünü olan “yeni yoksulluk” kentleşme ile suç 

arasındaki ilişki analiz edilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de özellikle 

1980’den itibaren etkili olmaya başlayan yukarıdaki faktörler kentleşme sürecini olduğu 

gibi, suç sorununu da belirlemişlerdir. Sosyal devlet uygulamalarından mahrum kalan, 

güvenceli bir iş ve gelire sahip olmayan, bireyciliğin gittikçe hakim olduğu bir toplumsal 

ortamda geleneksel dayanışma ilişkilerinden yararlanamayan ve bu koşulların yarattığı 

hoşnutsuzluğu politik bir alternatif örgütlenme içerisinde ifade edemeyenlerin sayısının 

arttığı bir toplumda suç oranlarının artması da kaçınılmazdır. Böyle bir ortamda çöküntü 

bölgeleri kent yoksullarının mekanda yoğunlaştığı yerler olarak değerlendirilmelidir ve 

kentleşme ile suç arasındaki ilişkinin araştırılmasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ayrıca, kentleşme ile suç arasındaki ilişki, kente göç edenler ve/veya uzun bir süre kentte 

yaşamasına rağmen kentle bütünleşemeyen yoksullara yönelik bir korku ve onları kontrol 

etme ihtiyacıyla bağlantılı olarak kurulmaktadır. Böylece kent yoksulları kriminalize 

edilmekte ve toplumsal bedelleri daha fazla olan beyaz yakalı suçları gözden 

kaçırılmaktadır.  

 



 iv

URBANIZATION AND CRIME: THEORITICAL ANALYSIS OF 

THE RELATION BETWEEN THE PROCESS OF URBANIZATION 

OF ISTANBUL AND CRIMINALITY 
Serkan GÖLBAŞI 

 

ABSTRACT 

 
In order to explain increasing crime rates in Turkey, especially in big cities, the 

claim that “basic cause of this trend is urbanization” has been expressed by media, 

officials and some social scientists during the last years. On the other hand,    there is not 

reliable statistical data and scientific research to establish such a relationship. In addition, 

this argument function as an obstacle to a critical approach directed to totality of society 

and camouflaging of the real causes of crime. Investigating urbanization and relationship 

between urbanization and crime with an historical approach, without abstarcting it from 

the totality of society, illumunates inadequacy of this reductive approach. The 

abandoning of welfare state, coming out of consumer society, transforming from fordism 

to flexible production, global hegemony of neoliberal policies, globalization and as an 

outcome of all these processes “new poverty” must be taken into account at the analysis 

of the relationship between urbanization and crime. The factors which described above 

have affected Turkey as from 1980s and determined both urbanization and the problem of 

crime. In a society in which the quantity of people deprived of social state policies, a safe 

job and income is increasing; people live in a individualist social atmosphere in which 

traditional solidarity does not exist any more and there is no political alternative to 

express the discontent which resulting from the above mentioned condions, rising of 

crime is inevitable.  Under these conditions, slums must be evaluated as spaces in which 

poverty concentrates and they must be taken into account in researching relationship 

between urbanization and crime. In addition, this relationship is established with the 

effect of fear towards poor who are unable to integrate to the city and the  need for 

controlling them. In this manner, the urban poor has been criminalising and white collar 

crimes have been overlooking.  
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ÖNSÖZ 
 

 Yaklaşık olarak dört buçuk sene önce, kent konusuna olan ilgimi ifade ettiğimde 

hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan, doktora tezimde kentleşme ile 

suç arasındaki ilişkiyi inceleyebileceğimi belirtti. Konunun doğasından kaynaklanan 

zorluklarına ek olarak, Türkiye’de yeterince çalışılmamış bir konu olmasına ve suça 

ilişkin istatistiklerin yeterliliğine ilişkin kuşkularıma rağmen konuyla ilgili kurumlardan 

destek alınabileceğini de ümit ederek hocamın önerisini kabul ettim. Ancak bu ümitlerin 

önemli bir bölümü çalışma sürecinde boşa çıkmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden suç 

istatistikleri konusundaki taleplerim, tarafıma çok sınırlı veriler gönderilmesiyle 

geçiştirilmiştir. Bu taleplere gönderilen cevaplarda “istatistiklerin 1995’ten beri 

bilgisayar ortamında sağlıklı bir biçimde tutulduğu” bildirilmiştir. Ancak şahsıma bu 

sınırlı dönemdeki illere ait suç oranlarına ilişkin istatistikler dahi verilmemiş, Türkiye 

geneline ait verilerin iletilmesiyle yetinilmiştir. İsmini veremeyeceğim bir emniyet 

görevlisi “üstleri tarafından, seçimler ( 22 Temmuz 2007 ) öncesinde siyasal iktidar 

aleyhine kullanılabileceği endişesiyle ayrıntılı veriler içeren suç istatistiklerinin 

verilmemesinin telkin edildiğini” ifade etmiştir. Seçimlerin ardından gerçekleştirdiğim 

taleplerden de sonuç alamamam, ya bu endişelerin devam etmekte olduğunun ya da bu 

tür talepleri gerçekleştiren araştırmacılar arasında ayrım yapıldığının göstergesidir. 

 

 Yukarıda belirtilen sorunlara rağmen, bu çalışmanın kentleşme ile suç arasındaki 

ilişkinin kuramsal boyutları hakkında katkıda bulunmayı başarabilmiş olduğu ümit 

edilmektedir. Bu konuda gelecekte yapılması muhtemel araştırmalara kuramsal bir zemin 

sağlamakta bir ölçüde katkıda bulunabilirse, çalışma amacına ulaşmış olacaktır. Bu 

çalışmada başarılabilenlerde, aşağıda belirtilecek olan, yardımını ve desteğini gördüğüm 

kişilerin payı büyüktür; her türlü eksiklik ve yetersizliklerin sorumluluğu ise bana aittir. 

 

 Öncelikle danışmanım Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan’a tez planı hakkında 

yaşadığım sorunlardan, ulaşmakta güçlük çektiğim kaynakları temin etmeye, tezimle 

ilgili benimle yaptığı ufuk açıcı kuramsal tartışmalardan, tezimi okuyarak yaptığı 

düzeltmelere kadar her aşamada göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür 
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ederim. Prof. Dr. Yasemin Işıktaç tez planı ve okuduğu bölümlerle ilgili tavsiyeleriyle ve 

haberdar olduğu kaynakları bildirerek, kendisinde bulunan kaynakları ise bana ileterek 

büyük katkıda bulundu. Tez İzleme Komitesi’nde kısa bir süre yer almasına rağmen Prof. 

Dr. Hüseyin Hatemi her karşılaşmamızda konuyla ilgili yeni çıkan yayınları bildirme 

lütfunu gösterdi. Tez İzleme Komitesi’nde yer alan Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı hem 

kaynak tavsiyeleriyle, hem de cesaret ve moral verici yaklaşımıyla katkıda bulunduğu 

gibi, Chicago Okulu’nun önemine dikkat çekerek çalışmanın yönünü etkiledi. Her birine 

teşekkür borçluyum. 

 

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi kürsüsündeki araştırma görevlisi arkadaşlarım 

Ülker İnel Yükselbaba, Nazime Beysan, Barkın Asal; ve hocam Yrd. Doç. Dr. Sevtap 

Metin’e çeşitli konulardaki yardımlarının yanında her zaman yardımlaşma ve 

dayanışmaya hazır olduklarını hissettirdikleri ve huzurlu bir çalışma atmosferi yarattıkları 

için teşekkür ederim. Barkın Asal ayrıca tezimi okuyarak yaptığı düzeltmelerle de katkıda 

bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyesi Prof. 

Dr. Emel Göksu’ya, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Osman Z. 

Çetinkaya’ya,  araştırma görevlisi arkadaşlarım İzzet Mert Ertan, Mehmet Cemil Ozansü, 

Bahadır Apaydın ve Mustafa Görkem Doğan’a; arkadaşlarım Kerem Ünüvar, Ziyaettin 

Serhan Başer, Dilek Odabaşı ve Arzu Yedibela’ya, İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi ile Edebiyat ve Hukuk Fakültesi kütüphaneleri ve Boğaziçi Üniversitesi 

Kütüphanesi çalışanlarına yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 

 

 Son olarak eşim Hande Çelik Gölbaşı’ya her aşamada yanımda olduğu, tezimle 

ilgili sorunlar hakkında fikir verdiği ve tabloların çizilmesi, verilerin girilmesi, 

düzeltmelerin girilmesi gibi konular da dâhil olmak üzere çeşitli konularda yapmış 

olduğu yardımlar ve anne ve babama bütün eğitim hayatım boyunca verdikleri destek için 

teşekkür ediyorum. 

 

 

         İstanbul, 2007 

 



 vii

İÇİNDEKİLER 

 
 
ÖZ ...................................................................................................................................... iii 
ABSTRACT....................................................................................................................... iv 
ÖNSÖZ ............................................................................................................................... v 
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................. vii 
ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER .................................................................................... x 
KISALTMALAR............................................................................................................... xi 
GİRİŞ .................................................................................................................................. 1 
I. KENTİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ...................................................................... 4 

A-GENEL OLARAK...................................................................................................... 4 
B- KLASİK SOSYOLOGLARIN KENT ÇÖZÜMLEMELERİ ................................... 5 

1-Tönnies: Cemaat Ve Cemiyet.................................................................................. 6 
2- Durkheim: Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma ........................................... 9 
3-Weber: Kentin Tarihsel Tipolojileri ...................................................................... 10 
4-Simmel: Metropol İnsanının Karakteri.................................................................. 12 
5-Marx ve Engels: Kent, Eşitsizlik Ve Sınıf Çatışması ............................................ 15 

C-CHICAGO OKULU ................................................................................................. 21 
1-Kent Sosyolojisinin Kuruluşu................................................................................ 21 
2-Kentin Büyümesinin Ekolojik Açıklanışı.............................................................. 24 
3-Kentlilik: Bir Yaşam Biçimi.................................................................................. 25 
4-Chicago Okulu’na Yöneltilen Eleştiriler ............................................................... 28 

D-KENT SOSYOLOJİSİNİN MARKSİST ELEŞTİRİLERİ ...................................... 30 
1-Kent Ve Kollektif Tüketim:................................................................................... 31 
2-Kentin Kuşatıcı Bir Marksist Analizi .................................................................... 35 

a)Kullanım değeri-değişim değeri ........................................................................ 36 
b)İktisadi bütünleştirme tarzı ve kent ................................................................... 40 

E-AZGELİŞMİŞLİK VE KENT .................................................................................. 41 
F-KÜRESELLEŞME, POSTMODERNİZM VE KENT ............................................. 45 
G-SOSYOLOJİK OLARAK KENT............................................................................. 50 

II. KENT VE SUÇLULUK............................................................................................... 54 
A- GENEL OLARAK SUÇ VE TOPLUM.................................................................. 54 
B-SUÇ OLGUSUNU TEŞHİSE YÖNELİK KURAMSAL YAKLAŞIMLAR .......... 58 

1.Biyolojik Yaklaşımlar:........................................................................................... 58 
2.Psikolojik Yaklaşımlar........................................................................................... 65 
3.Sosyolojik Yaklaşımlar.......................................................................................... 68 

a) Marx ve Engels: Kapitalizm ve Suç ................................................................. 69 
b)Durkheim: Kuralsızlık ve Suç ........................................................................... 74 
c) Tarde: Taklit, Öğrenme ve Suç......................................................................... 78 

C– KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK SOSYOLOJİK KURAMLAR. 79 
1-Ekonomik Koşullar ve Suç.................................................................................... 79 
2- Kent Ekolojisi ve Sosyal Çözülme ....................................................................... 84 
3-Toplumsal Yapı ve Kuralsızlık.............................................................................. 93 
4-Damgalama Kuramı............................................................................................... 98 



 viii

5-Radikal Kriminoloji............................................................................................. 101 
D-KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNİN KURAMSAL BİLEŞENLERİ ................ 106 

1-Genel Olarak........................................................................................................ 106 
2-Kentsel Yoksulluk ............................................................................................... 107 
3-Çöküntü Bölgeleri Ve Mekânsal Damgalanma................................................... 119 
4-“Tehlikeli Sınıflar”: Yoksulların Kontrolü.......................................................... 125 

E- KENTLEŞME, SUÇ VE SOSYOLOJİ.................................................................. 130 
III. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME.................................................................................. 133 

A-GENEL OLARAK.................................................................................................. 133 
B-OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İSTANBUL............................................ 133 

1-15-18.yy.lar.......................................................................................................... 133 
2- İstanbul’un Asayişi ve Göç Hareketleri(15-18.yy.lar) ....................................... 137 
3- 18.ve 19.yüzyıllarda İstanbul’un mekânsal yapısının dönüşümü....................... 139 
4- Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kentleşme ve Suç......................................... 142 

C- CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME.......................... 146 
1- 1923-1950........................................................................................................... 146 
2- 1950-1980........................................................................................................... 151 

a) Gecekondulaşmanın Yaygınlaşması ............................................................... 155 
b) Kentle Bütünleşme Sorunu............................................................................. 157 

3-1980’den Bugüne................................................................................................. 162 
a)Gecekonduların Dönüşümü ............................................................................. 163 
b) Küreselleşme ve “Dünya Kenti İstanbul”....................................................... 166 
c) “Varoşlar” Söylemi......................................................................................... 171 
d) Soylulaştırma .................................................................................................. 174 
e) Yalıtılmış Yerleşimlerde Korunaklı Yaşam ................................................... 179 

D- İKİ FARKLI KENTLEŞME.................................................................................. 182 
IV-TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE SUÇ................................................................... 185 

A-GENEL OLARAK.................................................................................................. 185 
B-1980 ÖNCESİ KENTLEŞME VE SUÇ ................................................................. 185 
C -1980’DEN SONRA KENTLEŞME VE SUÇ........................................................ 197 

1- Suç İstatistiklerinin Değerlendirilmesi ............................................................... 197 
2-Türkiye’de Kentleşme ve Suç İlişkisinin Kuramsal Bileşenleri.......................... 206 

a) Kentsel Yoksulluk........................................................................................... 206 
b) Zorunlu Göç.................................................................................................... 213 
c) Çöküntü Bölgeleri........................................................................................... 220 
d) Tehlikeli Sınıflar: “Varoş Psikopatları” ......................................................... 229 

D - SUÇUN GERÇEK TABLOSU ............................................................................ 234 
SONUÇ........................................................................................................................... 236 
KAYNAKÇA.................................................................................................................. 243 
EKLER............................................................................................................................ 262 

BELGE 1: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 12.06.2007 tarihli ilk suç istatistiki 
talebim......................................................................................................................... 263 
BELGE 2:Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk talebime 25.06.2007 tarihli cevabı. ... 264 
BELGE 3:Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2007 tarihli cevabına ilişik veriler.265 
BELGE 4:Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 23.07.2007 tarihli ikinci istatistik talebim.
..................................................................................................................................... 266 



 ix

BELGE 5: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikinci istatistik talebime 30.07.2007 tarihli 
cevabı. ......................................................................................................................... 267 

ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER ................................................................................ 268 
ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................... 286 



 x

 

ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER 

 
 

ŞEKİL 1: Burgess’in Kentsel Büyüme Modeli.........................................................269 
 
GRAFİK 1: 1989-2006 Toplam Asayiş Suçları..................................................................270 
 
GRAFİK 2: 1998 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu.....................................271 
 
TABLO 1: 2003 İllere Göre Asayiş Suçları, 100.000 Kişiye Düşen Suç ve 2001’e Göre  
Suç Artış Oranı......................................................................................................................272 
 
GRAFİK 3: 2003 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu.....................................273 
 
GRAFİK 4:1998-2003 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu Karşılaştırması....274 
 
GRAFİK 5:İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Cinayet(1998)............................................275 
 
GRAFİK 6:İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Cebren Irza Geçme Suçu(1989)................276 
 
GRAFİK 7: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Hırsızlık(1998).........................................277 
 
GRAFİK 8: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Gasp-Soygun(1998).................................278 
 
GRAFİK 9:Ankara, İstanbul ve İzmir ile Bazı Avrupa Kentlerinin Çeşitli Suçlarda 
 100.000 Kişiye Düşen Oranların Karşılaştırması...............................................................279 
 
TABLO 2: 2003 İllere Göre Şahsa Karşı Suçlar.................................................................281 
 
TABLO 3: 2003 İllere Göre Mala Karşı Suçlar..................................................................282 
 
TABLO 4: 2002-2006 Şahsa Karşı Suçlar..........................................................................283 
 
TABLO 5: 2002-2006 Mala Karşı Suçlar...........................................................................284 
 
TABLO 6: İllerin Güvenlik ve Asayiş Riski Açısından Sıralaması...................................285 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 xi

 
KISALTMALAR 

 

ABD  : Amerika Birleşik Devletleri. 

ATO  :Ankara Ticaret Odası. 

ANAP  : Anavatan Partisi. 

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı. 

EGM:  : Emniyet Genel Müdürlüğü. 

EGM-AKKM: Emniyet Genel Müdürlüğü Ana Komuta Kontrol Merkezi Daire 

Başkanlığı. 

EGM-APK : Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire 

Başkanlığı. 

IMF  : International Monetary Fund. 

İTÜ  : İstanbul Teknik Üniversitesi. 

İÜİFM : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 

KİT  : Kamu İktisadi Teşebbüsü. 

MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı. 

MGK  : Milli Güvenlik Kurulu. 

ODTÜ  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 

OPEC  : Organization of the Petroleum Exporting Countries. 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

TESEV : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı. 

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. 

TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. 

TOKİ  : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi. 

TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu. 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.



 

 1

 
  

GİRİŞ 
 

 Türkiye’de son yıllarda büyük kentlerde suçların artmakta olduğu, can ve mal 

güvenliğinin geçmişe nazaran çok daha fazla tehlikede olduğu yolunda bir görüş 

kamuoyuna hakim olurken, bazı devlet görevlileri ve siyasetçiler, gazeteci ve 

yazarlar daha açık, bazı akademisyenler ise daha ihtiyatlı olmak üzere suçun başta 

gelen nedenlerinden biri olarak kentleşmeyi göstermeye başladılar. Ne var ki, bugün 

itibariyle böyle bir ilişkinin bulunup bulunmadığı konusunda bilimsel yargılarda 

bulunabilmemizi sağlayacak düzeyde kuramsal ve ampirik çalışmalara sahip değiliz. 

Bu çalışmada kentleşme ve suç arasındaki ilişki, kuramsal düzeyde ele alınacak ve 

İstanbul örneğinde bu ilişkinin çeşitli boyutları sergilenmeye çalışılacaktır. 

İncelenecek olan suçlar; mala ve şahsa karşı suçlarla sınırlıdır. Tekrardan kaçınmak 

amacıyla metin boyunca her defasında “mala ve şahsa karşı suç” ifadesi değil “suç” 

kavramı kullanılacaktır. Mala ve şahsa karşı suçlar kategorisi çok sayıda suç türünü 

kapsamakla birlikte, çalışmanın kuramsal niteliğinin gerektirdiği esneklik 

düşünüldüğünde geniş değildir. Bu konuda yapılacak ampirik çalışmalarda ve suç 

istatistiklerinde incelenecek suç türlerinin sınırlarının belirlenmesi çok önemlidir. 

Ancak böylesi bir sınırlama kuramsal bir çalışma için oldukça kısıtlayıcı olacaktır. 

Bu nedenle aksi belirtilmediği sürece suç kavramı, mala ve şahsa karşı suçlar yerine 

kullanılacak; bununla birlikte gerekli görülen yerlerde bu tür suçlar dışında kalan 

suçlar ve suç olarak nitelendirilmeyen toplumsal norm ihlalleri ve toplumsal yapıdaki 

bozukluklar da ele alınacaktır. 

 

 

 Böyle bir çalışmanın bilimsel olarak pekin yargılara ulaşabilmek için suç 

istatistikleriyle ve alan araştırmalarıyla desteklenmesi zorunludur. Ancak bu 

çalışmada suç istatistiklerinin yetersizlikleri önemli bir güçlük teşkil etmiş, bu 

nedenle de sınırlı olarak kullanılmış ve konuyla ilgili mevcut alan araştırmalarının 

verilerine dayanılmıştır. Bu tercihin birinci nedeni konunun Türkiye’deki sosyal 

bilimler literatüründe kuramsal düzeyde yeterince tartışılmamış olmasıdır. İkinci 
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neden ise, bu konuda alan araştırması yapmanın, alan araştırmalarının genel olarak 

taşıdıkları zorlukları daha da artıran özellikleridir. Suçlularla yapılan görüşmelerden 

gerçeğe uygun bilgiler almak, onlarla uzun süreli birliktelikleri ve onların güvenlerini 

sağlamayı gerektirmektedir. Ayrıca bu görüşmelerin genellemeler yapabilmemizi 

sağlayacak bir nicelikte olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu ise bireysel bir 

çalışma olan doktora tezinden ziyade, profesyonel bir araştırma grubunun kolektif 

çalışması ve bunun mali olanaklarının sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, 

bu çalışma gelecekte yapılması muhtemel bu tür araştırmaların öncesinde yapılması 

gereken kuramsal tartışmalara bir ölçüde katkıda bulunabilirse amacına ulaşmış 

olacaktır. 

 

 Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak kentin sosyolojik özellikleri ve bu 

çalışmada kentin nasıl anlaşıldığı, hangi özelliklerine önem atfedildiği ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle klasik sosyologların kente yönelik 

kuramsal yaklaşımları ele alınacaktır. Klasik sosyologlara, hem günümüz 

sosyolojisine kıyasla topluma ve toplumsal süreçlere bir bütün olarak bakma 

eğilimlerinin daha fazla olması, hem de kendilerinden sonra gelişen sosyoloji 

okullarının temellerini atmaları nedeniyle, görüşlerini 19.yüzyıl kentlerini göz önüne 

alarak oluşturmalarına rağmen, geniş sayılabilecek bir yer verilmiştir. Ardından 

çağdaş kent sosyologlarının çalışmaları ele alınmış, bunlar içerisinden bu çalışmaya 

katkıda bulunabilecek yaklaşım ve görüşlere ağırlık verilmiştir. Gelişmiş ülkelerin 

kentleşmesinden bazı açılardan farklı olan Türkiye’deki kentleşme süreçlerinin 

anlaşılmasına yardımcı olacak azgelişmişlik ve kentleşme ilişkisine yönelik 

yaklaşımlar ve küreselleşmenin kentlere etkisine yönelik güncel tartışmalar da ikinci 

bölümdeki konular arasında yer tutmaktadır. 

 

 İkinci bölümde kentleşme ve suç ilişkisini aydınlatmaya yönelik kuramsal 

yaklaşımlar ele alınacaktır. Öncelikle suçun nedenlerini ortaya koymaya çalışan 

diğer disiplinlerin yanında, sosyoloji ve kriminolojinin gerekliliği ve diğerlerinin 

yanıtlayamayacağı hangi soruları yanıtlama gücüne sahip oldukları gösterilmeye 

çalışılacaktır. Ardından suçu açıklamaya yönelik sosyolojik yaklaşımlar içerisinden, 

kentleşme ve suç ilişkisini açıklamaya daha elverişli oldukları düşünüldüğü için 
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seçilen kuramsal yaklaşımların temel özellikleri ortaya konulacaktır. İkinci bölümün 

sonunda, çalışmanın dördüncü bölümünde incelenecek olan Türkiye ve İstanbul’un 

kentleşmesi ve bu sürecin suçla ilişkisine yönelik kuramsal yaklaşımının bileşenleri 

saptanacaktır. 

 

 Üçüncü bölümde Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un kentleşme süreci 

incelenecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul’un geçirdiği mekansal, 

ekonomik ve toplumsal değişimler kısaca gösterildikten sonra, Cumhuriyet 

döneminde Türkiye’nin ve İstanbul’un kentleşme süreçleri tarihsel bir perspektifle 

ele alınacaktır. Ardından günümüz İstanbulunun sosyolojik özellikleri;  mekansal 

yapısındaki farklılaşmalar, gecekonduların ve onlara yönelik söylemin dönüşümü, 

kentsel dönüşüm, soylulaştırma, küreselleşme gibi olgu ve süreçlerin nitelikleri ve 

birbirleriyle olan ilişkilerinin gösterilmesi suretiyle tespit edilmeye çalışılacaktır.  

 

Dördüncü bölümde yukarıda belirtilen tarihsel perspektifle belirlenen farklı 

dönemlerde kentleşme ve suç ilişkisinin geçirdiği dönüşümlerin ortaya konulması 

amacıyla; geçmişte bu konuda yapılan sınırlı sayıda çalışmadan faydalanılacaktır. 

Ulaşabildiğim istatistikî verilerin değerlendirilmesinin ardından araştırmalarım 

sonucunda belirlenen; İstanbul’un kentleşmesi ile suçluluk arasındaki ilişkinin 

güncel durumunun kuramsal düzeyde anlaşılması ve bu konuda ileride yapılması 

muhtemel çalışmalar öncesinde ve sonrasında yapılması gereken kuramsal 

tartışmalarda önem verilmesi gerektiğini düşündüğüm toplumsal olgu ve süreçler ele 

alınacaktır. 
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I. KENTİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
 

A-GENEL OLARAK 
  

Kent nedir? Kenti diğer yerleşim biçimlerinden ayırt etmemizi sağlayacak 

demografik, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ölçütler nelerdir? Kentlerin sayılan 

özellikler bakımından heterojenliği göz önüne alındığında, kentin kuşatıcı bir 

sosyolojik tanımına ulaşmak mümkün müdür? Kentsel hayatın spesifik özellikleri 

nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sosyolojik literatürde aradığımızda üç yaklaşım 

dikkatimizi çeker: 

i-Sosyolojik paradigmaların kenti belirleyen ölçütlere verdikleri ağırlıklardaki 

farklılıklardan kaynaklanan değişik kent tanımları; 

ii- Kentlerin heterojenliği göz önüne alınarak genel bir kent tanımından vazgeçip, 

gerek tarihsel olarak, gerekse belirli bir tarih kesitindeki ekonomik, yönetsel, coğrafi 

vb. özellikleri bakımından kent tipleri oluşturmak; 

iii- Kenti tanımlamakta kullanılan ölçütlerden kaynaklanan muğlâklığı kabul edip net 

bir tanım yapma çabasını terk ederek açık uçlu kent betimlemeleri yapmak. 

 

Birinci yaklaşıma her teşebbüs edildiğinde, tarihin hem farklı dönemlerinde, 

hem de belirli bir kesitinde eşzamanlı olarak varolan kentlerin sosyal ve ekonomik 

yapılarındaki farklılıkları içerme çabası, kent gibi dinamik bir olguyu anlamayı 

sağlayamayacak bir sınırlılıkla sonuçlanmaya mahkûmdur. Böylesi bir çabanın 

örneklerinin yarattığı güçlükler aşağıda gösterilecektir. Burada kastedilen, yukarıda 

da belirttiğim gibi belirli bir disiplinin, sosyologun ya da sosyolojik okulun öne 

çıkardığı ölçütler temelinde ve indirgeyici bir şekilde yapılmış olan kısa 

tanımlamalardır. Sosyal bilimlerin kullandığı kavramlar böylesine bir tanımlamadan 

ziyade, daha ayrıntılı bir betimlemeye uydundur; hatta bu betimlemedeki kimi 

unsurların tartışmaya açık olmasının ve belirsizliğinin kabulü de bazı durumlarda 

gereklidir.  Bu çalışmanın odağındaki yerleşim türü modern metropoldür. Bu nedenle 

ikinci yaklaşımın önerdiği gibi, kent tiplerini ve kentin antikçağdan günümüze kadar 

büründüğü biçimleri derinlemesine incelemek mümkün değildir. Bu aynı zamanda 
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çalışma boyunca aksi belirtilmediği sürece kent ile modern kentin kastedildiği 

anlamına da gelmektedir. Üçüncü yaklaşıma uygun olarak, kent üzerine düşünmüş ve 

kenti araştırmalarının nesnesi olarak seçmiş olan sosyologların ve sosyolojik 

okulların kent betimlemelerini tartışarak, bu çalışmada modern metropol ile 

kastedilenin ne olduğu, onun hangi karakteristiklerinin suç ile ilişkisi açısından daha 

anlamlı bulunduğu ortaya konulacaktır. 

 

Çalışma boyunca sıklıkla kullanılacak olan kavramlardan biri de 

kentleşmedir. Kentleşme, kent sosyolojisi literatüründe biri dar diğeri de geniş olmak 

üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda kentleşme, kentlerin sayısının ve 

kentlerde yaşayan nüfusun artışını ifade eder. Bu demografik bir algılayıştır; 

odağında kentlerin nüfusunun ne ölçüde doğumlar ile ölümler arasındaki farktan ve 

ne ölçüde köyler ve kasabalardan gelen göçlerle artmakta olduğu bulunmaktadır. 

Kent sosyolojisi için daha kullanışlı olan, kentleşmenin geniş anlamıyla 

anlaşılmasıdır. Bu anlamıyla kentleşme yalnızca bir nüfus hareketini değil, aynı 

zamanda bir toplumun ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmeyi ifade eder. 

Keleş’in aşağıdaki tanımlaması bu tür kuşatıcı bir tanımı sağlamaktadır ve bu 

çalışmada benimsenen tanımdır: “Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak 

kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum 

yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış 

ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklilere yol açan bir nüfus birikimi süreci”.1 Bu 

tanım kentleşmeyi; suçluluk konusunu da etkileyebilme potansiyeli olan bir 

toplumsal değişim süreci olarak algılaması açısından da elverişlidir. 

 

B- KLASİK SOSYOLOGLARIN KENT ÇÖZÜMLEMELERİ 

 

 Sosyolojinin bir bilim olarak kendini kabul ettirmesinin, sanayi devriminin 

yarattığı toplumsal sorunların yoğun olarak yaşandığı kentlerde gerçekleşmiş olması 

anlamlıdır. Sosyolojinin kurucuları olarak kabul edebileceğimiz Comte, Durkheim, 

Tönnies ve Weber gibi sosyologları toplum üzerine düşünmeye ve çalışmaya iten 

                                                 
1 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, 8.bs., Ankara, İmge, 2004, s.21-22. 
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etkenlerin içinde sanayi devriminin sonuçları olan köyden kente göç, geleneksel 

değerlerin çözülmesi, ağırlığın birincil ilişkilerden ikincil ilişkilere kaydığı toplumsal 

ilişkiler, toplumun kurumlarının ve değerlerinin gittikçe artan bir rasyonalizasyonu 

ve bürokratikleşme başta gelen toplumsal olgulardı. Elbette doğa bilimlerinin 

başarısının toplumun bilimsel olarak araştırılması için itici bir rol oynamasının 

uyandırdığı entelektüel ilgi ile kentleri dolduran çalışan sınıfların kontrolü ve 

onlardan kaynaklandığı düşünülen ahlaki çöküntü, fuhuş, suç gibi toplumsal 

sorunların anlaşılması ve çözümü ihtiyacı da göz ardı edilemez. Dolayısıyla 

sosyolojinin ortaya çıkışından itibaren, kentsel yaşamın sorunları onun birincil 

araştırma objeleri arasında yer almıştır. Sosyolojinin kenti ele alırken bugün dahi 

kullanmak durumunda olduğu bazı kavram ve yöntemlerin bu dönemde geliştirilmiş 

olduğunu görüyoruz. Ayrıca günümüz kenti 19. yüzyıl kentinden,  nüfusu, iletişim ve 

ulaşım teknolojisindeki gelişmişliği, üretim ilişkileri ve tüketim kalıpları gibi pek çok 

özelliği bakımından kökten farklılıklar gösterse de, farklı kökenlere ve değerlere 

sahip olan kalabalıkların yoğunlaşmış bir şekilde mekansal yakınlık içinde yaşadığı 

yerler olması açısından sorunlarının benzeşen boyutları olduğunu da düşünebiliriz. 

Bu nedenle klasik sosyologların kente dair analizleri bugün de tartışılmaya değerdir.                   

 

1-Tönnies: Cemaat Ve Cemiyet 

 
 Kent sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilen Chicago Okulu’nun ve kent 

üzerine yapılan sosyolojik çalışmaların birçoğunun arka planında, her ne kadar ıslah 

edilmiş ve geliştirilmiş olsa da, Tönnies’in cemaat-cemiyet ayrımı yatmaktadır. 

Tönnies’in cemaat-cemiyet ayrımının temelinde, onun ussal istem (Kürwille) ile 

doğal istem (Wesenwille) arasında yapmış olduğu ayrım bulunmaktadır. Tönnies 

toplumsal ilişkilerin temellerini açıklamak için insanların neyi, neden ve nasıl arzu 

ettikleri sorusundan yola çıkar; en basit ve genel biçimiyle bir amaca ulaşmayı 

arzuladıkları ve ona ulaşmanın en uygun araçlarının arayışı içerisine girdikleri 

yanıtına ulaşır. Tönnies’e göre akıl en saf insanda dahi, o insanın bilgisi ve dolayıyla 

iradesi yoluyla kendisini ortaya koyar. İnsanın zihin dünyasını ve vicdanını inşa eden 

unsurlar yalnızca görgül olarak öğrendikleri değil, aynı zamanda atalarından kalmış 
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olan düşünce ve kavrayış tarzlarıdır. Tönnies bu anlamda irade tasarımını, 

düşüncenin öne çıktığı ve kişiyi yönlendirdiği ussal istemden ayırt ederek doğal 

istem olarak adlandırır.2 

 

Tönnies araç ve amaçlara yönelik düşünce formunun bu iki tip istemin 

birbirinden ayırt edilmesinin ölçütü olacağını savunur. Tönnies’e göre aracın 

ussallaşması ilkesi, düşüncenin amaca ve hedefe yoğunlaşmasının kaçınılmaz bir 

sonucudur. Amaca ulaşmadaki en uygun araçların, bir takım hislerle ve saiklerle 

çatışma içerisine girmesi durumunda, aracın ussallaşması ilkesi bu etkenlere karşı bir 

kayıtsızlık tavrının gelişmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu durum bir 

taraftan yalın duygusal (dürtüsel) ve dolayısıyla irrasyonel istem, buna karşılık, 

araçların takip edilen hedefe göre düzenlendiği basit ussal istem ve eylemin 

varolduğunu ifade eder. Ancak bu ifade ettiklerinin ideal tipler olduklarını, yaşamım 

içindeki her türlü gerçek istem ve eylemin bu iki uç arasında yer aldığını da ekler3.  

 

Tönnies doğal istemin egemen olduğu birlikleri cemaat(Gemeinschaft), ussal 

istemin egemen olduğu birlikleri ise cemiyet(Geselschaft) olarak adlandırır. Bu 

noktada Tönnies, belirttiği birlik tiplerinin ideal tipler olduğunu ve bunlara özgü 

sosyolojik özelliklerin her türlü birlikte biri ya da diğeri baskın olmak üzere iç içe 

geçmiş halde bulunduklarını bir kere daha hatırlatılmaktadır.4 

 

Tönnies insanlar arasındaki ilişkinin, karşılıklı bağlılığın ve bağımlılığın 

kısmen doğal, orijinal fiili şartlara, kısmen de insan ihtiyaçlarına bağlı olduğunu 

düşünür. Aile gibi Gemeinschaft benzeri bir ilişkinin gideremediği ihtiyaçları 

karşılamak için, insanlar topluma yönelirler. Bu ihtiyaçları emek, hizmet veya daha 

önceden bunların karşılığı olarak elde etmiş oldukları para ile karşılamaya çalışırlar. 

Burası takas ve mübadele alanıdır, toplumdur(Gesellschaft). Buradaki ilişkilerin 

zihni yönü ağır basar ve anlık bir ortak irade gerektirdiklerinden genel olarak geçici 

niteliktedirler. Bir sözleşme ilişkisindeki taraflar o zamana kadar yabancı, bağımsız 
                                                 
2 Ferdinand Tönnies, “Gemeinschaft ve Gesellschaft”, Çev. Ahmet Aydoğan, Şehir ve Cemiyet, 
Ahmet Aydoğan der.,  İstanbul, İz, 2000, s. 200. 
3 Ibid.,  s. 201-202.  
4 Ibid.,  s. 202- 203.  
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ve hatta düşman olabilirler. Bu ilişkinin yegâne ilkesi “vereceksin diye veriyorum” 

şeklinde özetlenebilir. 5 

 

Tönnies cemaat ve cemiyet ilişkilerinin büründüğü biçimleri toplumsal 

örgütlenme kategorisi içerisinde değerlendirir. Bir toplumsal örgütlenme türü olarak 

en yaygın ve en doğal durumdaki akrabalık kümesi, boy, kabile gibi topluluklardan 

yola çıkar. Bunu köy topluluğu takip eder. Bunun ardından birlikte yaşamanın daha 

az doğaya bağımlılık gösterdiği ve birbirine kan bağıyla bağlı olmayan insanların 

toplanmaya başladığı kasaba gelir. İlk iki durumda ve hatta son durumda bile 

Gemeinschaft türü ilişkiler hâkim olmaya devam etmektedirler. Ama burjuva 

toplumuyla(bürgerliche gesellschaft) birlikte Gemeinschaft’ın orijinal nitelikleri 

kaybolmaya başlar. Tönnies, bu durumun en üst noktası olarak, bireycilik 

düşüncesini gösterir. Tönnies’e göre “kasaba ve daha büyük ölçüde şehir hayatıyla 

teşvik edilen siyasi ve diğer entelektüel örgütlenme vasıtasıyla Gesellschaft bilinci 

gitgide büyüyen bir insan kitlesinin bilinci haline gelmektedir”.6 

 

 Tönnies bugün genel olarak sosyologların, daha özelde kent sosyologlarının 

çoğunluğu tarafından, cemaat ve cemiyet arasında kaba bir ayrım yapmış ve bugün 

için artık pek önem taşımayan bir sosyolog olarak görülmektedir. Flanagan’a göre 

Tönnies’in insanların bireysel çıkar temelinde diğer insanlarla menfaate dayalı 

ilişkiye geçen bireyler olarak hareket ettikleri gözlemi, bugün için basit bir 

betimleyici belirleme olmaktan öteye geçememektedir. Flanagan, Tönnies’i kendisini 

takip eden birçokları gibi bireylere, anlamlı ve zengin sosyal bağlar kurabilecekleri 

bir özel alan tanımadığı için eleştirmektedir.7 Oysa yukarıda gösterdiğimiz gibi, 

Tönnies burada algılanandan daha derinlikli bir düşünürdür ve yapmış olduğu 

ayrımın saf tipler olduğu ve gerçeklikte insanlar arası ilişkilerde her iki biçimin de 

belirli oranlarda iç içe geçmiş olduğunu sürekli vurgulamıştır. Tönnies etkisini 

Durkheim ve Weber üzerinden kent sosyolojisinin kurucuları olan Chicago Okulu’na 

ve onun aracılığıyla da günümüze kadar göstermiştir. 
                                                 
5 Ibid.,  s. 204-207.  
6 Ibid.,  s. 213-217.  
7 William G. Flanagan, Contemporary Urban Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994, pp. 14-15. 
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2- Durkheim: Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma 

 
Durkheim’ın sosyolojisinde bütünlük kavramı merkezdedir. Toplumu bir 

bütün olarak bir arada tutan mekanizmaların neler olduğu ve bunların bu bütünlüğün 

hayatını idame ettirmesinde üstlendikleri işlevin ne olduğu Durkheim için 

sosyolojinin temel sorunlarıdır. İnsanları bir arada tutan sosyal dayanışma, iş 

bölümünün gittikçe artmasına koşut olarak mekanik dayanışmadan organik 

dayanışmaya evrilmiştir. Mekanik dayanışma insanlar arası benzerliklerden 

kaynaklanır ve bireyi doğrudan topluma bağlar. Bu tür dayanışma yalnızca belirsiz 

ve genel bir biçimde bireyin gruba bağlılığını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 

onun davranışlarının detaylarını toplumla uyumlu hale getirir.8 Organik dayanışma 

ise bireylerin farklılığına dayanmaktadır. İş bölümü arttıkça birey bir yandan topluma 

daha bağımlı hale gelmekte, öte yandan bireylerin aktiviteleri daha fazla 

uzmanlaşmakta ve kişiselleşmektedir. Durkheim bu durumu yüksek hayvanlarda 

organların kendilerine özgü fizyonomiye ve özerkliğe sahip olmasına benzetmekte ve 

bu nedenle de “organik” olarak adlandırmaktadır.9 

 

 Durkheim’a göre tarihte ne kadar geriye gidilirse homojenlik o kadar 

artmakta, yüksek toplumsal gruplara yaklaşıldıkça ise iş bölümünün gelişmişliği 

gözlemlenmektedir.10 Yörükan’a göre Durkheim’ın düşüncesinde mekanik 

dayanışmanın hâkim olduğu basit topluluklar köye, organik dayanışmanın hâkim 

olduğu gelişmiş topluluklar ise kente karşılık gelmektedir. 11 Durkheim’ın eserinde 

böyle bir karşılıklılık belirtilmemektedir, ancak kentleşmenin iş bölümünü artırdığı 

düşünüldüğünde organik dayanışmanın kentlere özgü olduğu kabul edilebilir. 

Organik dayanışmanın kentlerde bunu ne ölçüde başarabildiği ve neden bazı 

bireylerin toplumla uyum sağlayamadığı Durkheim’ın en çok önem verdiği konular 
                                                 
8 Emile Durkheim,  The Division of Labour, Trans.by George Simpson, New York-London, Free 
Press, 1964, p.106. 
9  Ibid., p.131. 
10 Ibid., p.138. 
11 Ayda Yörükan, Şehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri, Ankara, İmar ve İskân Bakanlığı, 1968, 
s.11. 
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arasındadır. Durkheim’ın kuralsızlık, kentte yaşamanın intihar oranlarına etkisi, suç 

gibi konulardaki çalışmaları ikinci bölümde incelenecektir. 

 

3-Weber: Kentin Tarihsel Tipolojileri 

 
Weber’e göre kent konusundaki tanımların yalnızca bir ortak noktası vardır: 

kent, “basit olarak, bir veya daha fazla ayrı evler kümesinden oluşur ama görece 

kapalı bir yerleşim bölgesidir.” Weber günlük kullanımdaki anlamında kentin 

büyüklüğünün kentin sakinlerinin karşılıklı kişisel tanışıklığını imkânsız kıldığını 

belirtir ama hemen ardından çeşitli kültürel faktörlerin gayrişahsiliğin ortaya çıkışını 

etkilediğini de ekler. Bu şekilde yorumlandığında sadece çok büyük yerleşimler kent 

olarak değerlendirilebilecektir. Ayrıca tarihte yasal olarak kent kabul edilmiş pek çok 

yer bu gayrişahsîlik niteliğinden yoksundur. Üstelik Weber, kendi zamanında 

Rusya’da nüfusu binleri bulan ve bu haliyle pek çok kentten kalabalık olan köyler 

bulunduğunu belirtmektedir. Weber bütün bunlardan sonra gerek içerdikleri gerek 

dışladıkları bakımından tek başına büyüklük faktörünün kenti tanımlamakta yeterli 

olmayacağı sonucuna ulaşır.12  

 

Büyüklük konusunda bu sonuca ulaştıktan sonra, ekonomik olarak kenti 

tartışmaya geçen Weber, kentin ekonomik tanımını “sakinlerinin hayatlarını tarımdan 

değil, esas itibariyle ticaret ve alışverişle kazandıkları bir yerleşim yeri” olarak verir. 

Ancak Weber’e göre bu tanım da sorunludur. Bu tanım Asya ve Rusya’daki ticaret 

köyleri gibi aile bireylerinden oluşan ve pratik olarak babadan oğula geçen ticari 

faaliyetlerden ibaret olan kolonileri de kent saymak zorunda kalacaktır. Weber bu 

durumda tanıma, ticaretin çok yönlülüğünü eklemek gerektiğini ama bunun da tek 

başına kentin ayırt edici özelliği olamayacağını vurgulamaktadır.13 

  

                                                 
12Max Weber, Şehir: Modern Kentin Oluşumu, Çev. Musa Ceylan, 4.bs., İstanbul, Bakış, 2003, 
s.85-86. 
13 Ibid., s.86. 
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Weber’ in, kenti tanımlamada büyüklük faktörünün ve ekonomik faktörlerin; 

tarihsel ve güncel pek çok yerleşimi sınıflandırmada yetersiz olduğunu fark 

etmesiyle birlikte, tek bir kent tanımı vermekten vazgeçip; tüketici ve üretici kent; 

kale ve garnizon kenti; politik-idari kent gibi tipleştirmelere gittiğini görüyoruz.14 

Weber’in kent algılamasında heterojenlik homojenliğe ağır basmaktadır. Bu noktada 

Holton’un tespiti Weber’in çıkmazını en net biçimde ifade etmektedir: 

 

“...Weber’deki belirsizlik de, mantık gereği bir örgütleyici tema olarak genel bir kent 
kavramının varlığını zorunlu kılan kentler ve toplumsal değişme ile ilgili karşılaştırmalı bir 
tarihsel toplumbilim ortaya koymak isteği ile; kentlerin sonuçta özerk nedensellik birimleri 
değil, fakat daha geniş bir toplumsal yapının öğeleri olduklarına ilişkin olarak güçlü kuramsal 
algılama biçimi arasındaki bocalamadadır”. 15 

 

Aslında bu bocalamanın diğer bir nedeni daha vardır. Bu neden, girişte 

belirttiğimiz modern kentlerin ve kentsel sorunların karmaşıklığı, dinamikliği ve çok 

boyutluluğudur. Weber bu bocalamadan çıkışı ortaçağ kentini hakiki kentsel biçim 

modeli olarak çalışmasının odağına yerleştirerek bulmuştur. Flanagan’a göre Weber 

böylece kendi zamanının endüstriyel ve bürokratik merkezlerini yüzeysel bir şekilde 

bozulmuş kentsel formlar kabul edip, tarihte kalmış bir kentsel forma yönelerek, 

görüşlerini sağlam bir zemine oturtmaya çalışıyordu. Eğer çalışmalarını endüstriyel 

metropollere yöneltseydi, yapmış olabileceği genellemeler kısa zamanda geçerliliğini 

yitirecekti.16 

 

 Buraya kadar çalışmalarını incelediğimiz Tönnies, Durkheim ve Weber’de ve 

daha sonra değinilecek olan Marx ve Engels’de, kente ilişkin fenomenlerin göreceli 

olarak arka planda kaldığı iddia edilmektedir. Bu sosyolog ve düşünürlerin asıl 

amaçları, kenti değil kent üzerinden modernleşmeye ilişkin toplumsal değişim 

dinamiklerini incelemekti. Tönnies’in analizinin temelinde cemaat-cemiyet ayrımı 

bulunurken, Marx işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki sınıf çatışmasının belirleyici 

olduğu yeni kapitalist toplum biçimini inceliyor, Weber geleneksel otoritenin 

çözülüşü ve rasyonel-bürokratik otoritenin yükselişine vurgu yapıyor, Durkheim ise 

                                                 
14 Ibid., s.87-101. 
15R. J. Holton, Kentler Kapitalizm ve Uygarlık,  Çev. Ruşen Keleş, Ankara, İmge, 1999, s. 37-38. 
16 Flanagan, op.cit., pp.1-2. 
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iş bölümünün artışının yarattığı organik dayanışmaya dikkat çekiyordu. Hepsi de 

modern toplumlarda kentlerin bir zamanlar sahip oldukları kendine özgü 

karakteristikleri kaybettikleri görüşünü destekleyen farklı gerekçeler geliştiriyorlardı. 

Modern toplumlarda yalnızca kentte ya da yalnızca kırsal alanlarda gerçekleştirilen 

sosyal aktiviteler bulunmuyordu. Coğrafi hareketliliğin bu kadar yüksek olduğu ve 

kitle iletişim araçlarıyla mesajların bu kadar geniş alanlara yayıldığı bir dünyada 

kenti ve köyü birbirlerinden bu kadar ayrı bir şekilde değerlendirmek yararsızdı.17 

Ancak ele aldıkları sorunların büyük kısmı kentsel mekânlara ait özellikler 

gösteriyordu. Sosyolojinin kurucularının toplumu bir bütün halinde analiz etme, kenti 

özerk bir toplumsal olgu olarak algılayıp diğer toplumsal fenomenlerden 

soyutlamama ve sosyolojinin bugün ulaşmış olduğu pek çok alt disipline bölünmüş 

“uzmanlaşma” eğilimine uzak olma noktasında ortak tutuma sahip olduklarını 

söyleyebiliriz. Bu bilimsel duruşları onların kentin sosyolojik analizine yaptıkları 

katkının değerini azaltmaz, tam tersine çoğaltır. 

 

4-Simmel: Metropol İnsanının Karakteri 

 
Georg Simmel yukarıdakilerle aynı kuşaktan olmasına rağmen, modern 

metropole bir sosyoloji nesnesi olarak daha özel bir önem atfetmiştir.  Georg 

Simmel’in kent sosyolojisinin klasikleri arasında yer alan “Metropol ve Zihinsel 

Yaşam” başlıklı makalesi, metropol insanlarının psikolojisi ve birbirileriyle 

kurdukları ilişkilerin karakteristikleri konusunda etkisi bugüne kadar devam etmiş 

olan düşünceler içermektedir. Tönnies-Simmel çizgisi, Chicago Okulu üzerinden 

etkilerini günümüze kadar sürdürmüştür. 

 

Simmel’e göre modern yaşamın en büyük sorunu, bireyin dışsal kültür ve 

yaşam tekniği karşısında varoluşsal özerkliğini koruma çabasından kaynaklanır. İş 

bölümü ve uzmanlaşma hakkında Durkheim’ın görüşlerine benzer saptamalar yapan 

Simmel, 18. yüzyılın, insana kendisini devletle ve dinle tarihsel bağlarını kopartıp 

                                                 
17 Mike Savage and Alan Warde, Urban Sociology, Capitalism and Modernity, London, 
MacMillan, 1993, p.8. 
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özgürleşme çağrısında bulunurken, 19. yüzyılın bu özgürlüğe ek olarak işlevsel 

uzmanlaşmayı talep ettiğini belirtir. Bu uzmanlaşma bir yandan bireyi vazgeçilmez 

hale getirirken, diğer yandan onu diğer bireylerin etkinliklerine daha da bağımlı 

kılmıştır. Simmel’e göre kişi “sosyo-teknolojik bir mekanizma tarafından 

aşağılanmaya direnç gösterir”.18 Simmel söz konusu makalede iş bölümü ve 

uzmanlaşmanın bir yansıması olan sosyo-teknolojik bir mekanizmada, modern 

metropolde, bireyin konumunu tartışmaktadır. 

 

Metropole özgü bireyselliğin psikolojik temeli dışsal ve içsel uyarıların hızlı 

değişimine tepki olarak, sinir uyarımının güçlendirilmesidir. Simmel’ e göre: 

 
“Karşıdan karşıya caddenin her geçilmesiyle, ekonomik ve sosyal yaşamın, çalışma 
yaşamının temposuyla ve çoğulluğuyla kent, zihinsel yaşamın duyusal kurumları açısından, 
kasaba ve kır yaşantısıyla derin bir karşıtlık oluşturur. Metropol ayrımcı bir yaratık olan 
insandan kırsal yaşamın yaptığından farklı bir miktar bilinçlilik çıkartır. Kırda, yaşamın ritmi 
ve duyusal zihin, hayal gücü çok daha yavaş, çok daha alışılmış ve çok daha düzgün akar. 
Daha derinden hissedilen ve duygusal ilişkilere oturan kasaba yaşantısı karşısında, metropole 
özgü zihinsel yaşamın karakteri bu bağlantıda kesinlikle anlaşılır hale gelir. Kasaba 
yaşantısının ilişkileri, zihnin çok daha bilinçsiz tabakalarında köklenmişlerdir ve en rahat, 
müdahale edilmeyen alışkanlıkların sarsıntısız ritminde büyürler. Ancak entelektin mekânı, 
zihnin saydam, bilinçli, üst tabakalarındadır ve entelekt, bizim içsel güçlerimizin en 
uyarlanabilir olanıdır.”19 

 

Entelekt, metropoldeki değişimin ritmine uyum sağlatabilmek için hiçbir şok ve 

‘içsel kalkışma’ istemez. Bunun sonuncunda metropol insanı ‘yüreği yerine beyniyle 

tepki verir’.20  

 

Simmel’e göre para ekonomisiyle, metropol insanının rasyonelliği 

bağlantılıdır. Para herkes için ortak olanla ilgilenir ve bütün bireyselliği ve niteliği şu 

soruya indirger: Kaça? Küçük gruplarda üretim malı ısmarlayan müşteriye yönelir ve 

bu durumda üretici ve tüketicinin birbirlerini tanıması önemlidir. Oysaki modern 

metropolde üretim pazar için, yani üreticinin kişisel görüş alanına girmeyen 

                                                 
18 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Çev. Bahar Öcal Düzgören, Cogito, No:8, Yaz 
1996,  s.81. 
19 Ibid., s.82. 
20 Ibid. 
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bilinmeyen alıcılar için yapılır. Bu anonimlik tarafların “entelektüel olarak hesap 

yapan ekonomik bencilliklerini” olağan hale getirir.21 

 

Modern zihin giderek daha çok hesap yapar hale gelmektedir. Modern 

metropol insanının ilişkilerinin değişkenliği ve karmaşıklığı, vaatlerde ve 

hizmetlerde en titiz kesinliği gerektirir. Dakiklik, hesaplanabilirlik ve kesinlik 

sağlanmazsa, modern metropol bir kaosun içine girerek çökebilir. Ama böyle bir 

zihin yapısının sonucu blase, yani, usanmışlık tutumu olacaktır. Bu usanmışlık 

tutumuna birbirine karşıt sinirsel uyarıların hızla değişmesi ve bunların sıkı bir 

biçimde bastırılması neden olmaktadır. Zevkin sınırsızca peşine düşülen bir yaşam 

sinirleri öyle uzun süre güçlü tepkimeler vermeye tahrik eder ki sonunda sinirler 

tepki vermez hale gelirler. Ayrıca bu usanmışlık tutumunun para ekonomisinden 

kaynaklanan bir kaynağı daha bulunmaktadır. Bütün şeylere eşdeğer olmakla para, 

nesnelerin metropol insanına düz ve gri tonlarda görünmelerine ve hiçbir nesnenin 

diğerine tercih edilemeyeceği bir duruma neden olur. “Belli kişiliklerin kendini 

koruması, bütün nesnel dünyanın değerinin düşürülmesi pahasına sağlanır ve bu öyle 

bir değer düşürmedir ki, sonunda kaçınılmaz olarak, insanın kendi kişiliğini de aynı 

değersizlik hissine indirger.”22 

 

Metropol insanının sosyal ilişkilerindeki bir diğer özellik de ihtiyatlılıktır. 

Sayısız insanla sürekli olarak kurulan ilişkilere içsel tepki vermek mümkün değildir. 

Bunun sonucunda metropol insanı yıllardır komşu olduğu insanları bile 

tanınamamaktadır. Hatta bu tavır belli bir düzeyde antipati içerir. Bu antipati onu, 

“farksızlığın ve ayırımcı olmayanının etki altında bırakma gücü”nden korur. 23 

 

Öte yandan metropolün bu özellikleri, kişiyi daha küçük gruplarda çok daha 

etkili olan grubun sosyal baskı ve kontrolünden özgürleştirir: 

 
“Metropol insanı bugün, küçük kent insanını kuşatan hırçınlık ve önyargıyla kıyaslandığında, 
manevi ve ince bir anlamda “özgür”dür. Çünkü karşılıklı ihtiyatlılık ile farksızlık ve geniş 

                                                 
21 Ibid., 82-83. 
22 Ibid., 83-5. 
23 Ibid., s.85. 
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çevrelerin entelektüel yaşam koşulları, bağımsızlığa yaptıkları etki bağlamında, birey 
tarafından asla, büyük kentin en kalabalığı kadar güçlü bir biçimde hissedilmemiştir. Bunun 
nedeni, uzamın bedensel yakınlığının ve darlığının, zihinsel uzaklığı aslında çok daha 
görünür kılmasıdır. Kişinin belli koşullar çerçevesinde kendisini, metropol kalabalığı içinde 
hissettiği kadar yalnız hissettiği başka bir yer olmaması, açıktır ki, yalnızca bu özgürlüğün 
öteki yüzüdür.” 24 

 

Simmel son olarak metropolün en üst düzeyde iş bölümünün mekânları 

olduğunu ve bunun kişisel farklılaşmaya neden olduğunu söyler. Bu kişisel farklılık 

bireyselleşmeye dönüşürken bazı etkenler tarafından desteklenir. Nicel olanın 

artışına karşılık olarak kişinin nitel farklılaşmaya tutunması, dikkat çekme isteğinin 

doğurduğu metropol insanına özgü yapmacıklıklar ve aşırılıklar bu bireyselleşmeyi 

güçlendirir. 25 

 

Simmel’in bu düşüncelerinin aslında modern kapitalist toplumdaki ilişkilere 

dair olduğu ve eleştirisinin de aslında modern toplumun eleştirisi olduğu 

düşünülebilir. Savage ve Warde’a göre Simmel’in asıl ortaya koymaya çalıştığı, kent 

kültürünün modernite kültürü olduğu idi.26 Nitekim Simmel’in bu makalede de atıfta 

bulunduğu para ekonomisi, Simmel’in modern toplum eleştirisinin asıl odak 

noktasıdır. Ancak Simmel’in gayrişahsi ilişkiler, metropol yaşamının hızı ve bunun 

psikolojik sonuçları, farklılaşma saplantısı gibi konulardaki tespitleri, kentteki insan 

ilişkilerinin araştırılması faaliyeti için ufuk açıcıdır. Aşağıda inceleyeceğimiz 

Chicago Okulu ve bu okulun düşüncelerini temsil edici nitelikte olan Wirth’in 

makalesinde Simmel’in etkisi çok güçlüdür.  

 

5-Marx ve Engels: Kent, Eşitsizlik Ve Sınıf Çatışması 
 

Her ne kadar Marx ve Engels’in bu bölümde incelenecek çalışmaları 

kronolojik olarak yukarıda değinilen bazı çalışmalardan daha önce olsa da, kültüralist 

yanı ağır basan bu yaklaşımlardan daha farklı bir paradigma sunmaktadır ve onların 

ardından incelenmektedir. Ancak aşağıda görüleceği gibi iki yaklaşım arasında 

önemli paralellikler de bulunmaktadır. 
                                                 
24 Ibid., s.86-7. 
25 Ibid., s.88. 
26 Savage and Warde, op.cit., p.111. 
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Marx’ın düşüncesinin; kenti, verili bir toplumdaki üretim ilişkilerinin 

belirleyici olduğu bütünsel bir yapı içinden soyutlamaya imkân vermediği açıktır. 

Marx ve Engels’in çalışmalarında toplumsal pek çok olgu gibi kent olgusunun da 

ancak tarihin belli bir dönemindeki üretim ilişkileri bağlamında tartışıldığını ve gerek 

Marx ve Engels’in, gerekse Marksist sosyoloji geleneğinin, sosyolojinin din, ahlak, 

hukuk, kent vs. sosyolojileri gibi alt dallara parçalanmasına mesafeli durduklarını 

söyleyebiliriz. Modern toplumun herhangi bir olgusu gibi kent de, ancak kapitalist 

üretim biçimi ile ilişkiselliği içerisinde analiz edilmektedir. Ancak aşağıda 

gösterileceği gibi Marx ve Engels kent sorununu tamamen göz ardı etmemişlerdir. 

 

 Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu adlı çalışması, İngiltere’deki 

sanayi kentlerinin toplumsal koşullarının çarpıcı bir tasvirini sunmaktadır.27 Harvey, 

Engels’in 1844 gibi bir tarihteki çalışmasının, Chicago Okulu’nun kültüralist 

yaklaşımına kıyasla katı ekonomik ve sosyal gerçeklerle daha fazla tutarlılık içinde 

olduğunu iddia etmektedir. Ona göre Engels’in kimi betimlemeleri (kent dışında 

oturanlar için rahat ulaşım olanaklarının sağlanması, işe gidiş-geliş yollarının, 

burjuvazinin kendi zenginliklerini sağlayan sefalet ve pisliği görmelerini 

engelleyecek şekilde dizayn edilmesi) bugünün Amerikan kentlerine de 

uygulanabilir.28 Engels’in şu satırları Harvey’in haklı olabileceğini düşündüren,  

bugünün kentlerini çağrıştıran betimlemeler içermektedir: 

 
“Kent(Manchester), öyle garip kurulmuştur ki, kişi kendini işi ve eğlence gezintileriyle 
sınırlarsa, bu kentte yılarca yaşasa da, her gün sokağa çıksa da emekçi mahalleleriyle hatta 
işçilerle bile karşı karşıya gelmeyebilir. Bunun başlıca nedeni, dile getirilmemiş bilinçsiz bir 
uzlaşmayla olduğu kadar, söze dökülmüş bilinçli bir kararlılıkla da emekçi halkın 
mahalleleri, orta sınıf için ayrılan kent mahallelerinden bıçakla keser gibi ayrılmıştır, bunun 
olmadığı yerlerde de yardımseverliğin örtüsü ile gizlenmiştir.”29 
 
“(T)üm asıl Manchester, tüm Salford ve Hulme, Pendleton ve Chorlton’un büyük bir kısmı, 
Ardwick’in üçte ikisi ve Cheetham Hill’in ve Broughton’un tek ev dizileri, hepsi karışıksız 
emekçi halk mahalleleridir.... Dışarıda, bu kuşağın ötesinde üst ve orta-burjuvazi yaşar...üst 
burjuvazi Chorlton’da ve Ardwick’de ya da Cheetham Hill’in rüzgarlı tepelerinde, ...bahçeli 
villa tipi rahat ve hoş evlerde, kır havasını içlerine çekerek özgürce yaşarlar....Ve 

                                                 
27 Friedrich Engels, İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Çev.Yurdakul Fincancı, Ankara, Sol 
Yayınları, 1997.passim. 
28 David Harvey,  Sosyal Adalet ve Şehir, Çev. Mehmet Moralı, İstanbul, Metis, 1993. s.126. 
29 Engels, İngiltere’de…., s.95. 
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düzenlemenin en incelikli yanı odur ki, bu para aristokrasisinin mensupları, kendi işyerlerine, 
bütün o emekçi mahallelerinin ortasındaki kısa yoldan, sağda-solda gizlenmiş iç karartıcı 
sefaletin ortasında olduklarını görmeksizin geçerek gidebilirler.Çünkü borsadan başlayarak 
tüm yönlere doğru kent dışına uzanan ana yolların iki yakasında da hemen hemen hiç 
kesintisiz mağazalar vardır; bunlar kendi çıkarı için bu mağazaları nezih ve temiz tutan ve 
buna özen gösterebilecek olan orta ve alt-burjuvazinin elindedir.”30  
 

 Üst ve orta sınıfların kentlerde kendilerini yoksul sınıflardan mekânsal olarak 

ayırma isteği ve bunun kent mekânında neden olduğu dönüşümler bugün de 

yukarıdakinden çok farklı değildir. Mike Davis “Los Angeles’ın Yeniden 

Yapılanması”nda orta ve üst sınıfların kişisel güvenlik ve toplumsal yalıtım 

saplantısının payına dikkat çeker. Bugün Engels’in dönemindeki toplumsal yalıtımı 

daha da güçlendirecek imkânlar teknoloji tarafından sağlanmaktadır. Otoyolları 

çevreleyen ses önleyici duvarlar, gökdelenlerin güvenlik sistemleri tarafından düzenli 

olarak kontrol edilen yaya yolları, video kameralar mekânsal yalıtımı Engels’in hayal 

bile edemeyeceği bir düzeye ulaştırmıştır.31 

 

 Engels’in Londra hakkında söyledikleri ise kültüralist yaklaşımlara, özellikle 

de Simmel’in görüşlerine çok yakındır. Engels’e göre Londralılar kentlerindeki 

uygarlık harikalarını yaratmak için en insani özelliklerini feda etmek zorunda 

kalmışlardır: 

 
“Sanki hiçbir ortak yanları yokmuş gibi, birbirleriyle hiç ilgileri yokmuş gibi birbirlerinin 
önünden geçiyorlar; sözsüz tek anlaşmaları, karşı karşıya yürüyen kalabalık akıntılarının 
birbirinin yolunu kesmemesi için, herkesin kaldırımda kendi yakasında kalmasıdır; bu arada 
hiç kimse ötekine şöyle bir göz atma onurunu bahşetmeyi düşünmez. Yaban bir kayıtsızlık, 
herkesin özel çıkarı içinde kendisini duygusuzca yalıtması, bu insanlar sınırlı bir alanda üst 
üste yığıldığı ölçüde tiksindirici ve rahatsız edici hale geliyor. Bireyin bu yalıtlanmışlığının, 
bu kendini düşünmeci sığlığın, bugün her yerde toplumumuzun temel ilkesi olduğunun ne 
ölçüde bilincinde olursak olalım, bu, hiçbir yerde, burada, büyük kentte olduğu kadar 
utanmazca gerçek yüzünü ortaya koymuş, bu kadar kendi ayrımında olmuş değildir. 
İnsanlığın atomlarına ayrılışı, her biri kendi ilkesine sahip bir atomlar dünyası, burada 
aşırının en aşırısına varmış görünüyor.”32 
 
  

 Engels’in eserini oluşturduğu tarih göz önüne alındığında(1844-45), henüz 

düşüncelerinin olgunlaşmadığı ve bu nedenle bir takım ahlaki ve kültüralist 

                                                 
30 Ibid., s.96. 
31 Mike Davis, “Kentsel Denetim-Blade Runner’ın Ötesinde”, Çev. Ogün Duman, Birikim, No:86/87, 
Haziran-Temmuz 1996, s.62-74. 
32 Engels, İngiltere’de…, s.71. 



 

 18

eleştirilere bağlı kaldığı düşünülebilir. Ancak Marx ve Engels’in çalışmalarında 

toplumsal sisteme ve onun ürettiği insan ilişkilerine yönelik ahlaki bir eleştirinin 

kimi zaman arka planda, kimi zamansa doğrudan ifade edilerek yer aldığını33 ve söz 

konusu eleştirilerin kültüralist yaklaşımlarla kısmen paralel olup, iki yaklaşım 

arasındaki ayrılığın eleştirdikleri toplumsal yapı ve ilişkilerin nedenlerinin ne olduğu 

ve bu durumun nasıl aşılabileceği noktasında olduğunu düşünüyorum. 

 

 Marx ve Engels, düşüncelerinin olgunlaşma süreci içerisinde yukarıdaki 

eleştiriyi kendi içinde tutarlı bir kuramın parçası haline getirme yoluna girdiler. Kenti 

incelemeye ayrıcalıklı bir yer tanınmayan bu süreçte, yine de kent sorununu 

tamamen göz ardı ettikleri söylenemez. Marx ve Engels, Alman İdeolojisi’nde kent 

ile kırın ayrılmasının en büyük maddi ve zihinsel iş bölümü olduğunu 

belirtmektedirler.34 Kentin ancak özel mülkiyet, iş bölümü ve emek kavramları 

temelinde anlaşılabileceğini düşünmektedirler. Marx’ın olgunluk eseri olan 

Kapital’de de bu görüşe bağlı kaldığını eklemeliyiz. Marx’a göre “iyi gelişmiş ve 

meta değişimi ile ortaya çıkmış olan her iş bölümünün temeli, kent ile kır arasındaki 

ayrılıktır”. Marx toplumun bütün ekonomik tarihinin bu antitezlerin hareketinde 

özetlenebileceğini belirtmesine rağmen, bu eserinde konuyu derinlemesine 

incelememiştir.35 Her iki düşünür, açıkça ifade etmeseler de; yukarıda belirttiğimiz 

gibi, kentin bağımsız bir sosyal birim olarak araştırma nesnesi yapılmasının 

karşısında olarak, ancak üretim ilişkileri ile olan karşılıklı bağlantısı içerisinde 

anlaşılabileceğini ima etmektedirler: 

 
“Nüfusun ilk kez olarak iki büyük sınıf halinde bölünmesi, doğrudan iş bölümüne ve üretim 
araçlarına dayanan bölünme, burada ortaya çıkmıştır. Zaten, kent, nüfusun, üretim aletlerinin, 
sermayenin, zevklerin, gereksinmelerin bir merkezde toplanması olayıdır, oysa kır tam tersi 
bir olayı, ayrı ayrı olmayı ve dağınıklığı ortaya koyar. Kent ile kır arasındaki karşıtlık ancak 
özel mülkiyet çerçevesi içinde mevcut olabilir. Bu karşıtlık, bireyin iş bölümüne olan 
bağımlılığının, onun kendisine kabul ettirilen belirli bir eyleme karşı bağımlılığın en göze 
çarpan ifadesidir. Bu bağımlılık, her ikisi de birbirinden sınırlı olmak üzere, birini bir kent 
hayvanı, ötekini bir kır hayvanı haline getirir ve her gün bu iki tarafın çıkarlarının karşıtlığını 
yeniden doğurur.”36  

                                                 
33 Bkz. Steven Lukes, Marksizm ve Ahlak, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı, 1991. 
34 Karl Marx ve Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, Çev. Sevim Belli, 4.bs., Ankara, Sol Yayınları, 
s.81. 
35 Karl Marx, Kapital, Çev. Alaattin Bilgi, C.1., 6.bs., Ankara, Sol Yayınları, 2000, s.341. 
36 Marx ve Engels, Alman İdeolojisi, s.82. 
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 Yukarıdaki görüşler nedeniyle, Marx ve Engels’in kent hakkında genel olarak 

kötümser bir bakışa sahip olanlar arasında olduğu düşünülmemelidir. Komünist 

Manifesto’da, bir yandan proleteryaya kapitalizmi aşmak için çağrı yapılırken, diğer 

yandan burjuvazinin yarattığı devrimlerin ilerici yönü övülmektedir. Burjuvazinin 

yarattığı kentlerdeki sefalet sürekli eleştirilse de, Marx ve Engels’in şu ifadeleri kent 

yaşamını genel olarak olumladıklarını göstermektedir: 

 
“Burjuvazi, köyü şehre tabi kılmıştır. Büyük şehirler kurmuş, köy nüfusuna göre şehir 

nüfusunu büyük ölçüde artırmış ve böylelikle nüfusun önemli bir kısmını, kır hayatının 
aptallaştırıcı etkisinden kurtarmıştır.”37 

 

 Ancak, Marx ve Engels’in kentin bütün insanlık için ideal yerleşme biçimi 

olduğunu düşündükleri söylenemez. Buradaki karşılaştırma kapitalist kent ile feodal 

köy arasındadır ve birincisi yeğlenmektedir. Marx ve Engels’in önerdikleri kent ile 

kır arasındaki karşıtlığın aşılmasıdır: “Kent ile kır arasındaki bu karşıtlığın 

kaldırılması ortaklaşalığın ilk koşullarından biridir ve herkesin ilk bakışta 

saptayabileceği gibi, bu koşulun kendisi de, tek başına iradenin gerçekleştirmeye 

yetmeyeceği, önceden yerine gelmesi gereken maddi koşullar yığınına bağlıdır”.38 

Marx ve Engels’in eserlerinde, tıpkı komünist toplumun ayrıntılı olarak tasvir 

edilmemesi gibi, kent-kır karşıtlığının nasıl aşılacağı ve ideal yerleşme biçiminin 

nasıl olması gerektiği somut olarak belirtilmemektedir. Ancak kentsel sorunların 

nasıl aşılamayacağına dair görüşlerini Engels’in Konut Sorunu adlı çalışmasında 

bulabiliyoruz. 

 

 Engels Konut Sorunu’nda, kentlerdeki konut darlığının ve bu sorundan 

kaynaklanan başta sağlık olmak üzere sosyal sorunların çözümüne yönelik önerilerin 

eleştirisini yapmaktadır. Engels’e göre ezilen sınıfların tarihin her döneminde 

yaşadıkları bu sorunun gündeme gelmesinin nedeni sorunun işçi sınıfını aşıp küçük 

burjuvaziyi de etkilemesidir.39Ayrıca kentlerde rastlanılan tifüs, tifo, çiçek gibi 

                                                 
37 Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto,  Çev. Süleyman Ege, 2.bs., Ankara, Bilim ve 
Sosyalizm Yayınları, 1970, s.48. 
38 Marx ve Engels, Alman İdeolojisi,  s.82. 
39 Friedrich Engels, Konut Sorunu, Çev. Mehmet Şimşek, 2.bs., Ankara, Odak, 1974, s.24. 
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hastalıkların işçilerin sağlıksız koşullarda yaşadıkları yoksul semtlerden 

kaynaklanması ve buradan kentin diğer bölgelerine yayılması, burjuvazinin işçilerin 

yaşadıkları koşullara gösterdikleri ilginin diğer bir nedenidir.40 

 

Kentlerin hızla büyümesi sonucu, kentlerin merkezi bölgelerindeki topraklar 

aşırı hızla değer kazanır; ancak bu topraklar üzerindeki binalar değişen koşullara 

uygun olmadıkları için arazinin değerini artırmaktan ziyade düşürürler. En başta da 

kentin merkezinde bulunan, kiraları hiç artmayan ya da belirli bir tavan fiyatının 

üzerine güçlükle çıkan işçilerin barındıkları evler yıkılır ve bunların yerine 

dükkânlar, depolar ve devlete ait binalar yapılır. Sonuç olarak işçiler kentlerin 

merkezlerinden kenarlarına doğru itilirler. İnşaat sanayii merkezlerde daha pahalı 

binalar yapma şansı sayesinde kendine iyi bir spekülasyon alanı bulmuş olur ve 

istisnai olarak işçi konutları yapar. Bunun sonucu ise işçilerin oturabileceği 

konutların kıtlaşması, daha pahalı hale gelmesi ve kimi zaman hiç 

bulunmamasıdır.41Bu koşullarda işçilerin taksitle ev sahibi yapılması gibi öneriler 

gerici bir küçük toprak sahipleri topluluğu yaratma ve işçiyi taksitleri ödeyebilmek 

uğruna çalıştığı fabrikaya zincirlemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.42  

 

Engels’e göre işçi yığınlarının bütünüyle ücrete bağımlı olduğu, makineleşme 

sonucu yığınlar halinde işsiz kaldığı, işçilerin büyük kentlerde konut yapım hızının 

yetişemeyeceği bir hızla biriktiği, bu nedenle de en kötü koşullardaki evlerin bile 

kiracı bulabildiği ve ev sahibinin mümkün olduğu kadar fazla kira almasının yalnızca 

bir hak değil, rekabet koşullarından dolayı bir görev olduğu bir toplumda konut 

yetersizliği kaçınılmazdır. Bu sorun, ancak toplumun bu durumun nedeni olan 

düzeninin tümünün yeniden biçimlendirilmesiyle düzeltilebilir.43 Bu yeniden 

biçimlendirmenin asli bir parçası kapitalistleşmenin en yüksek noktasına getirdiği 

kent-köy antitezinin ortadan kaldırılması olacaktır. Konut sorununun çözülmesinin 

toplumsal sorunu çözmeyeceğini, ancak toplumsal sorunun çözülmesinin, yani 

                                                 
40 Ibid., s.52-53. 
41 Ibid., s.26. 
42 Ibid., s.40-41. 
43 Ibid., s.56. 
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kapitalist üretim biçimine son verilmesinin konut sorununu çözeceğini savunur.44 

Engels, kent ile köy arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması düşüncesini ütopik 

bulanları yanıtlarken, kenti aynı zamanda bir çevre sorunu olarak ilk kavrayanlardan 

biri olduğunu göstermiştir:  

 
“ İnsan Londra’da, Saksonya Krallığı’nda üretilen gübreden çok daha fazlasının büyük 
masraflarla nasıl denize döküldüğünü ve bu gübrenin bütün Londra’yı zehirlemesini önlemek 
için ne kadar büyük işletmeler gerektiğini gördüğü zaman, kent ile kır arasındaki antitezin 
ortadan kaldırılması yolundaki ütopik öneri özellikle somut bir temele oturmuş olur.”45 
 

Marx ve Engels çalışmalarında kent konusuna ayrıcalıklı bir yer vermemiş 

olsalar da, başta Manuel Castells ile David Harvey olmak üzere 1960’lı ve 70’li 

yıllarda kent sosyolojisine kapsamlı bir eleştiri getirecek, kentsel sorunların farklı bir 

paradigma çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak olan sosyologların ve 

coğrafyacıların düşüncelerini üzerine bina edecekleri temelleri atmışlardır.  

 

C-CHICAGO OKULU 

1-Kent Sosyolojisinin Kuruluşu 
 

Kent sosyolojisinin, sosyolojinin bir alt disiplinini oluşturmasını Chicago 

Okulu sağlamıştır. Yukarıda tartıştığımız klasik sosyolojinin temsilcileri, kente 

yönelik çok önemli analizler ve görüşler geliştirmişlerdir. Nitekim Chicago 

Okulu’nun çalışmalarında da özellikle Tönnies, Simmel ve Durkheim’ın etkileri, 

hatta yönlendiricilikleri açıktır. Ama kenti derinlemesine, ayrıntılı bir biçimde 

sosyolojik araştırmaların nesnesi yapan, bu konuda etkileri günümüze kadar süren 

kuramlar geliştiren ve birçok alan araştırması yaparak kent sosyolojisinin temellerini 

atanlar Chicago Okulu’na mensup sosyologlar olmuştur.  

 

Robert E. Park, kent ortamında insan davranışının araştırılmasında takip 

edilecek yollar ile cevaplanması gereken sorunları ortaya koyma ve kent 

sosyolojisinin sınırlarını belirleme girişiminde bulunmuştur. Park’a göre kent 

                                                 
44 Ibid., s.65-66. 
45 Ibid., s.119. 
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yalnızca fiziksel bir mekanizma ve yapay bir inşa değildir. Kent doğanın, özellikle de 

insan doğasının bir ürünüdür. Kent nüfusunun daha büyük bir mobilitesini ve 

yoğunlaşmasını sağlayan ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler(tramvay, telefon, gazete, 

çelik yapılar, asansör, vs.) kentin ekolojik örgütlenmesindeki temel faktörlerdir. Ama 

kentin yalnızca coğrafi ve ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik bir birim olduğuna 

da işaret eder. Kentin ekonomik örgütlenmesinin özü ise iş bölümüdür. Sonuç olarak 

kenti “uygar insanın doğal habitatı” olarak tanımlar.46 Bu noktada Park’ın kentin 

aynı zamanda ekonomik bir birim olduğunu belirtmesine karşın, Chicago Okulu 

sosyologlarının kente yönelik analiz ve araştırmalarında ekonominin en iyi ihtimalle 

ikincil bir rol oynamaktan öteye geçmediğini belirtmeliyim.  

 

  Park, makalesinde sosyolojik kent araştırılmalarında ele alınması gereken 

konuları tek tek serimlemeye çalışır. Bunlardan birincisi kentin nüfusudur. Kentin 

nüfusunun kaynağının ne olduğu, nüfus artışının ne oranda normal, yani doğumların 

ölümlere olan oranının fazlalığından, ne oranda iç ve dış göçten kaynaklandığı tespit 

edilmelidir. Ayrıca nüfusun belirli bölgelere dağılımının sebepleri ve sonuçları da 

belirlenmelidir. Nüfusunun ne kadarlık bir kısmının akıcı olduğu; apartmanlarda, 

otellerde, çok kiracılı ucuz apartmanlarda(tenement) ne kadar insanın yaşadığı, ne 

kadar insanın kendi evlerine sahip olduğu araştırılmalıdır. 47 

 

Park’a göre, mahalle; kent ortamında toplumun daha basit ve ilkel 

formlarında sahip olduğu önemini yitirme eğilimindedir. Kolay iletişim ve ulaşım 

araçları, insanların ilgilerini farklı dünyalara yöneltmelerini ve aynı zamanda bu 

dünyalarda da yaşamalarını sağlar.  Bu durum, mahallenin sürekliliğini ve 

samimiyetini yok etmeye eğilimlidir. Öte yandan, göçmenlerin ve ırksal kolonilerin 

gettolarda izolasyonu, yerel ve mahalli grupların samimiyetlerini ve dayanışmalarını 

yoğunlaştırır. Bu nedenlerle kent araştırmaları şehrin mahallelerinin, etnik 

cemaatlerinin, gettolarının özelliklerini de aydınlatmaya çalışmalıdır.48 

                                                 
46 Robert E.Park, “The City: Suggestions For The Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment”, The City, ed.by Robert E.Park, Ernest W. Burgess, Roderick McKenzie, Chicago-
London, Chicago University Press,  pp.1-2. 
47 Ibid., pp.6-7. 
48 Ibid., pp.7-12. 
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Park modern kentin temelde bir ticaret yeri olduğu ve varlığını pazar yerine 

borçlu olduğunu belirtir. İnsanlığın gizil güçlerini geliştirmesine en çok katkıda 

bulunan unsurlar olduğunu düşündüğü endüstriyel rekabet ve iş bölümü, yalnızca 

para, pazarların varlığı gibi ticareti mümkün kılan unsurlar varolduğunda 

mümkündür. Kent bireylerin özel yetenekleri için bir pazar yeri sunar. Bireysel 

rekabet, Park’a göre her belirli iş için ona en uygun bireyin seçilmesini sağlar. 

Bireysel rekabet koşulları altında başarı rasyonel yöntemler, teknik araçlar ve 

mesleki beceriler gerektirir. Mesleki beceri ise doğal yetenekle birlikte eğitimi de 

gerektirir. Bütün bunların doğal sonucu kişisel farklılaşma ve aile bağları, yerel 

birlikler, kast ve statü üzerine kurulu olan toplum düzeninin yerini mesleki çıkarlar 

üzerine kurulu bir düzene bırakmasıdır. Böyle bir toplum düzenin doğal sonucu ise, 

mahalle gibi yakınlık, kişisel ilişki ve “insanlığın ortak bağları”na dayanan 

birliklerin, yerini “ortak çıkarlar” doğrultusunda örgütlenen sendika ve meslek 

birliklerine bırakmasıdır. Dolayısıyla kentteki meslek gruplarının ve sınıfların 

özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri de araştırılmalıdır.49  

 

Simmel’in görüşlerine benzer şekilde Park da paranın kent için asli 

varoluşuna dikkat çeker; paranın değerlerin rasyonelleştirilmesinin ve duyguların 

yerine çıkarların geçmesinin temel aracı olduğunu savunur. Para bir yandan sosyal 

ilişkileri gayrişahsîleştirirken, diğer yandan modern insanlara büyük bir mobilite 

imkânı sağlar. 50 

 

Cooley’in birincil ve ikincil ilişkiler ayrımından51 hareketle kentlerin 

büyümesinin yüz yüze, samimi ve karşılıklı güvene dayanan birincil ilişkilerin yerini 

gayrişahsî, yüzeysel, rasyonel ve çıkarcı olan ikincil ilişkilere bırakmasına neden 

olduğunu savunur. Birincil ilişkilerin sağladığı toplumsal kontrolün şehirlerde 

zayıflamakta olmasının, büyük şehirlerde yüksek suç oranlarının nedeni olabileceğini 

                                                 
49 Ibid., pp.12-15. 
50 Ibid., pp.16-18. 
51 Bkz. Charles Horton Cooley, Social Organization: A Study of the Larger Mind, New York, 
Scribner Press, 1918, pp.23-31. 
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düşünür. Kentlerdeki suçluluk olgusu da en önemli araştırma konuları arasında 

olmalıdır.52  

 

Bütün bunlara rağmen metropol çekicidir. Toplumsal kontrolün daha zayıf 

olduğu şehir ortamında insanlar kendilerini daha özgürce ifade edebilirler. Küçük bir 

topluluğun ancak tolerans gösterebildiği kişisel farklılıklar şehirde ödüllendirilir. Ne 

suçlu, ne de dahi doğal eğilimlerini geliştirme doğrultusunda şehirdekinden daha 

fazla fırsat bulabilecektir. 53 Park’a göre “kent insan doğasındaki iyiyi ve kötüyü son 

noktasına kadar” ortaya çıkarır. Bu nedenle de kent insan doğasının ve sosyal 

süreçlerin araştırılması için çok uygun bir laboratuvar durumundadır.54 

 

Park’ın bu görüş ve önerileri Chicago Okulu’nun gelişimini yönlendirici 

olmuştur. Kenti sosyolojik araştırmaların odaklanması gereken, başta gelen 

laboratuvar olarak algılamak, kentlere dair pek çok veri ve gözlemin sosyoloji 

literatürüne eklenmesini sağlamakla birlikte, kentin tarihten ve toplumun 

bütünündeki diğer faktörlerden, özellikle de ekonomik faktörlerden kopuk olarak 

incelenmesi Chicago Okulu’nun en büyük zaafı olmuştur. 

 

2-Kentin Büyümesinin Ekolojik Açıklanışı 

 
 Chicago Okulu’nun önde gelen diğer bir sosyologu olan Ernest W.Burgess, 

kentlerin büyümesinin ve yayılışının ekolojik bir açıklamasını yapmaya teşebbüs 

etmiştir. Burgess’in modeline göre kentin büyümesi, en iyi bir biçimde kentin 

genişlemesi sürecinde farklılaşan, birbirlerini takip eden bölgeleri temsil eden 

eşmerkezli dairelerle gösterilebilir.55 Merkezde yer alan birinci bölge merkezi iş 

alanıdır. İkinci bölge bir geçiş alanıdır; işyerleri ve küçük ölçekli imalatın işgal 

etmeye başladığı bu alan, işçiler tarafından terk edilmekte, bunun sonucunda da 

çöküntü bölgesi özelliği göstermektedir. Üçüncü bölgede, daha önce yaşamış 

                                                 
52  Park, op.cit., pp.23-25. 
53 Ibid., p.41. 
54 Ibid., p.46. 
55 Bkz. Şekil 1, s. 269. 
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oldukları bölgenin koşullarının olumsuzlaşması nedeniyle buradan uzaklaşan ama 

aynı zamanda işlerine olabildiğince kısa zamanda gitmek isteyen işçiler ikamet 

etmektedir. Bunun ardından üst sınıfların yaşadığı dördüncü bölge, en dışarıda da 

kentin sınırlarının dışında kalan banliyö ve uydu kentlerin bulunduğu beşinci bölge 

gelmektedir. Burgess’e göre daha içeride olan her bölge, kendisinden bir sonraki 

bölgeyi işgal(succession) etme eğilimindedir. Burgess kentin büyümesinin bu 

yönünü, bitki ekolojisindeki süreçlere benzetmekte ve işgal kavramını da ekolojiden 

ödünç almaktadır.56 

 

 Burgess’in modelinin bugünün kentlerinin büyümesini açıklayamayacağı çok 

açıktır. Aslında Burgess’in kendisi de ne Chicago’nun ne de herhangi bir başka 

kentin bu ideal şemaya mükemmel bir şekilde uymayacağını ekleme ihtiyacı 

hissetmiş, tarihsel ve coğrafi faktörlerin önemine dikkat çekmiştir.57 Ancak yine de 

Burgess’in modeli suçluluk bölgelerine yönelik araştırmaların önünü açmış ve 

özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda ABD’de bu konuda yapılan pek çok araştırmaya 

model oluşturmuştur.  

 

3-Kentlilik: Bir Yaşam Biçimi   
 

Chicago Okulu sosyologlarından Louis Wirth kent sosyolojisine özellikle 

kentlilik(urbanism) kavramı ile katkıda bulunmuş, kentli olmanın sosyo-psikolojik 

özelliklerini açıklamaya çalışmıştır. Wirth coğrafyacıların, ekonomistlerin, 

tarihçilerin ve siyaset bilimcilerinin kenti tanımlamaya çalıştıklarını, oysa kente 

yönelik sosyolojik bir yaklaşımın, kentin özgül bir insan topluluğu olarak kendine 

özgü karakteristiklerine vurgu yaparak diğer yaklaşımları bütünleştirici olması 

gerektiğini düşünür. Böyle bir tanım için büyüklüğün, nüfus yoğunluğunun, 

sakinlerin mesleklerinin, belirli kurum ve politik örgütlenmelerin varlığının tek 

başına yeterli olmadığını düşünür ve bu unsurları tek başına belirleyici kabul eden 

yaklaşımları eleştirir. Bu eleştiriler sonucunda şöyle bir tanıma ulaşır: “Sosyolojik 

                                                 
56 Ernest W.Burgess, “The Growth of The City”, The City, ed.by Park-Burgess-McKenzie, p. 50. 
57 Ibid.,  pp.51-52. 
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bakımdan şehir, göreceli olarak büyük, yoğun ve toplumsal olarak heterojen 

bireylerin sürekli yerleşim yeri olarak tanımlanabilir.”58 

 

Wirth hem genel olarak kentin, hem de Amerika’daki kentlerin nüfusunu 

kendi kendilerine üretmediklerine, yani göç olgusuna dikkat çeker.  Park’ın görüşüne 

benzer biçimde o da farklı halk ve kültürlerle beslenen bu göçün, bireysel farklılığa 

yalnızca tolerans geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda onu ödüllendiren bir ortam 

oluşturduğunu düşünür.59 Wirth tanımında belirttiği üç niteliği, büyüklüğü, 

yoğunluğu ve heterojenliği tek tek analiz eder: 

 

i) Nüfusun büyüklüğü: Kalabalık bir nüfus aynı zamanda farklı bireylerden oluşan 

bir nüfus anlamına da gelmektedir. Akrabalık, komşuluk ve kuşaklar boyunca 

birlikte yaşamadan kaynaklanan duygular, nüfusu çok farklı kökenlerden gelen 

bireylerden oluşan kent ortamında zayıflamakta hatta yok olmaktadır. Kent 

koşullarında rekabet ve formel kontrol mekanizmaları kırsal bir toplumu bir arada 

tutan bağların yerini alır. Sakinlerin sayısındaki artış, topluluğun üyelerinin 

birbirlerini kişisel olarak tanıma olasılığını azaltır. Şehirliler birbirleriyle sınırlı roller 

içerisinde tanışırlar. Yaşam ihtiyaçlarının giderilmesi için kırsal insanlara kıyasla çok 

daha fazla insana bağımlıdırlar ve bu nedenle de çok daha fazla örgütlü gruplarla 

ilişki kurarlar. Ama belirli kişilere bağımlıkları daha azdır ve başkalarının 

aktivitesinin ancak çok sınırlı bir boyutuna yöneliktir. Kentteki temaslar yüz yüze 

olduğunda bile gayrişahsî, yüzeysel, geçici ve sınırlıdırlar. Kentlilerin ilişkilerinde 

ortaya koydukları sakınım, ilgisizlik ve blase bakış(Simmel), diğerlerinin kişisel 

beklenti ve taleplerine karşılık kendilerini korumak üzere geliştirdikleri araçlardır. 

Kentsel sosyal ilişkilerin bu karakteri, kent insanına atfedilen sofistikasyon ve 

rasyonaliteyi de anlaşılır kılar. Kentliler fayda temelinde, birbirlerini kendi 

amaçlarına ulaşmak açısından birer araç olarak görmektedirler. Birey bir yandan 

samimi grupların kişisel ve duygusal kontrolünden özgürleşirken, öte yandan 

kendiliğindenliği, ahlaki değerleri ve katılım duygusunu kaybetmektedir. Bu durum 
                                                 
58Louis Wirth, “Urbanism As a Way of Life”, Community Life and Social Policy: Selected Papers 
by Louis Wirth, ed.by Marvick Wirth and Albert J.Reiss,  Chicago, The University of Chicago Press, 
1956, pp.112-116. 
59 Ibid., p.118. 
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Durkheim’in teknolojik bir toplumdaki çeşitli sosyal çözülme formlarını açıklamak 

için kullandığı kuralsızlık durumudur. Wirth bunlarla birlikte kentin boyutlarının 

gerektirdiği bireylerin uzmanlaşması ile iş bölümünün önemini ve temsili de 

vurgular. Bireyler seslerini, bu ölçülerde, bir toplulukta doğrudan değil ancak dolaylı 

yoldan, temsilcileri aracılığıyla duyurabilir.60 

 

ii) Yoğunluk: Wirth, Darwin ve Durkheim’ın görüşlerine atıfla, bir alan sabit 

tutulduğunda, insanların sayısındaki artışın, farklılaşmayı ve uzmanlaşmayı 

üreteceğini ileri sürer. Çünkü ancak bu yolla alan, artan üye sayısını destekleyebilir. 

Bu durum sosyal yapının karmaşıklığını da artırır. Ayrıca Simmel’in görüşünü temel 

alarak, böylesine yoğun bir ortamda fiziksel temaslarımızın yakın, ama sosyal 

temaslarımızın mesafeli olacağını belirtir. Hiçbir duygusal bağa sahip olmayan 

bireylerin yakın bir şekilde birlikte yaşaması ve çalışması, bir rekabet ve karşılıklı 

sömürü duygusu yaratır.  Sıklıkla yaşanan ve büyük bir sosyal mesafenin eşlik ettiği 

yakın fiziksel temaslar; bireylerde birbirlerine karşı bir sakınım duygusu yaratır ve 

bunun karşılığında çeşitli telafi mekanizmaları geliştirilmezse yalnızlık duygusu 

yaratır. Büyük sayıda bireyin sıkışık bir yaşam alanı içerisindeki sürekli hareketi 

anlaşmazlık ve gerginliklere neden olur. Bu tür kişisel engellenmelerden 

kaynaklanan sinirsel gerilimler, kentsel yaşamın hızlı temposu ve karmaşık 

teknolojisi nedeniyle daha da artar.61 

 

iii) Heterojenlik: Sosyal yaşamın farklı boyutlarından kaynaklanan farklı çıkarları 

nedeniyle birey, her biri ancak kişiliğinin tek bir parçasına atfen işlev gören çok 

sayıda grup içerisinde üyelik elde eder. Çok sayıda farklı arka planlara sahip bireyler 

ne zaman sınırlı bir alanda bir araya gelirse, aynı zamanda gayrişahsîleşme de 

devreye girer. Fabrikanın ortaya çıkışı gayrişahsî bir pazar için kitlesel üretimi 

olanaklı kılmıştır. İş bölümünün ve kitlesel üretimin tam manasıyla 

gerçekleştirilmesi süreçlerin ve ürünlerin standardizasyonunu gerektirir. Böyle bir 

üretim sistemi ise ancak para ekonomisi ile birlikte yürür. Bu koşullar altında 

bireysellik yerini kategorilere bırakır. Eğitim kurumları ve kültürel kurumlar belirli 

                                                 
60 Ibid.,  pp.119-121. 
61 Ibid.,  pp.122-123. 
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bireylere değil, ortalama bireye göre uyarlanırlar. Birey kentin sosyal, politik ve 

ekonomik yaşamına katılmak istiyorsa, bireyselliğinin bir kısmını kent toplumunun 

taleplerine feda etmeli ve kendini kitle hareketlerine bırakmalıdır.62 

 

 Görüldüğü gibi Wirth’ün düşünceleri Tönnies, Simmel ve Durkheim’ın 

görüşlerinin senteziyle oluşturulmuştur. Wirth çalışmasının başında kentteki sosyal 

yaşamın az ya da çok daha önceki toplum biçimlerinin izlerini taşıdığını kentsel ve 

kırsal kişilik tipleri arasında keskin farklılıklar beklemememiz gerektiğini63 belirtse 

de, devamında kendi uyarısına çok da bağlı kalmadığını görüyoruz.   

 

4-Chicago Okulu’na Yöneltilen Eleştiriler 

 
Chicago Okulu’nun kent sosyolojisindeki öncü rolü genelde tartışılmaz. 

Bugün bile okulun kente dair düşüncelerinin, kent sosyolojisi alanındaki çalışmaları 

etkilediğini görmekteyiz. Ne var ki 1950’li yıllarda kent sosyolojisi, Chicago 

Okulu’nun argümanlarını test eden ve çoğunlukla da onların iddialarını çürütecek 

nitelikte olan alan araştırmalarıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Kentsel ve kırsal 

alanlardaki sosyal ilişkilerin ne ölçüde farklılaştığı ve insan davranışlarının bu iki 

alanda ne gibi farklılıklar gösterdiğini anlama hedefiyle 1950’li ve 60’lı yıllarda 

sayısız alan araştırması yapıldı. Bu bölümde bunların hepsine değinmek mümkün 

değil. Bu sebeple söz konusu araştırmalardan örnek teşkil edecek nitelikte olanlara 

değineceğiz. 

 

H. J. Gans’ın, “Urbanism and Suburbanism as Ways of Life” başlıklı 

makalesi, Chicago Okulu’nun çalışmalarının vardığı sonucun özeti olarak kabul 

edeceğimiz Wirth’ün yukarıda tartışılan makalesinin eleştirisi olması niteliğiyle bu 

bölümde biraz daha ayrıntılı ele alınmayı gerektiriyor. Gans, Wirth’ün makalesinin 

yayınlandığı 1938 yılından bu yana, banliyölerin oluşumu ve endüstrinin 

merkezsizleşmesi(decentralization) gibi önemli değişikliklerin olduğuna dikkat 

                                                 
62 Ibid.,  pp.123-125. 
63 Ibid.,  p.111. 
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çeker. Ama Wirth’ün düşüncelerini sorgulamayı daha fazla gerektiren şey bunlar 

değildir. Gans’a göre, başlığına ve niyetine rağmen Wirth’in makalesi kenti değil, 

kentsel-endüstriyel toplumu ele almaktadır. Wirth kenti kırsal alan ile değil, kırsal 

toplumla(folk society), yani endüstriyel toplumu pre-endüstriyel toplumla 

karşılaştırmıştır. Bu ona, kentlilik kuramına kırsal toplumda bulunmayan ve 

tamamen kentsel sayılamayacak modern kurumları dâhil etme imkânı sağlamıştır. 

Wirth’ün kentliyi atomize olmuş, gayrişahsîleşmiş ve kitle hareketlerinin etkisinde 

kalan biri olarak kavramsallaştırması, kuramının kitle toplumu kuramı üzerine kurulu 

olduğunu ortaya koyar. Wirth’ün kuramı artık bütün toplumun kentsel olduğunu öne 

sürdüğü için, modern toplumdaki diğer yerleşme biçimlerindeki yaşama biçimleriyle, 

kentsel yaşama biçimi arasında bir ayrım da yapmaz. Gans’a göre artık sosyolojinin 

görevi güncel yerleşme biçimleri arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin analizi 

olmalıdır.64  

 

Gans’ın makalesi bu görevi modern kentlerde iç kent(inner city), dış 

kent(outer city) ile banliyö yaşam biçimleri arasındaki karşılaştırmayla 

sınırlandırarak yerine getirmeye çalışmaktadır. İç kentten, genel olarak merkezi iş 

bölgesinin etrafını çevreleyen, bohemlerin, öğrencilerin, bekârların, yoksulların ve 

etnik azınlıkların yerleşik olduğu geçici yerleşim alanlarını ve çöküntü 

bölgelerini(slum), dış kentten işçi sınıfından ve orta sınıftan ailelerin yerleşik olduğu 

istikrarlı konut alanlarını, banliyöden ise dış kentten çok farklı olmamakla birlikte 

daha düşük yoğunlukta ve kentin daha uzağında olan bölgeleri kastettiğini 

belirtmektedir.  Ona göre Wirth’ün analizi ancak iç şehir sakinleri için kısmen uygun 

düşmektedir. Banliyölerde yaşayanlar için yarı-birincil diye adlandırdığı ilişkiler 

geçerlidir.65  

 

R.E.Pahl da Chicago Okulu’nun eleştirisi için Wirth’ün makalesini hedefine 

yerleştirmiştir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda yapılan kentsel araştırmaların, kentlerin 

merkezi bölgelerinin Wirth’ün betimlediğinden çok daha farklı olduğunu 

                                                 
64 H.J.Gans,  “Urbanism and Suburbanism as Ways of Life”, Readings in Urban Sociology, ed.by 
R.E. Pahl,  Oxford, Pergamon, 1968, pp.96-97. 
65 Ibid.,  pp. 98 -110. 
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gösterdiğini belirtmektedir. Pahl’a göre bu çalışmalar kent merkezlerinde akrabalık 

ilişkilerinin ve tanıdık yüzlerle kurulan birincil temasların hâkim olduğu “kent içi 

köyler” (urban villages)bulunduğunu göstermektedir. 66  

 

Bu kent içi köylerin bir örneğini Gerald D.Suttles’ın çalışmasında görüyoruz. 

Suttles, Chicago’daki çöküntü bölgelerinden birisi olan “Addams Area”da 

gerçekleştirmiş olduğu alan araştırmasına dayanarak, söz konusu bölge için ne sosyal 

çözülme, ne de değerlerin reddedilmesi kavramlarının uygun olacağını 

belirtmektedir. Ona göre söz konusu bölge kendi standartlarına göre örgütlenmiş ve 

kendine özgü normlar üretmiştir. Suttles, Addams bölgesinin etnisite, cinsiyet ve yaş 

parçalarına(segment) göre bölümlenmiş toplumsal yapısını “düzenli parçalanma” 

(ordered segmentation) olarak adlandırmaktadır.67 Burada düzen, söz konusu 

parçaların bir kaos yaratmaması ve parçaların gerek kendi içlerindeki gerekse 

birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen norm, beklenti ve taleplerin varlığına işaret 

etmektedir. Tartışmamız açısından bir başka önemli nokta, Suttles’ın yüz yüze, 

birincil ilişkilerin yoğunluğuna ve önemine dikkat çekmesidir.68  

 

Bu çalışmalar Chicago Okulu’nun kent sosyolojindeki hakim konumlarını 

sarsmış olsa da, yeni bir paradigma sunma noktasında zayıf kalmışlardır. Bunu 

başaranlar aşağıda incelenecek olan başta Manuel Castells ve David Harvey69 olmak 

üzere marksist sosyologlar olmuştur. 

 

D-KENT SOSYOLOJİSİNİN MARKSİST ELEŞTİRİLERİ 

  
 1960’lı yılların ikinci yarısındaki politik hareketlilik (işçi eylemleri, savaş 

karşıtı hareket, gençlik muhalefeti, vs.) sosyolojide de karşılığını buldu. Marksizme 

yönelik ilgi bu alanda daha önce de belirli bir birikimi olan Avrupa’da yeni bir ivme 

                                                 
66 R.E.Pahl, “The Rural-Urban Continuum”, Readings in Urban Sociology, ed.by R.E.Pahl,  p.267. 
67 Gerald D. Suttles, The Social Order of the Slum, Chicago-London, The University of Chicago 
Press, 1968, pp.1-60. 
68 Ibid. 
69 David Harvey her ne kadar aslen bir coğrafyacı olsa da, kariyerinin disiplinler arası çalışmalara 
yönelmesi, onu aynı zamanda bir sosyolog olarak nitelemeyi mümkün kılmaktadır. 
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kazanırken, ABD’nin akademik çevrelerinde Marksizm adeta yeniden keşfedildi. Bu 

sürecin bir parçası ise pek çok konu gibi kentsel mekân üzerindeki politik 

mücadelelerin de yoğunlaşması ve bunun da kent sosyolojisinde radikal yaklaşımlar 

doğurmasıydı.70 Bu bölümde bu radikal yaklaşımlardan marksizmi, 1960’lı ve 70’li 

yılların Avrupa ve ABD kentlerinin toplumsal yapılarının ve sorunlarının analizine 

en yetkin bir biçimde uygulayan Manuel Castells ve David Harvey’in görüşleri 

incelenecektir. 

 

 

1-Kent Ve Kollektif Tüketim: 
 

  Manuel Castells kentselin, ya ideolojik, ya siyasal-hukuksal ya da ekonomik 

bir birim olarak analiz edilebileceğini düşünmektedir. Kent kültürü analizinde 

temellenen birinci yaklaşımı bilimsel bulmaz71 Kent ve ekolojinin sorunlarının, 

hâkim sınıfların ideolojik kategorileri ve modelleri tarafından çarpıtıldığını iddia 

etmektedir. Bu ideolojik yaklaşım şu şekilde akıl yürütür: teknolojik ilerleme → 

kentsel yoğunlaşma → toplumsal düzensizlik; daha fazla teknolojik ilerleme → 

yapay ortamın doğal ortam üzerinde egemenlik kurması → insan doğasının 

bozulması. Castells böyle bir akıl yürütmenin pratik sonuçlarını; kentsel sorunlar ve 

çelişkilerin toplumsal örgütlenmenin özel bir biçimine bağlı olarak ortaya 

çıkmadıklarının, bunların teknolojik ve doğal bir süreçte oluştuklarının iddia 

edilmesi; sınıfların kişiler gibi yalnızca doğa ile ilişkileri bağlamında ele alınması ve 

böylelikle de sorunların tarihsel yapısal kökenlerinin anlaşılmaz hale getirilmesi; 

bütün bunların sonucunda da kentsel sorun ve çelişkilerin siyasi değil teknik sorunlar 

olarak görülmesi, yani siyasetin yerine planlamanın önerilmesi olacağını öne 

sürer.72Castells bu eleştirileri özellikle Chicago Okulu’na yönelmektedir. Daha önce 

incelemiş olduğumuz eleştiriler, Chicago Okulu’nun çeşitli varsayımlarının ampirik 

                                                 
70 Bkz. C.G.Pickvance, Urban Sociology, London, Tavistock, 1976, pp.1-2. 
71 Manuel Castells, The Urban Question, Trans. by Alan Sheridan, London, Edward Arnold, 1977, 
p.235.  
72  Manuel Castells, Kent, Sınıf, İktidar, Çev. Asuman Erendil, Ankara, Bilm ve Sanat, 1997, s.16-
17. 
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araştırmalarla yanlışlanmasına dayanırken, Castells söz konusu varsayımların 

arkasında yatan ideolojik etkenlere ve bu varsayımların politik sonuçlarına dikkat 

çekerek eleştiriyi daha ileri bir düzeye taşımaktadır. 

 

 Kentin siyasal hukuksal bir birim olarak ele alınması ise, belirli tarihsel 

dönemlerde geçerli olabilir (Örneğin Yunan polisi ve Avrupa’da ortaçağ kentleri). 

Ama gelişmiş kapitalizmde ve özellikle de metropoliten bölgelerde politik sınırlarla 

onların sosyal içeriklerinin spesifikliğinin arasındaki uygunluğun neredeyse tamamen 

ortadan kalkmış bulunduklarını gözlemleyebileceğimizi belirtir. Castells burada 

sosyal içeriğin spesifikliğinin gittikçe artan bir şekilde ekonomi tarafından 

belirlendiğini de eklemektedir.73 Öyleyse kent bir ekonomik birim olarak mı analiz 

edilmelidir? Castells bu soruya olumlu cevap verir ama bu analizin emek sürecinin 

tümüne mi ya da bir kısmına mı dayanacağının belirlenmesi ve böyle bir seçim 

yapıldığında bunun nedenlerinin açıklanması gerektiğini de belirtir. Ekonomik 

sürecin iki temel unsuru olan üretim araçları ve emek gücünden birincisine yönelik 

bir araştırma bizi bölgesel problem diye adlandırılan üretimin farklı teknolojik 

unsurlarının doğal ve üretici kaynaklar ile sermaye hareketleri hesaba katılarak 

yapılan düzenlenmesi problemine götürecektir. Oysa Castells’e göre kentsel, emek 

gücünün, üretim sürecine doğrudan uygulanması dışındaki süreçleri ima etmektedir. 

Dolayısıyla kentsel mekân, hem bir iş piyasası hem de gündelik yaşam tarafından 

sınırlandırılmış emek gücünün mekânı haline gelir. Emek gücünün yeniden üretimi 

sürecinin bir bileşeni olarak kentsel ve böyle bir sürecin eklemlenmiş birimlerini 

yansıtmanın bir aracı olarak kentsel mekân kavramlarının, kentle ilgili sorunlara 

kuramsal bir biçimde yaklaşmamızı sağlayacak kavramlar olduğunu düşünmektedir. 

Kısacası ileri kapitalist toplumlarda mekânı yapılandıran sürecin emek gücünün 

yeniden üretimi olduğunu önermektedir.74 Bu çerçevede, yapısalcı marksist 

yaklaşımına uygun olarak kentsel sistem analizini emek gücünün yeniden üretimi 

temelinde yapar: “ Kentsel sistemle, emek gücünün yeniden üretiminin mekansal bir 

biriminin içerisinde, sosyal yapının parçalarının spesifik eklemlenmesini 

                                                 
73  Castells, The Urban Question, p.235. 
74 Ibid., pp.235-237. 
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kastediyorum”.75 Castells’e göre, kent sorunu toplumsal grupların tümünün gündelik 

yaşamının temelinde yer alan ortak tüketim araçlarının(konut, eğitim, sağlık, ulaşım, 

vs.) örgütlenmesi ile ilişkilidir. Bu durum gelişmiş kapitalizmde sermayenin ve 

üretim araçlarının yoğunlaşmasının bir sonucu olarak tüketimin gittikçe 

toplumsallaşması ile tüketim araçlarının üretimi ve dağıtımı arasındaki çelişkiyi ifade 

etmektedir.76 Sermayenin yoğunlaşması, merkezileşmesi ve azalan kar oranlarına 

karşı sürekli mücadelesi, işçi hareketlerinin pazarlık gücü ve devletin ekonomiye 

müdahaleleri, gelişmiş kapitalizmde kolektif tüketimin stratejik bir rol oynamasıyla 

sonuçlanmıştır. Ayrıca teknolojik gelişme de sistemin tüketim taleplerini 

karşılayabilme kapasitesini artırmıştır.77 

 

Kolektif tüketim temelinde gelişmiş kapitalist toplumlarda toplumsal 

eşitsizlikler yeni görünümler içerisinde ortaya çıkmaktadır. Castells’e göre bu 

eşitsizlikler temel olarak barınma, iletişim ve ulaşım alanlarındaki eşitsizliklerdir. 

Konut sorunundaki en temel eşitsizlik, ulaşılabilen konut pazarının gelir düzeyine 

bağlı oluşudur. Ancak konut konusundaki eşitsizlikler bununla sınırlı kalmaz. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde konut edinebilmede en yaygın uygulama krediye 

başvurmadır. Bu, çalışan sınıflar için ömür boyu borçlanma anlamına gelmektedir. 

Bu kadar uzun vadeli bir borçlanma ise, gelirin istikrarlılığı ve tahmin edilebilirliğine 

bağlıdır. Böylece çalışılan işletmenin durumu, kişinin bu işletme içerisindeki 

konumu ve mesleki becerilerine bağlı olarak yeni ayrımlar ortaya çıkar ve bu 

ayrımlar kişinin üretim sistemi ve toplumsal hiyerarşi ile ideolojik bütünleşmesini 

belirler.78 

 

Castells’e göre konutla ilgili bir diğer sorun ‘sosyal’ diye adlandırılan 

konutlar alanında ortaya çıkmaktadır. Bu konutlara ulaşılabilirliğin düzenli olarak 

kira ödeyebilme, aile büyüklüğü gibi ölçütleri tutarlı gibi görünse de, gençler, 

işsizler, özürlüler gibi grupları dışlamaktadır. Fransa’da göçmenlerin de bu tür 

konutlara ulaşabilme şanslarının daha sınırlı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca sosyal 
                                                 
75 Ibid.,  p.237.  
76 Castells, Kent, Sınıf, İktidar, s.14. 
77 Ibid., s.29-30. 
78 Ibid., s.35-36. 
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konutların en fazla sayıda konutu en kısa zamanda ve mümkün olan en az maliyetle 

inşa etme mantığı kötü nitelikli konut alanlarının oluşmasıyla sonuçlanmıştır. 79 

 

Castells benzer bir analizin metropoliten alanlarda iletişim sisteminin ve 

ulaşımın örgütlenmesinin de yeni eşitsizliklerin yarattığını göstereceğini 

düşünmektedir. Toplu ulaşım, otomobil ve inşaat teknolojisindeki ilerlemeler 

metropoliten alanların yayılmalarını, iletişim teknolojisindeki gelişmeler ise hem 

metropol içerisindeki bölgelerin, hem de farklı metropollerin birbirlerine 

bağlanmalarını sağlamıştır. Bu metropoliten alan içerisinde giderek büyüyen bir halk 

kitlesi, üretim hiyerarşisindeki konumlarına bağlı olarak, farklı konut alanlarında 

yerleşirler. Castells’e göre işçi sınıfının; egemen ideolojinin çekirdek aile, bireycilik 

gibi değerleri ile bütünleşmesi “mekânsal olarak, ister banliyö evinin tecrit 

edilmişliği, ister büyük konut projelerinin ıssızlığı biçiminde olsun, bireysel 

konutların yayılmasına dönüşür.”80 

 

Konut, iş, dinlence ve alışveriş gibi faaliyetlerin mekânsal olarak yayılması, 

ücretlilerin toplu ulaşıma bağımlılığının giderek artmasına neden olmaktadır. 

Castells’e göre toplu ulaşımın en büyük sorunu, kendi zamanlarını ve mekânlarını 

düzenleme olanağı kısıtlı olan ücretlilere aşırı yoğun saat ve mekânlarda hizmet 

vermek zorunda olmasıdır. Bunun sonucu toplu ulaşımın rahatsızlık, baskı, zorunlu 

zamanlama ve tehlike (hırsızlık, cinsel taciz, vs.) anlamına gelmesidir. Bu durum 

sayesinde, kişisel özgürlük ve konfor için otomobil ihtiyacı yaratılmış olur. 

Castells’e göre otomobil sahipliğinin ulamış olduğu nicelik günümüz toplumunun 

teknik ve toplumsal olarak (hava kirliliği, sıkışıklık, trafik kazaları, vs.) en büyük 

saçmalıklarından biridir. Ayrıca ulaşımın bu durumu ideolojik olarak egemen 

kültüre, bireyciliği ve saldırganlığı artırarak hizmet ettiği gibi, otomobil sahibi 

olmayan ev kadınları, yaşlılar, hastalar gibi grupların evlerine kapanmasına neden 

olmakta ve “televizyondan başka çok az tüketecek şeye sahip” çok sayıda “yaşayan 

                                                 
79 Ibid., s.36-38. 
80 Ibid., s.40-42. 
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ölü” yaratmaktadır. Castells bütün bunları “gelişmiş kapitalizmin günlük baskı ve 

toplumsal eşitsizlik biçimleri” olarak nitelemektedir.81 

 

Castells, kolektif tüketim alanında ortaya çıkan sorunları ve eşitsizlikleri 

analiz ederek, kent sorununu kültüralist yaklaşımlardan çok daha somut bir temele 

oturtmuş ve bu sorunların arkasında yatan mekanizmayı aydınlatmaya katkıda 

bulunmuştur. Ancak kolektif tüketime verdiği önem, onu üretim, toprak rantı, kent 

arazisinin kendine özgü nitelikleri gibi kentin marksist bir analizinde bulunması 

gereken alanlardan göreceli olarak uzak tutmuştur. Bu bakımdan aşağıda 

inceleyeceğimiz David Harvey’in görüşleri, Castells’e kıyasla daha kuşatıcıdır. 

 

2-Kentin Kuşatıcı Bir Marksist Analizi 

 
Aslen bir coğrafyacı olan David Harvey, mesleki kariyerinin başlangıcında 

bir liberal olduğunu, ama çalışmalarının belirli bir noktasında karşılaştığı sorunları 

çözümlemek için Marksizme yöneldiğini belirtir. Ona göre yapmış olduğu, bir 

ideolojik tercihten ziyade, karşılaştığı sorunları çözümleyebilmek için zorunlu bir 

yönelmedir.82  

 

Harvey’in düşüncesinde de Chicago Okulu bir kez daha karşımıza 

çıkmaktadır. Harvey, coğrafyadaki kentsel toprak kullanımı kuramının büyük bir 

kısmının Chicago Okulu’ndan esinlendiğini ileri sürer. Harvey, Chicago Okulu 

sosyologlarını ekonomiyi ve ekonomik düşüncelerden türeyen toplumsal ve 

ekonomik ilişkileri göz ardı etmekle eleştirir. Konuyu tamamen atlamadıklarını kabul 

eder, ama Chicago Okulu’nun konuya ikinci derecede önem verdiğini düşünür. Ona 

göre, Engels’in Chicago Okulu sosyologlarından 80 yıl önce Manchester hakkında 

yazdıkları, sınıf farklılıklarını göz önüne aldığı için daha açıklayıcıdır. Harvey, 

Engels’in ekonomik ve toplumsal gerçeklikle daha uyumlu olduğunu düşündüğü 

yaklaşımını, Chicago Okulu’nun kültüralist yaklaşımının karşısına koyar ve kendi 

                                                 
81 Ibid., s.45-48. 
82 Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, s.15-24. 
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zamanına kadarki coğrafyacıların çoğunluğunun, gerçekçi bulmadığı birinci 

yaklaşımı tercih etmiş olmasını eleştirir.83  

 

Harvey, sosyal bilimlerde her türden kuramı kapsayan; statükocu, 

karşıdevrimci ve devrimci kuramlar şeklinde bir ayrıma gitmektedir. Statükocu 

kuramlar tarihin belirli anında ele almış olduğu olguyu kesin sonuçlarıyla ortaya 

koyan ve bu sonuçlara evrensel bir geçerlilik atfetmekle statükonun devamını 

sağlamaya hizmet eden kuramlardır. Karşıdevrimci kuramlar, göstermeyi amaçladığı 

olgunun üzerine temellensin ya da temellenmesin, gerçeği anlama yetimizi 

bulandıran kuramlardır. Harvey için ideal olan devrimci kuramlar ise göstermeyi 

amaçladığı gerçeğin üzerine temellenen, önermelerinin her birine koşullara bağlı 

olarak doğru ya da yanlış denilebilecek, kendi içinde çatışmalar ve çelişkiler 

barındıran ve mevcut durumdaki seçenekleri ortaya koyarak geleceğe dair gerçek 

seçenekler sunan kuramlardır.84 Gettolardaki toplumsal koşulların sadece ampirik 

betimlemelerini yapmakla yetinmek de, buralardaki olumsuz yaşam koşullarına 

yönelik hümanist tepkiler vermek de Harvey’e göre yeterli değildir. Ona göre mevcut 

analitik yapıların derinlemesine bir eleştirisiyle toplumsal coğrafi düşünce için yeni 

bir paradigma inşa edilmelidir.85 Harvey’in bu yeni toplumsal coğrafya 

paradigmasını inşa etmek için kullanacağı düşünce sistemi Marksizm olacaktır. 

 

a)Kullanım değeri-değişim değeri 

 
Marksist bir kent coğrafyasının çıkış noktası Harvey’in düşüncesinde, kentsel 

toprak kullanımı bağlamında kullanım değeri ve değişim değeri ayrımıdır. Harvey, 

söz konusu kavramların tanımlanmaları noktasında Marx’ın tanımına bağlı kalır. 

Marx’a göre bir şeyi kullanım değeri haline getiren onun yararlılığıdır. Metalar; ister 

demir, ister buğday, isterse elmas olsun yararlı maddi şeylerdir ve bu nedenle de 

kullanım değeridirler. Meta üretebilmek için yalnızca kullanım değerleri değil, 

                                                 
83 Ibid., s.124-127. 
84 Ibid., s.141. 
85 Ibid., s.136. 



 

 37

başkaları için kullanım değerleri, toplumsal kullanım değerleri üretilmesi gerekir. 

Ancak bir ürünün meta olabilmesi için yalnızca başkaları için üretilmesi yetmez, aynı 

zamanda bu ürünün kullanım değerini tüketecek kişiye değişim yoluyla devredilmesi 

de gerekir. İşte değişim değeri bu işlem sırasında ortaya çıkar.86 

 

Harvey, kapitalist bir ekonomideki kentsel mekanın analizinde, toprak ve 

yapıların kullanım ve değişim değerinin belirli özellikler gösterdiğini belirtir. Bunlar 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

i) Sabitlik: Toprak ve yapıların konumları sabittir; diğer metalardan farklı olarak 

yerleri değiştirilemez. Özel mülkiyet, sahibine toprak ve yapıların bu mutlak konumu 

nedeniyle tekelci ayrıcalıklar kazandırır. 

ii) Zorunluluk: Toprak ve yapılar yaşamı idame ettirmek için herkesin ihtiyaç 

duyduğu mallardır. Bir mekân işgal etmeden çalışmak ve barınmak mümkün 

değildir. 

iii) Seyrek El Değiştirme: Göreceli olarak daha seyrek el değiştirirler. Özellikle ağır 

sabit sermaye yatırımları bulunan girişimlerde, okullar, hastaneler gibi kamu hizmeti 

yapılan durumlarda ve konutların sahipleri tarafından kullanılması durumlarında, 

toprak ve yapılar sürekli kullanım halinde olsa da çok seyrek olarak meta biçimini 

alırlar.  

iv) Servet Biriktirme Aracı Olmaları: Toprağın kalıcı ve yapıların ömrünün de 

uzun olması, bunlara bağlı kullanım haklarının servet biriktirme imkânı yaratmasını 

sağlar. Mülk sahibinin şimdiki ve gelecekteki kullanım değeri ile yine şimdiki ve 

gelecekteki mevcut ya da potansiyel değişim değeri olarak çifte çıkarı 

bulunmaktadır. 

v) Mali Kurumların Rolü: Toprak ve yapılarda değişim sıklığının kullanım 

süresine oranı düşüktür. Uzun bir süre yararlanılacak olan tüketim hakları, zamanın 

bir noktasında yüksek bir harcama gerektirir. Bu durum mali kurumların desteği 

ihtiyacını doğurur. 

vi) Çok İşlevlilik: Toprak ve yapılar kullanıcı için çok işlevlidirler. Örneğin bir ev 

aynı anda barınak, mahremiyet, iş yerine, alışveriş olanaklarına, sosyal hizmetlere ve 
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eğlence mekânlarına ulaşılabilecek göreli konum, statü, servetin biriktirilebileceği bir 

araç işlevleri görür.87  

 

  Konut piyasasındaki aktörlerin, kullanım değeri ve değişim değerini 

belirlemede farklılıklar gösterdiğini belirten Harvey, bunları aşağıdaki biçimde 

sınıflandırır: 

i) Konutlarda oturanlar: Ev sahibi de olsalar, kiracı da; bu grubun temel kaygısı 

kullanım değeridir. Ama evin özsermaye birikimi aracı olması anlamında, değişim 

değeri de her zaman devrede olabilir.  

ii) Emlakçılar: Konut piyasasında varolmalarının nedeni değişim değeri elde 

etmektir. Konut stokunda el değiştirme oranını yükseltme arzusu içerisindedirler ve 

bu yolla iş hacmini ahlaki ya da ahlaki olmayan yollarla artırmaya çalışırlar.  

iii) Evsahipleri: Burada kastedilen profesyonel ev sahipleridir. Yani, evi bir değişim 

aracı olarak gören, konut hizmetlerinin karşılığını para olarak alan kimselerdir. Bunu 

iki yolla yaparlar. Bir mülkü satın alıp kiraya vermek ve bir mülkü ipotek yoluyla 

satın alıp, kira gelirleriyle ipoteğin ödenmesi(ve bunun sonucunda ev sahibinin net 

varlıklarının artması).  

iv) Müteahhitler: Kendileri için değişimi değeri elde etmek amacıyla başkaları için 

kullanım değeri yaratmaya çalışırlar. 

v) Mali kurumlar: Kullanım değeri yaratılması ya da sağlanmasının finansmanı 

yoluyla değişim değeri elde etmeye çalışırlar.  

f) Devlet kurumları: Genellikle konut tüketicilerinin kullanım değerine ulaşmasının 

önündeki engellere tepkinin oluşturduğu siyasal süreçlerle devreye girerler. Devlet 

kurumlarının müdahalesi kamu konutları gibi doğrudan veya vergi kolaylıkları, 

inşaat sektörünün desteklenmesi, çevre düzenlemesi, vs. gibi dolaylı yollarla 

gerçekleşir.88  

 

Harvey’ e göre, konut piyasasındaki aktörlerin kullanım değeri ve değişim 

değeri ile ilgili olarak bu farklı konumları, geleneksel arz-talep kavramının konut 

sektörüne uygulanamayacağı düşüncesini haklı çıkarmaktadır. Kentsel alan uzun bir 
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zaman süreci içerisinde kademeli olarak inşa edilmiştir; bireyler ve faaliyetler de bu 

süreç içerisinde yerlerine yerleşirler. Bireyler ve faaliyetler bir kez yerleştikten sonra 

da, yerlerinden edilmeleri zordur. Harvey bu durumu “mekânın mutlak niteliği” 

olarak adlandırır.89 Harvey bütün mekânsal sorunların tekelci bir niteliğe sahip 

olduğunu düşünür: 

 
“Mutlak mekanda tekelcilik, mükemmel rekabetin mekansız dünyasından bir sapma olarak 
yaşanan bir şey değil, varoluşun bir koşuludur. Kapitalist toplumda mutlak mekanın bu 
belirleyici özelliği, “sahipler”in, mekanın “parçaları” üzerinde tekelci ayrıcalıkları olması 
yoluyla kurumsallaştırılmıştır. Bu yüzden dikkatimizi “bu tekelin kapitalist üretim ilkeleri 
temelinde anlaşılması”na yoğunlaştırmamız gerekmektedir.” 90  
 

Harvey’e göre belirli sayıda parsele bölünmüş kentsel mekânda yapılan 

ardışık tahsisleri düşünmek, mekânın bu tekelci niteliğinin analizinde bir başlangıç 

noktasını teşkil edecektir. Belirli bir kentteki kent piyasasında ilk gelenin, n sayıda, 

ikinci gelenin n-1 sayıda seçeneği vardır ve bu, sonuncunun hiç seçme şansı 

kalmayıncaya kadar böylece devam eder. Gelenlerin pey sürme güçleri arasındaki 

eşitsizlik, parası olanların daha çok seçeneğe sahip olmasına, yoksul olanların ise, 

diğerleri seçimini yaptıktan sonra geriye kalanla yetinmelerine neden olur.91  Konut 

piyasasındaki yoksullar için mevcut olan dezavantajlar bununla sınırlı değildir. 

Genellikle en yoksul grupların yaşama alanı olan kötü durumdaki konutlar spekülatif 

baskılara uğramaktadırlar. Yoksul grupların üzerindeki baskı, yeni bir konut türü ya 

da toprak kullanımında bir dönüşüm şeklindeki kentsel yenilenmeyle sonuçlanabilir. 

Örneği halen konut piyasasına dahil olan alanlar, kentsel gelişimin belirli bir 

aşamasında yeni bir ticari genişleme için kullanılabilir. Bu alanlardaki konutlar 

bilinçli olarak iktisaden eskitilirler.92 Harvey’in görüşleri kentlerdeki bazı çöküntü 

alanlarının oluşumundaki ekonomik faktörleri ortaya koymaktadır. 

 

                                                 
89 Ibid., s.154-156. 
90 Ibid., s.156. 
91 Ibid. 
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b)İktisadi bütünleştirme tarzı ve kent 

 
Harvey, kente ve kentselliğe yönelik analizini sadece kentsel toprak 

kullanımına dair bir kullanım değeri-değişim değeri tartışmasıyla sınırlamaz. Kenti 

ve kentselliği üretim tarzı ve iktisadi bütünleştirme tarzına bağlama girişiminde 

bulunur. Bu noktada da Karl Polanyi’nin iktisadi bütünleştirme tarzlarını 

sınıflandırmakta kullandığı karşılıklılık, yeniden dağıtım ve piyasa değişimi 

ayrımını,93 toplumları ve onların içerdikleri kentsel biçimleri açıklamakta etkili 

kavramsal araçlar olarak görür. Karşılıklılık; mal, hizmet ve ayrıcalıkların belirli bir 

grup içerisinde kesin bir şekilde belirlenmiş gelenekler temelinde aktarımını 

içermektedir. Karşılıklılık, toplumda simetrik grupların varlığını gerektirir. Bu tür 

toplumlar eşitlikçi toplumlar olarak da adlandırılır. Eşitlikçi toplumların tipik örneği 

ilkel toplumlardır. Bu tür toplumlar, kentsellik için gerekli kaynak yoğunlaşmasını 

sağlayamazlar. Kentlerde de karşılıklılığa dayanan toplumsal ilişkilere rastlanabilir. 

Ama karşılıklılığın egemenliğindeki bir ekonomi kentselliği destekleyemez.94 

 

Yeniden dağıtımcı bütünleştirme tarzına sahip olan toplumlara mevki 

toplumları karşılık gelir. Bu iktisadi bütünleştirme tarzında yeniden dağıtım, bir 

seçkinler grubunun faaliyetlerini desteklemek üzere bir mal akışı şeklinde olur. 

Böyle bir toplum düzeninde hiyerarşi önemli bir yer tutar. Harvey, bu iktisadi 

bütünleştirme tarzının kentsellikle ilişkisini açıklarken, kuzey Çin’deki kentsel 

başlangıcın diğer nedenlerin yanı sıra, karşılıklılığın yeniden dağıtıma dönüşmesinin 

sonucu olarak gerçekleşmesine dikkat çeker. Bu tür toplumları bir arada tutan dinsel 

ideoloji ve ruhban sınıfı, köylü bir nüfus tarafından gönüllü olarak desteklense de, 

siyasal ve hukuksal üstyapı kurumlarının geliştiği görülmektedir.95  

 

Piyasa değişiminin bir iktisadi bütünleştirme tarzı olarak varolabilmesi, fiyat 

belirleyici piyasaların, faaliyetlerin eşgüdümünü sağlayacak biçimde işlemesiyle 

mümkündür. Sistemin etkili olabilmesi bireylerin fiyat sinyallerine uygun yanıtlar 

                                                 
93 Bkz.Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm, Çev. Ayşe Buğra, 6.bs.,  İstanbul, İletişim, 2007, s.85-124. 
94 Harvey, Sosyal Adalet, s.189 -191. 
95 Ibid., s.192. 
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vermelerine bağlıdır. Tepkilere, fiyatlara ve karlara odaklanma olduğu için, 

değişimin odağı kullanım değeri değil, değişim değeridir. Bu sistem; bir yandan iş 

bölümünü, üretimin coğrafi uzmanlaşmasını, rekabet yoluyla yeni teknolojilerinin 

benimsenmesini ve dolayısıyla maddi varlık bolluğu yaratılması ihtimalinin artışını 

getirirken, öte yandan işlemesi için kıtlığa ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle 

üstyapısal kurumlar, kıtlık koşullarının sağlanması üzerine tasarlanmıştır. Sonuç 

olarak bir iktisadi bütünleştirme tarzı olarak piyasa değişiminin ve katmanlaşmanın 

belirgin bir biçimde ilişkili olduğu görülür. 96 

 

Harvey’e göre kentler toplumsal artığın coğrafi yoğunlaşması temelinde 

gelişirler. Kentsellik ile iktisadi bütünleştirme tarzı arasındaki ilişki toplumsal artık 

kavramının altında yatar. İktisadi bütünleştirme tarzı böyle bir toplumsal artığın 

üretimini ve coğrafi yoğunlaşmasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.97  

 

 Gerek Castells, gerekse Harvey kente kapitalist birikim süreçlerinden özerk 

bir yapı ve özgünlük atfedilmesini hatalı bulmaktadırlar. Kentin ancak kapitalist 

birikim süreçlerinin analizi ile anlaşılabileceğini, bunun tersi bir yaklaşımın(örneğin 

Chicago Okulu’nun yaklaşımı) “mekânı fetişleştirmek”, mekana “toplumsal 

ilişkilerden bağımsız bir güç atfetmek” anlamına geleceğini düşünmektedirler.98 

Harvey ve Castells’in çalışmaları ağırlıklı olarak gelişmiş Batı ülkelerinin kentsel 

süreçlerinin analizine yöneliktir. Bu nedenle kapitalist üretim sistemi-kent ilişkisini 

azgelişmişlik ve küreselleşme olguları ile ilişkiselliği içerisinde değerlendirmek 

yerinde olacaktır. 

 

E-AZGELİŞMİŞLİK VE KENT 
 

 1960’lı yıllarda, kalkınma sosyolojisinin o güne kadar savunageldiği, 

azgelişmişliğin nedeninin azgelişmiş toplumların toplumsal yapılarında aranması 

gerektiği ve gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmeleri için bu ülkelerin geçtikleri 
                                                 
96 Ibid., s.193-194. 
97 Ibid., s.198. 
98 H.Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreci Üzerine Yazılar, 
İstanbul, DeKi, 2000, s.13. 
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aşamalardan geçmek zorunda oldukları yolundaki modernleşme kuramı yoğun 

eleştirilere uğramaya başladı. Bu eleştiriler, azgelişmiş ülkelerin ya da üçüncü dünya 

ülkelerinin metropollerinin kendine özgü sorunları ve bunların nedenlerine yönelik 

araştırmaların da önünü açmış oldu. 

 

 Andre Gunder Frank, geleneksel kalkınma kuramlarına ve siyasalarına en sert 

eleştiri getirenlerin başında gelmektedir. Frank’a göre ortalama bir tarih bilgisi bile, 

azgelişmiş ülkelerin ne geçmişinin, ne de bugünün gelişmiş ülkelere benzemediğini, 

şimdinin gelişmiş ülkelerinin asla azgelişmiş olmadıklarını; olsa olsa gelişmemiş 

olabileceklerini belirtmektedir. Azgelişmişlik büyük ölçüde dünya ölçeğinde 

kapitalist sistemin yapısının temel bileşenleri olan metropoliten ve bağımlı ülkeler 

arasındaki ekonomik ve diğer ilişkilerin sonucudur.99 Wallerstein bu bakışı dünya-

sistemi perspektifi olarak adlandırmaktadır. Ona göre modern dünyada 16.yüzyılda 

ortaya çıkmış olan ve varlığını bugün de sürdüren tek bir dünya kapitalist sistemi 

bulunmaktadır. Dünyanın farklı bölümleri dünya kapitalist sisteminde farklı roller 

oynadıkları için, birbirlerinden büyük ölçüde farklı olan iç sosyo-ekonomik profillere 

sahiptirler.100 

 

 Dünyadaki merkez ve bağımlı ülkeler arasındaki ilişkilerin açıklanmasında 

başvurulan kuramlardan başta geleni eşitsiz mübadele kuramıdır. Azgelişmiş 

ülkelerin dışsatımlarında düşük üretkenliğe sahip kesimlerin tarımsal ürünleri en 

büyük yeri tutmaktadır. Ayrıca emek ödüllerinin, üretkenliğe oranla çok düşük 

olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin; Afrikalı bir köylü çok çetin yüz işgünü 

karşılığında, Avrupalı nitelikli bir işçinin yirmi basit işgünü kadar olan mamul 

dışalım ürünü edinebilmektedir. Bu durum çevreden merkeze değer aktarımına neden 

olmaktadır.101 

 

                                                 
99 Andre Gunder Frank, Latin America: Underdevelopment or Revolution, New York-London, 
Monthly Review Press, 1969, p.4. 
100 Immanuel Wallerstein, The Capitalist World-Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1979, p.53. 
101 Samir Amin, Eşitsiz Gelişme, Çev. Ahmet Kotil, İstanbul, Arba, 1991, s.135-136. 
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 Amin’e göre çevre ülkelerin uluslararası kapitalist sistemle bütünleşmeleri üç 

önemli etki yaratmaktadır. Birincisi, egemen merkezlerin sanayilerinin, çevre 

ülkelerin yerli sermayelerinin sanayiye yönelmesini engellemesi ve onları ihracat 

ekonomisiyle ilgili etkinliklere, özellikle de ticarete yönlendirmesidir. İkinci olarak, 

gizli işsizliğin bir göstergesi olarak, düşük ücretli hizmet etkinliklerinde (perakende 

küçük ticaret, seyyar satıcılık, vs.) aşırı bir şişkinliğin ortaya çıkmasıdır. Son olarak, 

merkez ülkelerde toprak mülkiyetinin toplumdaki ve ekonomideki egemen 

konumunu yitirmesinin aksine, çevre ülkelerinde tarım ürünlerinin ihracatına 

dayanan ekonominin, toprak rantının egemen konumunu güçlendirmesidir.102 Bu 

sonuncu özelliğin, özellikle Latin Amerika için geçerli olduğu söylenebilir. 

 

 Azgelişmiş ülkelerdeki kentleşmeyi nitelemek için en sık kullanılan 

kavramlardan biri aşırı kentleşmedir. Castells, aşırı kentleşme kavramının, 

etnosentrik bir biçimde ileri kapitalist ülkelerin ekonomik büyüme şemalarının 

evrenselleştirilmesinden kaynaklandığını düşünmektedir. Bu yaklaşım, mevcut 

endüstrileşme düzeyi göz önüne alındığında kentleşmenin normalde olması 

gerekenden yüksek olduğunu varsaymaktadır. Castells bu kavramın yerine “bağımlı 

kentleşme” kavramını önermektedir.103 Bağımlı kentleşme aşağıdaki ekonomik ve 

politik ilişkilerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır: 

i. Politik egemenliğin ve kaynakların doğrudan yönetimine dayanan sömürgeci 

tahakküm. 

ii. Hammadelerin değerinin altında alınması ve imalat ürünlerinin değerinin üzerinde 

satılması için yeni pazarlar yaratılmasına dayanan kapitalist-ticari tahakküm. 

iii. Uluslararası tekellerin dünya pazarında kar amacıyla yaptıkları spekülatif 

yatırımlar ve ithal ikameci hareketi kontrol eğiliminde olan yerel endüstrilerin 

desteklenmesine dayanan emperyalist endüstriyel ve finansal tahakküm.104 

 

 Bağımlı ülkelerin kentlerinde görülen nüfus artışı tıptaki gelişmelerin 

sağladığı doğumlarla ölümler arasındaki farktan ve kırsal alanlardan kentlere yönelen 

                                                 
102 Ibid., s.228-229. 
103 Manuel Castells, Urban Question, pp.41-43. 
104 Ibid., p.44. 
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göçlerden kaynaklanmaktadır. Kırsal alanlardan kente göçü kentlerdeki çekici 

faktörlerden ziyade, kırsal alanlardaki itici faktörler etkilemektedir. Tarımsal 

üretimin mekanizasyonu kırsal alanlarda yaşayanları geçinebilmek için kentlere göçe 

zorlamaktadır. Bunun sonucunda kentsel sistemde somut bir işlevi olmayan ve kırsal 

toplumla da bağlarını kaybetmiş olan gittikçe artan işsizler, kentin nüfusunun önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır.105  

 

 Keleş, azgelişmiş ülkelerin kentleşmelerini nitelerken hızlı, çarpık, aşırı, 

sahte, dengesiz ve tek yönlü kentleşme gibi terimlerin sıklıkla kullanıldığına dikkat 

çekmektedir. Keleş’e göre bu tür nitelemeler her ne kadar göreli değer taşısalar da, 

aşağıdaki özelliklere sahip olan bir kentleşmeden bahsettikleri çıkarsanabilir: 

i) Kentleşmenin demografik olarak sanayileşmiş ülkelere oranla hızla artması. 

ii) Büyük kentlerin, küçük ve orta büyüklükteki kentlere oranla daha hızlı büyümesi. 

iii) Kentleşme hareketinin belirli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle, diğer 

bölgelerin kentleşme oranının düşük düzeyde kalması. 

iv)Kentte yaşayan nüfusun kamu hizmetleri ihtiyacının karşılanmasında yetersizlikler 

bulunması. 

v) Sanayi yatırımlarının yetersizliği nedeniyle, işgücünün çeşitli marjinal işlerde ve 

hizmet sektöründe yoğunlaşması.106 

 

 Azgelişmişlik ve bağımlılık tartışmaları günümüzde kimilerince demode 

bulunmakta, sermayenin, bilginin ve ilk ikisi kadar olmasa da emek gücünün küresel 

düzeyde akışkanlığının yaratmış olduğu yeni küresel sistemin, klasik emperyalizm ve 

bağımlılık kuramlarıyla anlaşılamayacağı iddia edilmektedir. Ancak Türkiye’nin de 

dahil olduğu azgelişmiş ülkelerin neoliberal yeni dünya düzeni ve bu düzenin Dünya 

Bankası ve IMF aracılığıyla dayattığı ekonomik politikaların kentlerde yaratmış 

olduğu sefaleti yaratan küresel mekanizmanın nasıl işlediği; bu politikalara bağlı 

olarak yoksulluğun nicelik ve nitelik olarak ulaştığı yeni boyutlar ikinci bölümde 

gösterilecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye ve İstanbul’daki kentleşme 

                                                 
105 Ibid.,  pp.46-48. 
106 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, s.35-36. 
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sürecinin analiz edilmesi, azgelişmiş bir ülke olarak Türkiye’nin kentleşmesinin 

kendine özgü özelliklerini daha somut bir şekilde ortaya koyacaktır.  

 

F-KÜRESELLEŞME, POSTMODERNİZM VE KENT 
 

1980’li yıllarda siyasetten sosyal bilimler literatürüne, kitle iletişim 

araçlarından gündelik konuşmalara küreselleşme söylemi hâkim olmaya başladı. 

İletişim, bilgi ve ulaşım teknolojilerindeki muazzam gelişmelere, sosyalist blokun 

çökmesinin eşlik etmesiyle, küresel kapitalizmin ve onun ideolojik yansıması olan 

neoliberalizmin dünya çapında ideolojik hegemonyasını sağlamasına elverişli bir 

ortam oluşmuştu. Böyle bir atmosferde kökeni 1950’li yıllara dayanan ideolojilerin, 

işçi sınıfının, ulus devletin sonunu ilan eden aşırı yaklaşımların yanı sıra, 

kapitalizmin geçirmekte olduğu dönüşümü, bilgi teknolojisindeki gelişmelerin 

toplumsal sonuçlarını daha soğukkanlı bir biçimde sorgulayan çalışmalar da yapıldı. 

Bu iki yaklaşım, kentsel sorunlar üzerine yapılan çalışmalara da bu dönemde 

damgalarını vurdular. 

 

 Edward W. Soja’nın “Postmetropolis Üzerine Altı Söylem” isimli makalesi 

birinci yaklaşımın tipik bir örneğidir. Soja bugünün kentlerini adlandırmak için 

“postmetropolis”i önermektedir. Soja’ya göre ‘post’ öneki “geleneksel olarak 

modern metropolis olarak adlandırılan oluşumdan açıkça farklı bir oluşuma, kentsel 

çözümlemenin yerleşik biçimlerine giderek bir başkaldırı niteliğini kazanan yeni 

postmodern biçimlerle kentsel yaşam kalıplarına geçişe işaret etmektedir”.107 

 

 Soja postmetropolisi analiz ederken ortaya koyduğu, aslında aynı kategori 

içerisinde değerlendirmesi çok güç olan birbirinden çok farklı toplumsal oluşum, 

kentsel biçim ve özellikleri, söylemler başlığı altında değerlendirmektedir, ki bu 

muğlak başlık yukarıdaki karışımı toparlamak için elverişli olduğu gibi, postmodern 

sanattaki kolaj ve ‘ne olsa uyar’ yaklaşımına da uygundur. Bu altı söylem şöyledir: 

                                                 
107 Edward W. Soja, “Postmetropolis Üzerine Altı Söylem”, 20.Yüzyıl Kenti, Bülent Duru ve Ayten 
Alkan der.ve çev., Ankara, İmge, 2002, s.286-287. 
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i. Fleksite (Esneklik Kenti):Kentleşmenin ekonomi politiğinin yeniden yapılanması 

ve daha esnek bir biçimde uzmanlaşmış post-fordist endüstriyel metropolisin 

oluşumu üzerine. 

ii.Kozmopolis(Evrensel-Kent): Kentsel sermayenin, emeğin, kültürün 

küreselleşmesi ve yeni bir küresel kentler sıradüzeninin oluşumu üzerine. 

iii. Eksopolis (Dış-Kent): Kentsel biçimin yeniden yapılanışı ve kıyı-kentlerin, dış-

kentlerin ve post-yörekentlerin gelişmesi; içi dışa, dışı içe dönüşen metropolis 

üzerine. 

iv. Metropolariteler (Büyükkent Kutupsallıkları):Yeniden yapılanmış toplumsal 

mozaik ve yeni kutuplaşmalarla eşitsizliklerin ortaya çıkışı üzerine. 

v. Hapishane Toplumu: Kale-kentlerin, gözetim teknolojilerinin yükselişi ve polis 

gücünün polis’in yerine geçmesi. 

vi. Simsiteler(Benzeşim-Kentleri): Kentsel imgelemin yeniden yapılanması ve 

gündelik yaşamın güçlenen gerçeküstü niteliği üzerine.108 

 

 Soja, Postmodern Geographies adlı kitabında 1980’lerdeki yeniden 

yapılanma sürecini ve bunun kent mekânında yarattığı değişiklikleri daha detaylı 

olarak incelemiştir. Soja’ya göre bu süreçte öne çıkan eğilimlerden biri, sermaye 

sahipliğinin merkezileşmesi ve yoğunlaşmasının artışıdır. Bu durum farklı alanlarda 

endüstriyel üretim, finans, emlak, enformasyon, eğlence ve diğer hizmet 

etkinliklerini bir arada yürüten dev şirket gruplarıyla karakterize edilir. Buna ilave 

olarak, yan kuruluşlar, alt müteahhitler gibi oluşumlar sistemin küresel ölçekte 

bütünleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu tür oluşumlar, genellikle eski fordist 

endüstri merkezlerinin dışında bulunan yeni bölgesel endüstriyel kompleksler 

yaratmakta ve böylece güçlü bir kentleşme etkisi doğurmaktadır. 109 

 

Dünya ölçeğinde örgütlenmiş yeni kredi ve nakit para akışı düzenlemeleri, 

ulusaşırı sermayenin daha az engelle karşılaşarak dünya çapında meta, finans, 

tüketici ve emek pazarlarını sömürmesini sağlamaktadır. Hareketliliği gittikçe artan 

sermaye üzerinde devlet düzenlemesinin ve yerel kontrol mekanizmalarının 

                                                 
108 Ibid.,  s. 291-292. 
109 Edward W. Soja, Postmodern Geographies, London-New York, Verso, 1989, pp. 184-185. 
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zayıflaması, endüstriyel üretimin küresel olarak yeniden yapılanmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bazı çevre ülkelerde tarihte ilk defa büyük ölçekli kapitalist 

endüstrileşme gerçekleşirken, birçok merkez ülkesinde endüstri gerilemektedir. Soja 

bu durumun merkez-çevre, birinci-ikinci-üçüncü dünya ayrımlarını paramparça 

ettiğini ve farklı bir uluslararası iş bölümü yarattığını iddia etmektedir. Endüstriyel 

sermayenin hızlanan coğrafi hareketliliği, yerel yönetimleri bu sermayeyi kendilerine 

çekmek için rekabete sürüklemekte; yerel sosyal hizmetler ve refah, bu rekabetin 

yönlendirdiği kentsel ve bölgesel planlama sürecine feda edilmektedir. Ayrı ayrı 

ülkelerin kendi içlerindeki bölgesel iş bölümü de küresel ölçekteki gelişmelerle 

dönüşüme uğramaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında fordist üretim patlamasına 

öncülük eden imalat sektörlerinin bulunduğu bölgeler; sermayenin kaçması ve 

kapatma gibi tehditler, yeni emek azaltıcı teknolojiler ve örgütlü emek üzerindeki 

daha doğrudan ataklarla disipline edilmektedirler. Bu süreçler kentsel emek 

piyasalarının yapısında da büyük değişikliklere yol açmaktadır. Nitelikli ve yüksek 

ücretli çalışanlarla, niteliksiz ve düşük ücretli çalışanlar arasındaki kutuplaşma 

artmakta, buna bağlı olarak kentlerde meslek, statü, etnisite gibi etkenlere bağlı 

olarak mekânsal farklılaşma artmaktadır.110 

 

 Soja’ya göre bir yandan eskinin endüstri merkezlerinde bir endüstrisizleşme 

süreci yaşanırken, öte yandan yeni teknolojilere bağlı olarak, kentsel-endüstriyel 

altyapı açısından mekânsal avantaja sahip olan büyük metropollerde kentleşme etkisi 

yaratan yeni bir endüstrileşme dalgası da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Soja post-

endüstriyel kentten söz etmenin en iyi ihtimalle yarım bir doğru olduğunu, bu 

nitelemenin günümüz dünyasında endüstrileşmenin kentleşme için hala birincil 

faktör olduğunu gözden kaçırmamıza neden olabileceğine dikkat çeker.111  

 

Soja, “Post-metropolis Üzerine Altı Söylem” makalesindeki düşüncelerinden, 

daha bilimsel bir anlayışa ilerlemiş görünmektedir. Ancak, birinci, ikinci ve üçüncü 

dünya ayrımlarının paramparça olduğu iddiası, azgelişmiş ülkelerde gelişmiş 

ülkelerin doğrudan yatırımları aracılığıyla gerçekleşmekte olan sanayileşmenin ucuz 

                                                 
110 Ibid., pp.185-187. 
111 Ibid., pp.187-188. 



 

 48

işgücünün cazibesine dayandığını; azgelişmiş ülkeleri bu yatırımları çekmek için 

gelişmiş ülkelerin taleplerine daha bağımlı kıldığını ve bu ülkelerin çalışan 

sınıflarının ücretler ile diğer haklarını baskı altında tuttuğunu göz ardı etmektedir.112 

 

 Harvey, postmodernistlerin mekana bakışlarının, modernizmin mekana 

bakışından köklü bir kopuşu temsil ettiğini belirmektedir: “Modernistler mekanı 

toplumsal amaçlar uğruna biçimlendirilecek bir şey olarak görürken, 

postmodernistler için mekan; 

 
“belki zamandışı ve “hiçbir çıkar gözetmeyen” bir güzelliğin kendi içinde bir amaç olarak 
elde edilmesi amacı hariç, her şeyin üzerinde yükselen bir toplumsal amaçla zorunlu hiçbir 
bağı olmayan estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirilecek bağımsız ve özerk bir 
şeydir.”113  

 

Bu anlayışa bağlı olarak postmodernizmin kentsel dokuyu parça parça 

algıladığını, geçmişin biçimlerini üst üste yığıp bir kolaj oluşturarak günümüzün 

kullanımına sunduğunu, postmodernist kentsel tasarımın yerel gelenek ve tarihçelere, 

tikel istek, ihtiyaç ve fantezilere duyarlı olmayı amaçladığını, bunun sonucunda da 

müşterinin zevkine göre dizayn edilmiş olan mimari biçimler yarattığını 

belirtmektedir. 114 

 

 Harvey II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barış ve refahın, bu savaşta 

bedel ödeyenlerin daha iyi bir dünyaya yönelik beklentilerinin tatmin edilmesi 

temelinde kurulabileceğini, bunun  “savaş öncesinin depresyon ve işsizliğine, açlık 

yürüyüşleri ve aşevlerine, dökülen yoksul mahalleleri ve yokluk koşullarına ve bu 

koşulların kolaylıkla yaratabileceği toplumsal huzursuzluk ve politik istikrarsızlığa” 

dönülmeyeceği anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu amaçla devlet desteği ve 

kontrolüyle; sanayileşmiş inşaat sistemleri ve rasyonel planlama usulleri aracılığıyla 

yoksul mahallelerini rehabilite etmek, toplu konutlar, okullar, hastaneler, vs. inşa 

etmek için yoğun çabalar harcandı. Harvey bu çabaların postmodernistler tarafından 

                                                 
112 Bkz. Infra, II, D, 2. 
113 David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, 2.bs., İstanbul, Ayrıntı, 1999, s. 
84-85. 
114 Ibid., s.84. 
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bütünüyle başarısız olarak nitelendirilmesini eleştirmekte ve halkların iki savaş arası 

dönemdekine kıyasla çok daha sağlıklı konutlarda oturmaya başladıklarına dikkat 

çekmektedir. Kentler, refaha katkıda bulunmaya ve böylelikle de 1945’te tehdit 

altında olan kapitalist düzeni muhafaza etmeye yetecek ölçüde yeniden 

yapılandırılmıştır. Buna rağmen pek çok kentsel sorun varlığını sürdürmekte, ancak 

bu sorunların sorumluluğunu “savaş sonrası kentleşmede borusu öten politik-

ekonomik güçleri hiç hesaba katmadan, bütünüyle modern hareketin sırtına yıkmak” 

Harvey’e adil görünmemektedir.115 

 

 Harvey, kitlelerin kimlik sorunlarıyla, bireysel ve kollektif kökenlerle 1970’li 

yıllardan itibaren gittikçe daha fazla ilgilenmesini; emek piyasalarında, teknolojide, 

kredi sistemlerinde ve daha pek çok alanda ortaya çıkan yeni belirsizliklere ve 

güvensizliğe bağlamaktadır. Ayrıca yine aynı dönemde söz konusu koşulların yoğun 

bir kentler arası rekabete yol açtığını bunun da “seyirlik kentsel mekânlar 

oluşturulması yoluyla kente imaj kazandırmak” itkisini doğurduğunu 

belirtmektedir.116 Harvey’e göre bu belirsizlik ve güvensizliğe, kapitalizmin; 

özellikle II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren hâkim düzenleme tarzı olan 

fordizmden ayrılarak, 1973’ten itibaren esnek birikim tarzına yönelmesi neden 

olmuştur. Batı ekonomilerinin yükselen enflasyonu dizginleme çabalarının emlak ve 

finans sektörlerinde yarattığı çöküntü; OPEC’in petrol fiyatlarını yükseltmesi ve 

1973 Arap-İsrail savaşı dolayısıyla Arap ülkelerinin petrol ambargosu uygulama 

kararının kapitalizmi küresel ölçekte bir krize sokması bu dönüşümün arka planını 

oluşturmaktadır. Fordizmden türdeş malların kitlesel üretimi, birörneklik ve 

standartlaşma, büyük mal stokları oluşturulmasına dayanan bir düzenleme tarzı 

anlaşılırken, esnek birikim ise çeşitli ürün türlerinin esnek ve küçük deste halinde 

üretimi ve stoksuz çalışmaya karşılık gelmektedir.117 

 

 Kapitalizmin günümüzde ulaşmış olduğu aşama ve bunun kentlerde yarattığı 

dönüşüm daha fazla ampirik araştırma ve kuramsal çaba ile netlik kazanacaktır. 

                                                 
115 Ibid., s.86-89. 
116 Ibid., s.107-116. 
117 Ibid., s.147-196. 
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Teknolojide, kurumlarde ve normlardaki değişimin belki de tarihte hiçbir zaman 

görülmemiş ölçüde hız kazandığı bu dönemde sosyal bilimlerin de bu hıza uyum 

sağlamaya çalışması gerekmektedir. Ancak bu uyum toplumsal yapı ve kurumlardaki 

süreklilikleri göz ardı ederek, geçmişin bilimsel birikiminin toptan tasfiyesine 

dönüşmemelidir. Bilimin birikimsel bir süreç olduğu düşünüldüğünde, kimi radikal 

postmodernist yaklaşımların bilerek ya da bilmeyerek gerçekleştirmeye çalıştığı 

böyle bir tasfiye, sosyal bilimlerin tasfiyesi anlamına gelecektir.118 Sosyal bilimlerin 

günümüze kadar sağlamış olduğu birikim, bugünün kentinin, kentsel ilişki ve 

sorunlarının analizinin geliştirilmesi için tek güvenilir zemini sağlamaktadır. 

 

G-SOSYOLOJİK OLARAK KENT 
 

Kent kavramı, farklı zamanlar ve mekânlarda, birbirlerinden çok farklı 

özellikleri olan yerleşim alanlarını adlandırılmak için kullanıldı. Sosyolojinin bu 

çeşitliliği kapsayacak, onlarda ortak olanı net sınırlarıyla ortaya koyacak bir kent 

tanımına sahip olamadığını görüyoruz. Buna karşılık, sosyologlar ve daha özelde de 

kent sosyologları, kente özgü herhangi bir sosyolojik problemi ele alırken yolumuza 

ışık tutabilecek kuramlar geliştirmişler, kavramlar yaratmışlar ve aydınlatıcı ampirik 

çalışmalar yapmışlardır. Bu bölüm boyunca bunlardan bazıları ele alındı. Kent 

sosyolojisindeki bütün kuramsal çalışmaları tüketici bir şekilde tartışmamız mümkün 

değildi. Yapılan çalışmalar sırasında, özellikle bu tezin tartıştığı problemi açıklamada 

daha yardımcı olacağı düşünülen kuramsal yaklaşımlar diğerlerine göre öne çıktılar. 

  

  Weber özerk bir sosyal birim olarak Ortaçağ kentine yoğunlaşarak, bozulmuş 

ve özerkliğini kaybetmiş olduğunu düşündüğü modern kenti ve kentsel ilişkileri 

açıklamaya çalışmaktan kaçınmıştır. Tönnies, Simmel gibi klasik sosyologlar ise her 

ne kadar kentin özgürleştirici doğasını kabul etseler de yüzeysel, ikincil, çıkarcı 

sosyal ilişkiler üzerine kurulu, yalnızlaştırıcı ve yabancılaştırıcı, kötümser bir kent 

tablosu ortaya koymaktadır. Chicago Okulu’nun kent algılaması da bu iki 

sosyologdan farklı değildir. Oysa 1950’li ve 60’lı yıllardaki Gans, Pahl gibi 
                                                 
118 Bkz.Pauline Marie Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Çev. Tuncay Birkan, 
Ankara, Ark, 1998. 
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sosyologlar, kentin mahallelerine indiler ve Chicago Okulu’nun çizdiğinden daha 

farklı bir manzarayla karşılaştılar. Akrabalık, komşuluk ve cemaat ilişkileri, birincil 

ilişkiler kentin birçok bölgesinde varlıklarını kuvvetli bir şekilde hissettiriyordu. 

Chicago Okulu’nun iddiaları, ancak çalışmalarına kaynak teşkil eden 1920’li ve 

1930’lu yılların Chicago’su gibi, hızlı kentleşen kentlerin belirli bölgeleriyle sınırlı 

bir biçimde ve kısmen kabul edilebilirdi.  

 

Kentin oluşumunu ve gelişimini, kentteki sosyal ilişkileri üretim ilişkilerine 

ve sınıf kavramına hiç değinmeden, ya da çok yüzeysel bir biçimde değinerek ele 

alan Chicago Okulu’nun ekolojik ve kültüre ağırlık veren yaklaşımlarının 

Marksizm’den sert eleştiriler alması, her iki yaklaşımın doğaları gereği 

kaçınılmazdır. Marx ve Engels dikkatlerini 19.yüzyıl kapitalizmin gelişme ve 

değişme yasalarına yöneltmişler, kente ayrıcalıklı bir yer vermemişlerdir. Ancak her 

ikisinin çalışmalarında da kentsel sorunlar kendi bütünsel analizlerinin bir parçası 

olarak yerlerini almıştır. Kent hakkındaki düşünceleri kabaca kent-kır ayrımının, 

eşitsiz bir toplumsal sistem içerisindeki maddi ve zihinsel iş bölümünün bir sonucu 

olduğu ve kentsel sorunların toplumun bütününde bu eşitsiz yapının ortadan 

kaldırılması dışındaki yollarla çözülemeyeceği doğrultusundadır. 20.yüzyılın Harvey 

ve Castells gibi marksist sosyologları da, kenti üretim ilişkilerinden soyutlayıp, 

kendine yeterli bir toplumsal olgu olarak analiz etmenin, kentsel sorunların arkasında 

yatan dinamikleri gözden kaçırmaya hizmet ettiğini ve böylece statükonun devamını 

sağlamaya çalıştığını düşünmüşler, kenti marksist bir yöntemle analiz edip kültüralist 

yaklaşımların karşısına çıkmışlardır. 

 

Ancak hem Chicago Okulu’na ilham veren Tönnies’in ve Simmel’in, hem 

Chicago Okulu sosyologlarının yaptıkları esasında modernizm eleştirisidir ve 

Marksizme bu açıdan paraleldirler. Bu açıdan Weber’i de modernizmin 

eleştiricilerine dâhil edebiliriz. Weber’in demir kafesi, Simmel’in kalpsiz metropol 

insanı ve Marksizm’in yabancılaştırıcı kapitalizmi, hepsi de esasında aynı toplumun 

sorunlarına işaret ediyordu. Tabii ki bu sosyolog ve düşünürlerin toplumu analiz 

etmede ağırlık verdikleri unsurlar ve söz konusu toplumun gelecekte nasıl 

evrileceğine dair tahminleri birbirlerinden çok farklıydı. Ayrıca Marx’ın erken 
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dönem çalışmaları hariç, ağırlık verdiği alan ekonomi iken, diğerleri kültüre 

odaklanmışlardı. Ama ne ekonomiden yola çıkanlar kültürün önemini, ne de 

kültürden yola çıkanlar ekonominin önemini yadsıyorlardı. Simmel’in düşüncesinin 

özünde para ekonomisinin analizine dayanması, Weber’in en büyük çalışmasının 

toplumun ekonomik örgütlenmesi üzerine olması unutulmamalıdır. Marx ise 

ekonominin, toplumdaki üretim ilişkilerinin belirleyiciliğini savunsa da, siyaset, 

hukuk gibi üstyapı unsurlarının da belirli tarihsel dönemlerde göreli özerkliğe sahip 

olabileceğini kabul etmiştir. Bugünse üretim ilişkilerinin üstyapı kurumlarını 

tamamen belirleyici olduğunu düşünen Marksistler azınlıktadır. Bizim için önemli 

olan söz konusu kuramsal yaklaşımların genelde toplumu ve daha özelde de bu tezin 

sorunlarını aydınlatmada tek başına yeterli olup olmadıkları, eğer değillerse 

sorunlarımızın farklı boyutlarını aydınlatmada her birine başvurmanın mümkün olup 

olmadığıdır. Şüphesiz bu kuramların sentezi ile yeni bir kuram oluşturmak gibi bir 

iddiam olamaz. Bu, suçluluk probleminin kentleşmeyle ilişkisine değil, bütünüyle 

kentin sosyolojik özelliklerine odaklanan bir çalışmayla mümkün olabilir. Söylemek 

istediğim kentsel suç problemini tartışmada yukarıda tartışılan hiçbir kuramın tek 

başına yeterli olmadığı ve her birine başvurma ihtiyacı hissettiğimdir.  

 

Bu çalışmada kent, üretim biçiminden ve diğer toplumsal ilişkilerden özerk 

bir birim olarak değil, onlarla ilişkiselliği içerisinde değerlendirilecektir. Günümüz 

kentlerinin belirleyici niteliği artık tek başına sanayileşme değildir. Hatta birçok şehir 

için artık sanayinin ikincil önemde olduğu söylenebilir. Ayrıca sanayileşmenin daha 

fazla çağrıştırdığı üretimden ziyade, tüketim; emek gücünün yeniden üretimini 

sağlamadaki rolü ile kolektif tüketimi de kapsayan geniş anlamıyla, modern kentin 

analizinde önemli bir unsur olarak görülmektedir.  

 

Kent sadece ekonomik bir sistemin mekânsal yansıması olarak analiz 

edilmeyecektir. Kentsel kültürün ve kentli davranışının aydınlatılmasında, Georg 

Simmel ve Chicago Okulu’nun düşünceleri hala tartışılmaya değerdir. Cemaat ve 

cemiyete özgü ilişkilerin saf tipler olduğu; büyüklük, yoğunluk ve heterojenlik 

açısından en gelişmiş kentlerde bile insanların cemaat türü ilişkileri sürdürmeye 

devam ettikleri açık olsa da, büyük kentlerin belirli bir düzeyde yüzeysel ve ikincil 
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ilişkileri artırdığı ve buna uygun kişilik tipleri yarattığı ortadadır. Çeşitli ilişkiler 

içerisine girdikleri türdeşlerini araçlaştırma eğiliminde olmak, yaşamak zorunda 

oldukları hızlı tempo içerisinde buna uygun olarak hızlı, rasyonel tepkiler vermek ve 

böylesi bir sosyal atmosfer içerisinde özellikle kişisel ilişkide bulunmadıkları 

insanlara karşı güvensizlik duyguları içerisinde olmak, günümüz metropol insanının 

en azından bir yüzüdür. İkinci bölümde ele alınacak olan bireycilik ve tüketim 

toplumu, ikincisi göreceli olarak yeni bir fenomen olmakla beraber, modern 

metropolün bu özellikleri ile ilişki içerisindedirler. 

 

Çalışmanın odağındaki kent İstanbul’dur ve bu nedenle gelişmiş batı 

ülkelerinin kentlerini ve kentsel sorunlarını başarıyla açıklayan kuramlar, böyle bir 

gelişme aşamasına ulaşamamış Türkiye’nin bir metropolündeki toplumsal olguları 

açıklamakta yetersiz kalabilir. Azgelişmişlik ve bağımlılık kuramları bu nedenle göz 

önünde bulundurulmak zorundadır. Küresel kapitalizmin bugün ulaşmış olduğu 

aşamada kentleşme, ancak merkez-çevre ilişkilerinin analizin asli bir parçası 

olmasıyla anlaşılabilir.  
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II. KENT VE SUÇLULUK 
 

A- GENEL OLARAK SUÇ VE TOPLUM 
 

 Suç olgusunun, suçlu davranış ve kişiliğinin nedenlerinin bilimsel 

yöntemlerle incelenmesi 19. yüzyılda başlamıştır. Müspet bilimlerde 17. ve 18. 

yüzyıllarda elde edilen başarılar, toplumsal olguların da bilimsel incelemelerin 

konusu olabileceği ve toplumların yapısı ve değişiminin ardındaki kanunların 

belirlenmesi aracılığıyla, toplumsal gelişime hâkim olunup bu gelişim ve değişimden 

kaynaklanan sorunların çözülebileceğine dair bir inanç doğurmuştu. Bu yüzyıldaki 

sanayi devriminin ve köylerden kentlere göç olgularının yarattığı sorunların 

çözülmesine yönelik pratik ihtiyaç da kendini hissettirmekteydi. Suç, bu toplumsal 

sorunların başta gelenlerinden biriydi. Farklı etnik, kültürel, dinsel, mezhepsel vs. 

kökenlerden gelen kitlelerin kentlere yığılması asayiş sorunlarını da beraberinde 

getirdi. Sanayi devriminin yarattığı sefalet, kaos ve işsizlik bu kitlelerin bir kısmını, 

hayatlarını idame ettirebilmek için suç işlemekten başka alternatif bırakmayan 

koşullara itiyordu. Ayrıca adi suçların yanında, üst sınıflar için bu kitlelerin çeşitli 

kolektif siyasal eylemleri de bir korku kaynağıydı. İşte bu toplumsal koşullarda bir 

kısmı bu kitlenin toplumsal kontrolünün sağlanması arayışında olan, bir kısmı ise 

daha hümanist motivasyonlarla yola çıkan düşünür, araştırmacı ve bilim insanları suç 

konusunda bilimsel araştırmalara girişmeye ve çeşitli kuramlar geliştirmeye 

başladılar. 
  

19. yüzyıldan bugüne suç olgusunun nedenlerinin araştırılması farklı bilim 

disiplinleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sokullu-Akıncı’ya göre suç olgusunu 

bilimsel olarak açıklamaya çalışan kuramlar; a)biyolojik kuramlar, b)psikolojik 

kuramlar, c)sosyolojik kuramlar, d)sosyo-psikolojik kuramlar olarak 

sınıflandırılabilir.1 Kriminoloji ise, bu farklı bilim disiplinlerinin üretmiş olduğu 

kuram ve araştırmaların tümünü kapsayarak suç olgusunu anlamaya çalışan bir bilim 

dalıdır. Nitekim Sokullu-Akıncı kriminolojinin “suç konusunu inceleyen çok 

                                                 
1 Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, 4.bs., İstanbul, Beta, 2004, s.151-152. 
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disiplinli bir bilim dalı” olduğunu belirtirken,2 Dönmezer’in kriminoloji tanımlaması 

da kriminolojinin bir sentez bilimi olduğuna vurgu yapmaktadır: “Kriminoloji 

insanın sapkın davranış ve eylemleri arasında suçu doğuran, yapan ve suçu kontrol 

etme amacını güden süreçleri açıklayan ve suçun sebep ve faktörlerini tesbit 

maksadiyle insana ve suç işleyen insana ilişkin bilgilerin bütünün sentezini oluşturan 

bir bilgi dalıdır”.3 

 

 Bu noktada bu çalışmanın suç olgusunu araştıran bilim disiplinleri içerisinden 

hangisine veya hangilerine dâhil olduğu, dolayısıyla bu disiplinlerin hangilerinin 

kuram ve verilerinden faydalanacağı berraklaştırılmalıdır. Daha önce de belirtildiği 

gibi sosyal bir süreç olan kentleşme ve kentsel mekânın sosyolojik analizi ile 

suçluluk arasındaki ilişki çalışmanın odağında bulunduğundan, çalışma temel olarak 

sosyoloji disiplini içerisinde kalacaktır. Bu aynı zamanda, sosyolojinin, 

kriminolojinin ulaşmaya çalıştığı sentezin bileşenlerinden birisi olması nedeniyle, 

çalışmanın kriminolojiye de katkıda bulunmayı amaçladığı anlamına gelir. Ayrıca 

her ne kadar sosyolojinin aile, din, bilgi, kültür, hukuk vs. sosyolojileri gibi alt 

dallara ayrılması toplumun yapısının ve toplumsal gelişim ve değişimlerin 

bütünlüklü bir şekilde anlaşılmasını tehlikeye düşürse de, bu veya herhangi bir 

çalışmanın, incelemekte olduğu olguları toplumun bütününden soyutlamadığı sürece, 

sosyolojinin bu alt disiplinlerinden birisi içerisinde değerlendirilmesi mümkün 

olabilir. Bu anlamda çalışma, aynı zamanda bir hukuk sosyolojisi çalışması olarak da 

değerlendirilebilir. Timasheff suç olgusunun bilimsel olarak incelenmesinin, yani 

kriminolojinin hukuk sosyolojisinin gelişimi açısından önemine dikkat çekmiştir. 

Timasheff’e göre “tıpkı patolojinin biyolojiye, psikopatolojinin psikolojiye değerli 

veriler sağlaması gibi, kriminoloji, insan toplumundaki anormal davranışın 

araştırılması veya bireysel iradenin sosyal örüntülere uyumsuzluğu da (...) bir hukuk 

sosyolojisi inşasına çok değerli kavrayışlar sağlayabilir”.4 Özcan da hukuk ve 

toplumsal denetim ilişkisinin, hukuk sosyolojisinin temel araştırma alanları arasında 

                                                 
2 Ibid., s.28. 
3 Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 6.bs., İstanbul,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s.16. 
4 N. S. Timasheff, The Sociology of Law, Greenfield-Massachusetts, T.Morey&Son, 1939, p.40. 
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bulunduğunu belirtmiş ve hukukun “toplumsal bütünleşme yönünde gayret 

gösterdiği”ne dikkat çekmiştir.5 

 
 Bu bölümde çalışmanın doğası ve sınırlılığı gereği olarak biyolojik ve 

psikolojik kuramlar odakta bulunmamaktadır ve ayrıntılı olarak tartışılmayacaktır. 

Sosyo-psikolojik kuramlardan sosyal damgalanma kuramı ise, taşıdığı sosyolojik 

boyutlar ve kentleşme ile suçluluk arasındaki ilişkinin araştırılmasına yapabileceği 

katkılar nedeniyle kentleşme ve suç ilişkisine yönelik kuramlar içerisinde 

değerlendirilecektir. Bununla beraber biyolojik ve psikolojik yaklaşımların, suç 

olgusunun anlaşılması yolunda tek başına kullanıldıklarında yetersizliklerini ve 

sosyolojik bir bakışın gerekliliğini göstermek amacıyla bu kuramlara kısaca 

değinilecektir. Kuşkusuz verili bir X suçunun neden işlendiği ya da herhangi bir Y 

bireyinin neden bir suçlu olduğunun tam anlamıyla ve bütün yönleriyle 

aydınlatılması ancak söz konusu bütün disiplinlerin göz önünde bulundurulmasıyla 

mümkündür. Benzer toplumsal koşullara, kültüre, toplumsal sınıfa dâhil olan 

insanlardan bazıları suç işlerken bazılarının neden suç işlemediğini sosyolojinin tek 

başına aydınlatamaması gibi,  yine benzer genetik ve psikolojik özelliklere sahip olan 

insanlardan neden yalnızca bir kısmının suç işlediğini de biyolojik ve psikolojik 

kuramlar tek başlarına açıklayamazlar.  

 

 Suç olgusunun teşhisine yönelik kuramsal yaklaşımları tartışmaya geçmeden 

önce, suç ve suçlunun tanımlanması problemi de ele alınmalıdır. Suçların yasa 

koyucuların belirli bir tarihsel dönemde korumaya layık gördüğü değerlerin ihlali 

olarak kabul ettiği fiillerden ibaret olması, belirli bir keyfiliği ima etmektedir. Bir 

fiilin suç adı altında bir toplumsal olgu olarak ele alınması, öncelikle hukukun bu fiili 

suç olarak tanımlamasına bağlıdır. Bu da suçun sosyolojik bir nesne olması 

durumunu tartışmalı hale getirmektedir. Bu nedenle suçun hukuki olmayan çeşitli 

tanımlamaları yapılmıştır. Ancak, Dönmezer’in de belirttiği gibi bu tür teşebbüsler 

suç kavramının sınırlarını belirsiz kılmaktadır.6 Sokullu-Akıncı da suç sayılan 

davranışların ve dolayısıyla da kriminolojinin alanının ceza hukukunca belirlendiğini 

                                                 
5 Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 3. bs., İstanbul, Kavim, 2007, s. 17-18. 
6 Dönmezer, Kriminoloji, s.58-62. 
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ifade etmektedir.7 Sosyoloji de araştırdığı olgunun sınırlarını çizme ve ampirik 

verilere dayanma zorunluluğundan dolayı ceza hukukunca suç sayılan fiillerden 

hareket etmek zorundadır. Elbette ele aldığı diğer sorunlarda olduğu gibi, ulaştığı 

sonuçlar tarihsel ve mekânsal olarak göreceli olacaktır. Ayrıca, ceza hukuku 

dışındaki norm ihlallerinin ve sapma davranışlarının da suç sorununun 

anlaşılmasında yardımcı olabilecek ipuçları sağlayabileceği, bu nedenle bu tür 

davranışlara ilişkin verilerin de sosyolojik bir analize katkıda bulunabileceği 

eklenmelidir.8  

 

 Suç için belirttiğimiz sorunlar suçlu kavramı için de geçerlidir. İleriki 

bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak kimi yaklaşımlar suçlu kavramına da 

yukarıdakilere paralel eleştiriler getirmektedir. Bu noktada kabaca bu eleştirilerin 

suçlu ve suçlu olmayanın farklı toplumsal kategoriler içerisinde değerlendirilmesine 

itiraz ettiklerini ve belirli bir toplumun üyelerinin toplumsal varoluşları ve kişilikleri 

arasında böyle bir ayrımı haklı kılacak farklılıkların bulunmadığı tezi etrafında 

toplandığını söyleyebiliriz. “Tehlikeli sınıflar” söylemini tartışırken bu eleştirilerin 

haklı görünen tarafları gösterilecektir. Şu noktada; hürriyetin kısıtlanması ve toplum 

tarafından kınanma ve dışlanma risklerini üstlenen veya üstlenmek zorunda kalanlar 

ile böyle bir riske girmeyi hiç düşünmeyen ya da düşünse dahi sonuçlarını göze 

alamayanların toplumsal koşulları ve davranışları arasında anlamlı hiçbir fark 

bulunmadığının söylenemeyeceğini, suçlu ve suçlu olmayanın toplumsal varlıklarını 

biraz da suçluyu savunmak adına birbirlerine yakınlaştırmanın amaçlananın aksine 

suç işleyenlerin toplumsal koşullarının normalleştirilmesine ve topluma yönelik onun 

içerisinde yaşayan herkesin bencil ve çıkarı gerektirdiğinde suç işleyebilecek 

bireylerden oluştuğu yolundaki nihilist ve insanın ahlaki ve özgeci yanını ihmal eden 

indirgeyici bir bakışın oluşmasına hizmet edebileceğini söylemekle yetinebiliriz.  

 

                                                 
7 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.34. 
8 Ibid., s.35. 
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B-SUÇ OLGUSUNU TEŞHİSE YÖNELİK KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

1.Biyolojik Yaklaşımlar: 
 
 Bu tür yaklaşımlar, suçluların biyolojik ve genetik olarak toplumun 

genelinden daha aşağı bir durumda olduklarını savunmaktadırlar. Sokullu-Akıncı bu 

kuramların çok taraftar bulabilmelerini basitliklerine bağlamaktadır.9 Benzer şekilde 

Reckless biyolojinin kalıtım yasaları üzerinde çalışan branşının (genetik) ortaya 

çıkışından ve uygulamalı öjenik(ırk ıslahı) biliminin gelişiminden sonra insan 

davranışını ve sosyal problemleri açıklamakta kalıtım faktörüne yalnızca bilim 

adamları tarafından değil, sıradan insanlar tarafından da büyük vurgu yapıldığına 

dikkat çekmekte ve bu tür açıklamaların popülerliğini onların görünüşte çok makul 

olmalarına bağlamaktadır.10 

 

İlk pozitivist kriminologlardan Lombroso suçluların biyolojik olarak anormal 

ve doğuştan dejenere olduklarını, ilkel insanın özelliklerini gösterdiklerini (atavizm) 

iddia etmekteydi.11 Lombroso’ya göre nasıl bazı hayvanlar vahşi, bazı bitkiler parazit 

olarak doğmaktaysa, bazı insanlar da suçlu olarak doğmaktaydı ve bu insanlar 

diğerlerinden bedenlerinde bulunan çeşitli gayritabiîlikler, stigmatlar veya anomaliler 

ile ayırt edilebilirdi. Bu anomaliler arasında normalden kısa boy, vahşi ve sert 

bakışlar, küçük kafatası, yüzde asimetri, maymuna benzer şekilde çene kemiğinde 

fazlalıklar, normalden uzun kollar gibi fizik anomaliler, tat alma ve acı duymaya 

daha az duyarlılık, sol ellerini ortalamadan daha fazla bir oranda ve daha yetkin bir 

biçimde kullanabilmeleri, diğer cinsiyete ait özellikleri taşıma gibi biyolojik 

anomaliler bulunmaktaydı. Lombroso suçlularda bulunduğunu düşündüğü 

anomalileri fizyolojik ve biyolojik olanlarla sınırlamamış, bunlara ayrıca ahlaki 

duyguların yokluğu gibi psikolojik bir anomaliyi de eklemiştir. Ancak Lombroso 

                                                 
9 Ibid., s.152. 
10 Walter C. Reckless, Criminal Behavior, New York-London, McGraw-Hill, 1940, p.182. 
11 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.152. 
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sosyal faktörün etkisini zamanla daha fazla kabul etmeye başlamış, doğuştan 

suçluların ancak uygun sosyal çevrelerde suç işleyebileceği noktasına gelmiştir.12  

 

Lombroso’nun öğrencilerinden Enrico Ferri suçun nedenlerini açıklamada 

sosyal faktörleri dikkate alma noktasında Lombroso’dan daha fazla gelişme 

kaydetmiş gibi görünse de, düşünceleri son tahlilde antropolojik öğeye ağırlık 

veriyor gibi görünmektedir. Ferri’ye göre her suç, suçlunun özgür iradesinin dışında 

bulunan doğal nedenlere sahiptir. Bütün suçlar doğal ve sosyal bir fenomendir ve bu 

çerçeve içerisinde çalışılmalıdır. Ferri suçun nedenlerini antropolojik (organik ve 

psikolojik), çevresel (fiziki çevre ve iklim) ve sosyal koşullar başlıkları altında 

sınıflandırmış ve suçun nedenlerini anlamak için bu faktörlerin hiçbirinin göz ardı 

edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla beraber suçun niteliğine göre bu 

faktörlerden birisinin ağırlık kazanabileceğini de kabul etmiştir. Nitekim Ferri’ye 

göre,  mala karşı suçlardan basit hırsızlık söz konusu olduğunda sosyal faktör daha 

büyük bir etkiye sahip bulunacaktır. 13 

 

 Ancak Ferri İtalya’daki mala karşı suçlar ile kişilere karşı şiddet içeren 

suçların oranlarını karşılaştırırken, ırkçı önyargılarını doğrulamak pahasına kendi 

fikirleriyle çelişki içerisine düşmektedir. Ferri’ye göre mala karşı suçların oranı 

kuzeyden güneye doğru azalırken, kendi ifadesiyle sıcak kan ve kas gücüne dayanan 

suçlar kuzeyden güneye doğru gidildikçe artmaktadır. Ona göre bu durumun nedeni 

kuzeyin insanlarında daha uygar olan Greklerin, Cermenlerin ve Anglosaksonların 

kanı bulunurken, güneyin Sicilya gibi bölgelerinde barbar Arapların kanı 

bulunmasıdır. Suç oranlarındaki bu farklılığın ekonomik koşullardan kaynaklandığını 

iddia edenlere de, ekonomik koşulların bir neden değil, sonuç olduğu şeklinde cevap 

vermektedir. Ekonomik koşullar arasındaki faklılığı yaratan, daha yetenekli ve üstün 

bir ırkın uygun fiziki çevresel koşulları, ırkının zekâsı ve enerjisi sayesinde 

kullanabilmesidir.14 Görüldüğü gibi Ferri kendi üç ayaklı kuramında antropolojik 

                                                 
12 Dönmezer, Kriminoloji, s. 116-119. 
13 Enrico Ferri, The Positive School of Criminology:Three Lectures, Trans. by Ernest Untermann, 
Chicago, Charles H.Kerr&Company, 1908, pp.14-15. 
14 Ibid., p.16. 



 

 60

faktörü, özellikle de ırkı öne çıkarmakta, sosyal faktörleri de yine ırka bağlayarak ve 

böylelikle bir neden değil, sonuç haline getirerek devre dışı bırakmaktadır. Ayrıca 

farkında olmadan üstün ırkların hırsızlığa daha fazla eğilimli olduğunu da ifade etmiş 

bulunmaktadır. 

 

 Yukarıdaki kriminologlarla aynı okula mensup Garofalo ise zarar verici bir 

fiilin kamuoyu tarafından cürüm olarak kabul edilebilmesi için gayriahlâkîlik 

unsurunun bulunmasının zorunlu olduğunu iddia etmiş ve bu tür fiilleri tabii suç 

(delit naturel) olarak adlandırmıştır. Gayriahlâkîliğin belirlenmesini sağlayacak 

değerlerin merhamet ve doğruluk olduğunu; doğruluktan kastedilenin ise en yüksek 

adalet duyguları değil, ortalama bir adalet duygusu olduğunu belirtmektedir.15 Tabii 

suç tanımına bağlı olarak, suçluyu da kendisinde bu duygulardan biri ya da diğeri 

mevcut olmayan veya zaafa uğramış kişi olarak kabul etmektedir.16 Garofalo ilk 

bakışta psikolojik öğeye ağırlık veriyor gibi görünmekle birlikte, suçluların fiziki 

gayritabiîliklerini de kabul etmekte ve Lombroso’nun görüşlerini savunmaktadır. 

Ona göre suçlu, suçlu olmayandan farklı bir tiptir.17 

 

 Garofalo’nun suçlunun fiziki gayritabiîliği hakkındaki görüşleri 

Lombroso’nun düşüncelerine dayanırken, yaklaşımında kendine göre özgün olan 

unsur, onun suçlunun psişik olarak da gayritabiî olduğunu düşünmesidir.18 Ancak 

Garofalo insan kişiliğinin oluşumunda toplumsal çevre, örf ve adetler, iklim gibi 

harici unsurların etkisini kabul etse de, suçluda diğer insanlardan farklı bir irsi 

unsurun daima mevcut olduğunu da iddia etmektedir.19 Tıpkı Ferri’de olduğu gibi 

Garofalo’nun yaklaşımında da doğuştan geldiği düşünülen özellikler birincil, diğer 

faktörler ikincildir. Nitekim psikolojik ve anatomik gayritabiîliklerle malul, özgeci 

duygulardan tamamen mahrum olan suçluların bu durumlarının tamamen doğuştan 

olduğunu ve bu nedenle de toplumun onlar için yapabileceği hiçbir şey olmadığını, 

                                                 
15 Raffaele Garofalo, Criminologia: Suç, Suçlu ve Ceza, Çev. Muhittin Göklü, İstanbul, Nurgök 
Matbaası, 1957, s.53. 
16 Ibid., s.80. 
17 Ibid., ss.83-90.  
18 Ibid., s.92. 
19 Ibid., s.107. 
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toplumun tek görevinin kendisi için tehlike arz eden bu tür suçluları temizlemek 

olduğu sonucuna varmaktadır.20 

 

 Suçun bu ilk biyolojik ve antropolojik açıklamalarına, suçun toplumsal 

nedenlerine vurgu yaparak doğrudan ya da dolaylı itiraz eden düşünür ve sosyologlar 

aşağıda incelenecektir. Bu sosyolojik yaklaşımların yanı sıra, suçluların antropolojik 

karakteristiklerine dair yapılan araştırmalara, yine aynı doğrultuda yapılan ve 

suçluların diğer insanlardan farklı özellikler gösterdikleri görüşünü çürüten 

araştırmalarla da yanıt verilmiştir. Charles Goring İngiliz hapishanelerinde 12 yıl 

süreyle yürüttüğü ve 3000 suçlu üzerinde incelemeler yaptığı çalışması sonucunda, 

suçlu olanlar ile olmayanlar arasında önemli fiziki farklılıkların olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. 21 Goring’in bu çalışmada kontrol grubu olarak üniversite öğretim üyesi 

ve öğrencilerini kulanmış olması da dikkat çekicidir.22 

 

 Biyolojik yaklaşımların içerdiği bütün metodolojik ve kuramsal zaaflara ve 

almış olduğu yoğun eleştirilere rağmen, 20. yüzyıl boyunca benzer daha pek çok 

çalışma yapılmıştır ve biyolojik yaklaşımların kullanımı bugün de varlığını 

sürdürmektedir. Bunların tümünü tartışma imkânımız bulunmasa da, en azından tüm 

bu çalışmalarda ortak olan noktalara ve bu ortak noktaların içerdiği sorunlara kısaca 

değinebiliriz: 

i. Bu tür çalışmalarda genel olarak hükümlüler incelenmiştir. Oysa hükümlüler 

suçluların tamamını temsil etmemektedir. Sutherland’ın beyaz yakalı suçluların pek 

çoğunun hapishanelerde bulunmadığını haklı olarak belirtmesine ek olarak23, belirgin 

bir fiziksel anomalisi olan suçluların daha kolay teşhis edilebilecekleri ve dolayısıyla 

hapishanelerde daha yüksek oranlarda bulunabilecekleri ihtimali de göz önüne 

alınmalıdır. 

                                                 
20 Ibid., s.129. 
21 Charles Goring, The English Convict, London, H.M.Stationeri office, 1913’den aktaran Dönmezer, 
Kriminoloji,  s.119. 
22 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.153. 
23 E.H.Sutherland, “Review of Hooton’s Basic Study”, Journal of Criminal Law and Criminology, 
Mart-Nisan, 1939, s.911’den aktaran Dönmezer, Kriminoloji, s.122. 
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ii. Suçlularda bulunduğu iddia edilen bedensel ve ruhsal anomaliler, zorunlu olarak 

kalıtımın değil, aynı zamanda yoksulluk, beslenme yetersizliği, ailevi sorunlar, 

vs.gibi koşulların da sonucu olabilirler.24 

iii. Biyolojik determinizm, suçun toplumdaki aksaklıklardan değil suçlunun 

doğasından kaynaklandığına vurgu yapmaktadır. Suçlu, sosyalleşmeyi beceremeyen 

bir kişi olarak analiz edilerek atomize edilmekte ve içerisinde suçun işlenmekte 

olduğu toplumsal sisteme herhangi bir tehdit olmaktan çıkarılmaktadır. Suçlunun 

asosyal doğası onun “uzlaşımsal realite üzerinde yalnızca bir leke” teşkil ettiği 

anlamına gelmektedir.25 

iv. Biyolojik kuramlar kimi örneklerinde dolaylı olarak, kimilerindeyse kuramın 

içerisinde açık bir şekilde zikredilen ırkçı olarak nitelendirebileceğimiz sonuçlara 

ulaşmaktadır. Özellikle Almanya’daki Nazi rejiminin katlettiği gruplar arasında 

suçluların da yer alması26 ve bu uygulamaların doğuştan suçlu yaklaşımından 

kaynaklanması biyolojik kuramlarla ilgili etik bir sorunu da gündeme getirmektedir. 

Biyolojik kuramların savunucuları Nazi rejiminin uygulamalarından kendi 

yaklaşımlarının sorumlu tutulamayacağını ve bu tür yaklaşımların tabu haline 

getirilmesinin bilimsel bir tutum olmayacağını iddia etseler de,27 özellikle de 

suçluların toplumsal koşullarını tamamen ihmal eden ve bütünüyle suçlu bireyin 

antropolojik özelliklerine odaklanan yaklaşımların, kendileri böyle bir niyet taşımasa 

bile, ırkçı görüşleri besleyebileceği, bu görüşlerden ilham alan ceza politikalarına 

dayanak sağlayabileceği aşikârdır.  

 

Wright ve Miller, ABD’deki kriminoloji ders kitaplarında biyolojik 

yaklaşımlara ayrılan sayfa sayısı, bu kuramların söz konusu kitaplarca ne kadar 

ciddiye alındığı gibi kriterleri göz önüne alarak, 1961-1970 ve 1987-1996 yılları 

arasında yayınlanan kitapları incelemişlerdir. 1961-1970 arası biyolojik 

yaklaşımların daha çok tabu olarak görüldüğünü ve bu nedenle de ihmal edildiğini, 

                                                 
24 Bkz. Infra, II, B, 3, a. 
25 Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young, The New Criminology: For a Social Theory of Deviance, 
London - New York, Routledge, 1996, p.40. 
26 Richard A. Wright and J. Mitchell Miller, “Taboo Untıl Today? The Coverage Of Biological 
Arguments in Criminology Textbooks, 1961 To 1970 and 1987 To 1996”, Journal of Criminal 
Justice, Vol. 26, No. 1, 1998,  p.3. 
27 Ibid. 
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1987-1996 arasında bu tür yaklaşımlara yeniden daha fazla önem verilmeye 

başlandığını ve bunun da olumlu bir gelişme olduğunu iddia etmişlerdir.28 Ancak bu 

iki dönem arasındaki farklılığın, ileride daha ayrıntılı tartışılacak olan refah devleti 

anlayışının hâkim olduğu bir dönem ile neo-liberalizmin hakim olduğu bir dönem 

arasındaki farklılıktan kaynaklanma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Toplumsal 

koşulların iyileştirilmesinin devletin görevi olduğu düşünülen bir dönemde 

suçluluğun toplumsal nedenlerine odaklanılması ne kadar olağan ise, bireyciliğin 

hâkim olduğu bir dönemde de “suçlu bireye” odaklanılması o kadar olağandır. 

 

 Wright ve Miller’ın olumlu karşıladığı güncel biyolojik kuramların bir örneği 

olarak; Lynn’in, derlemiş olduğu çeşitli kişilik testleri ve istatistiklere dayanarak, 

psikopatik kişilik özelliklerinin etnik ve ırksal farklılıklardan kaynaklandığını, bunun 

nedeninin de bu grupların geçirmiş olduğu farklı evrim süreçleri olduğunu iddia 

ettiği çalışmasına değinebiliriz.29 Lynn, psikopatik kişiliğin göstergeleri olduğunu 

düşündüğü saldırganlık, davranış bozuklukları, okuldan uzaklaştırma ve atılmalar, 

hiperaktivite kaynaklı dikkat eksikliği, ahlak anlayışı, finansal yükümlülüklere uyma, 

suç, uzun süreli tek eşli cinsel ilişki, evlilik dışı cinsel ilişki, işe bağlılık, ihtiyatsızlık, 

erken yaşta yaşanan cinsel deneyimler, sorumsuz ebeveynlik, birden fazla cinsel 

partner ve tatminin ertelenmesi gibi konuları farklı kaynaklardan derlediği test ve 

istatistiklere dayanarak ele almakta, ırksal ve etnik gruplarla ilgili verilerin bir 

düzenlilik gösterdiğini iddia etmektedir. Ona göre psikopatik kişiliğin göstergeleri 

olan bütün verilerde, bir iki istisna dışında, skorlar büyükten küçüğe doğru siyahlar 

ve Amerika yerlileri, Latin Amerika kökenliler(Hispanics), beyazlar ve Doğu 

Asyalılar şeklinde sıralanmaktadır.30 Örnek verirsek, tatminin ertelenmesine ilişkin 

Trinidad’da yapılan bir deneyde bir grup siyah ve beyaz çocuğa hemen bir parça, ya 

da bir hafta içerisinde daha büyük bir parça şekerleme teklif edilmiş, siyah çocuklar 

daha büyük oranda hemen teklif edilen şekerlemeyi tercih etmiştir. Başka bir 

deneyde bir grup Meksikalı, beyaz ve siyah çocuğa benzer biçimde hemen az bir 

miktar para ya da başka bir ödül, ya da bir ay içerisinde daha fazla para ya da ödül 
                                                 
28 Ibid. pp.1-15. 
29 Richard Lynn, “Racial and Ethnic Differences in Psychopathic Personality”,  Personality and 
Individual Differences,  No:32, 2002, pp. 273–316. 
30 Ibid. 
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teklif edilmiş, Meksikalı ve siyah çocuklar birbirlerine yakın ve beyazlardan yüksek 

oranda yakın ödülü tercih etmişlerdir.31 Lynn bu deneylerle beyaz çocukların daha 

rasyonel, sabırlı ve kontrollü olduğunu ima etmektedir. Beyaz olmayanların 

yoksulluk nedeniyle (deneklerin ekonomik durumları çalışmada tabii ki 

değerlendirmeye katılmamıştır) kendilerine sunulanlara hevesle yönelirken, 

beyazların tüketmeye alışık oldukları şeyleri almakta acele etmedikleri ihtimali göz 

önüne alınmalıdır. Ayrıca beyaz olmayan çocukların kendilerine kafalarındaki bu tip 

sorularla ve bu şekilde yaklaşan kişilere güvenmediklerinden dolayı ödüllerini hemen 

almayı tercih ettikleri, bu nedenle bu çocukların oldukça zeki oldukları da 

düşünülebilir. Deneyleri yürüten kişilerin söz verdikleri sürede vaatlerini yerine 

getirip getirmedikleri belirtilmemektedir.  

 

 Lynn’e göre ırklar arasındaki bu farklılığın nedeni Mongol(Mongoloid), 

Kafkas(Causcausoid) ve Siyah(Negroid) ırk gruplarının geçirmiş olduğu evrim 

sürecindeki farklılıklarda aranmalıdır. Soğuk kışların yaşandığı Avrasya’da yaşayan 

Mongol ve Kafkas ırkları, zor yaşam koşullarında büyük hayvanları avlamak, 

barınaklar inşa etmek, ateş yakmak vs. gibi yöntemler geliştirmek zorunda kalmışlar, 

bunun sonucunda da daha zeki oldukları gibi, zor yaşam koşullarının zorunlu kıldığı 

dayanışmaya bağlı olarak onların gruba sadakat, karşı cinse bağlılık, vs. gibi 

duyguları da daha fazla gelişmiştir.32 Bu bakış açısına göre, yukarıdaki şekerleme 

örneğini hatırlarsak, bu ırkların zor yaşam koşulları nedeniyle yakın olan hazzı değil 

gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları da düşünerek yiyeceklerini stoklamaları, 

bugün onların torunlarının büyük şekerlemeyi beklemelerinin nedenidir. 

 

 Amerikalı psikologlar Lynn’in iddialarının özellikle kendi disiplinleri 

açısından içerdiği hata ve sorunları ortaya koymuşlardır.33 Bu çalışma açısından 

yukarıda belirtilenler özellikle de Lynn’in çalışmasında söz konusu farklılıkların 

ekonomik ya da kültürel nedenlerinin de olabileceğine dair en küçük bir ima bile 

                                                 
31 Ibid., p.294. 
32 Ibid.,  pp.307-309. 
33 Bkz. Jennifer L. Skeema et.al., “Psychopathic Personality and Racial/Ethnic Differences 
Reconsidered: A Reply to Lynn (2002)”, Personality and Individual Differences,  No:35, 2003, pp. 
1439–1462. 
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bulunmaması nedeniyle yeterlidir. Biyolojik yaklaşımlar, suçların çok sınırlı bir 

bölümü için (şiddet suçları ve cinsel suçlar) diğer etkenlerle birlikte değerlendirilmek 

ve onlara göre ikincil olmak ve özellikle de ırkçı önyargı ve politikalara zemin 

sağlamama noktasında etik bir özen göstermek kaydıyla tartışılabilir. Suç 

konusundaki sosyolojik bir çalışmaya katkıları ise yalnızca, toplumsal koşulların 

ihmal edilmesinin ne gibi sonuçlar yarattığını göstererek olabilir. 

 

2.Psikolojik Yaklaşımlar 
 

Psikolojik yaklaşımlar suçun nedenini temel olarak zekâ geriliği ya da ruhsal 

sorun ve hastalıklarda arar. 20. yüzyılın başlarından itibaren suçu, suçlu birey üzerine 

odaklanarak ele alan araştırmacılar ilgilerini bedenden psişik süreçlere doğru 

yöneltmeye başladılar.34 Goddard çocuk suçlular üzerinde uyguladığı psikometrik 

testlere dayanarak bütün suçluların en azından % 50’sinde zekâ geriliği bulunduğu 

sonucuna varmıştır.35 Ancak Goddard bu durumu kalıtıma bağladığı36 için, onun 

görüşünde de belirleyici olan psikoloji değil biyolojidir. Yani biyolojik bir yaklaşımı 

haklı çıkarmak için, psikolojinin metodolojik ve kavramsal araçları kullanılmıştır. Bu 

bakımdan biyolojik kuramlara yönelttiğimiz eleştiriler burada da geçerlidir. Yine de, 

suç ve zekâ ilişkisi üzerine daha sonra yapılan çalışmalarının çelişkili sonuçlar 

verdiğini ve bugün suç üzerine çalışanların genelde suçu zekâ geriliğine bağlayan 

yaklaşımlara mesafeli olduğunu belirtmeliyiz.37 Örneğin Murchison, Amerikan 

ordusuna mensup askerler ile mahkûmların zekâ düzeylerini karşılaştırmış ve 

mahkûmların ortalama olarak daha zeki oldukları sonucuna varmıştır.38 

 

Yukarıdaki eleştirilere ek olarak özellikle suçlu çocuklar üzerinde yapılan 

araştırmalarda bulgulanan zekâ düzeyi farklılıklarının, bu çocukların gerek suç 

öncesindeki, gerekse de suç sonrasında ıslah evi ve cezaevinde bulunmaları 
                                                 
34 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji,  s.167. 
35 Henry H.Goddard, Feeble-mindedness; Its Causes and Consequences, New York, 1926, p.9’dan 
aktaran Walter C.Reckless, Criminal Behavior,  p.202. 
36 Ibid.,  p.203. 
37 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.183-184,  Sokullu-Akıncı, Kriminoloji,, s.167-168. 
38 Carl Murchison, Criminal Intelligence, Worcester, Mass., 1926, p.43’ten aktaran Reckless, op.cit., 
p.203. 
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nedeniyle eğitim eksikliğinden kaynaklanabileceğini, zekânın gelişiminin aileden 

görülen ilgi, sosyal çevre, beslenme, eğitim gibi etkenlere bağlı olduğunu ve bu 

nedenle de zekanın düzeyine değil, bu düzeyi belirleyen etkenlere odaklanmanın 

gerekli olduğunu ekleyebiliriz. 

 

Akıl hastalıkları ya da kişilik bozuklukları psikolojik yaklaşımların suçu 

açıklamakta kullandıkları ikinci unsurdur. Bu konuda öncelikle akıl hastalıklarının 

sınıflanmasında iki temel grubu teşkil eden psikozlar ile nevrozlar arasında bir ayrım 

yapılmalıdır: 

i. Nevrozlarda kişisel ve toplumsal işlevlerde sınırlı bir bozulma ve uyumsuz 

kaçınma davranışları görülürken, psikozlarda kişilik parçalanması ve gerçek 

dünyayla ilişiklerin önemli oranda bozulması söz konusudur. 

ii. Nevrozlarda çeşitli bedensel ve psikolojik belirtiler bulunmakla birlikte, sanrılar, 

duygu ve eylem sapmaları görülmezken; psikozlarda sanrılar, sabuklamalar, 

duygusal küntlük gibi durumlar ortaya çıkar. 

iii. Nevrozlarda yer ve kişiye yönelim bozuklukluları zaman zaman görülürken, 

psikozlarda yönelim çoğu zaman bütünüyle yitirilir. 

iv. Nevrozlarda kişi uyumsuz davranışlarının farkındayken, psikozlarda bu 

farkındalık genellikle yitirilmiştir. 

v. Psikozlarda, kişinin gerek kendisine gerekse başkalarına karşı tehlikeli olabilecek 

davranışları çok daha fazla oranda ortaya çıkar. 

vi. Nevrozlar genellikle yetişkin yaşam için gerekli olan yeteneklerin elde 

edilememesi ya da öğrenilmiş uyumsuz davranışlar sonucunda ortaya çıkarken; 

psikozlar biyokimyasal işlevlerdeki bozuklukların, aşırı zorlanma ile bir araya 

gelmesi sonucu oluşan kişilik dağılması şeklinde ortaya çıkar.39 

 

Suç olarak nitelendirilen bir fiili işleyen kişinin, hareketlerinin sonucunu 

düşünemeyecek halde olması veya kendisinin hiç farkında olmaması durumunda, 

çağdaş hukuk sistemleri genellikle bu tür bireyleri suçlu kategorisi içerisinde 

değerlendirmez ve suçlulara uygulanan cezayı değil, akıl hastasının kendisine ve 

                                                 
39 Engin Geçtan, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar,  8.bs., İstanbul, Remzi, 1992, s.180. 
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başkalarına zarar vermeyeceği anlaşılana kadar tedavi görmesinin sağlanmasını ön 

görür. Dolayısıyla, suçluluk probleminin aydınlatılmasında daha çok nevrotiklere 

odaklanmak gerekmektedir.  

 

Nevrozlarla norm ihlalleri arasındaki ilişkinin aydınlatılmasında Freud’un 

psikanalitik yaklaşımı elverişlidir.40 Freud’un psikanalitik kuramı oluşturma 

yolundaki çıkış noktası, histerik hastalarıyla yaşamış olduğu klinik tecrübe 

sonucunda, hastalardaki semptomların nedeninin hastaların geçmişlerindeki 

travmatik deneyimlerde yattığını bulgulaması olmuştur. Bastırılan bu deneyimler, 

belirli koşullar altında kendilerini farklı şekillerde açığa vurmaktadırlar. Bu 

deneyimlerin önemli bir bölümü erken çocuklukta yaşanmakta, çocukların kendi 

bedenlerine ve ebeveynlerine yönelik cinsel arzuları, çocuğun gelişimi sürecinde 

toplumsal yasaklar tarafından bastırılmaktadır. Nevrozlar, bu arzuların başarılı bir 

şekilde bastırılamaması ve belirli koşullar altında kendilerine farklı şekillerde tatmin 

sağlamak amacıyla ortaya çıkmaları sonucu oluşurlar.41 

 

Bilinç-bilinçdışı-bilinçaltı ve ego-süper ego-id kavramlarının kısaca 

açıklanması Freud’un kuramını daha açık hale getirecektir. Bilinç, insanların 

muhakemelerini kullandıkları psişik süreçlerin, bilinçdışı dış dünyadan edinilen ve 

benlikte depolanan uyarımların ve içgüdülerin, bilinçaltı ise yaşam enerjisinin 

depolandığı ve bastırılan arzuların bulunduğu alandır. Diğer bir ayrım ise rasyonel 

düşünüp davranabildiğimiz ve süper ego ile id arasındaki dengeyi sağlayan ego, 

toplumsal yasak ve normların bulunduğu süper-ego ve içgüdülerin bulunduğu iddir. 

Ego ve süper egonun büyük bölümü bilinçli olduğumuz alanı oluştururken, süper 

egonun bir kısmı bilinçaltında bulunmaktadır. Bu kısımda bize benimsetilmiş ama ne 

zaman ve ne şekilde benimsetildiği hatırlanmayan yasaklar yer alır. Yani bilinçaltı, 

içgüdülerin alanı olan id ve bilincinde olunmayan yasakların bileşiminden ibarettir.42 

 

                                                 
40 Bkz. Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, s. 87-91. 
41 Sigmund Freud, Two Short Accounts of Psycho-Analysis, Trans. and ed.by James Strachey, 
London, Pelican, 1962, pp.31-87. 
42 Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, s. 87-88. 
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Ego, idi etkili bir şekilde yönetemediği zaman nevrozlar ve yine aynı nedenle 

suç ortaya çıkar.43 Norm ihlali, ya insanın kendini kontrol edemeyecek kadar bir 

duygusallık veya çıkar güdüsü içerisinde olması, ya nevroz nedeniyle özdenetim 

mekanizmasının etkisiz hale gelmesi, ya da kişinin suç olarak tanımlanan bir eylemi 

gerçekleştirmek için ahlaki gerekçelere sahip olması durumunda ortaya çıkar, ki bu 

sonuncusu psikanalitik modelle açıklanamaz.44 

    

Dönmezer, psikiyatrinin günümüzde ağırlıklı olarak psikanalize yöneldiğine 

ve kriminologlar arasında gittikçe itibar kazandığına dikkat çekmektedir.45 Özcan da 

psikanalitik modelin en büyük başarısının, nevrozların toplumsal nedenleri 

bulunduğunu saptaması olduğunu belirtmektedir. Malinowski’nin Malenezya’daki 

çalışmaları, cinsel ahlaka ilişkin kuralların daha müsamahakâr olduğu ve anasoylu 

hısımlığa dayanan bu toplumda nevrozlara neredeyse hiç rastlanmadığını ortaya 

koymuştur.46 Benzer şekilde Türkiye’de de cinsel ahlaka ilişkin kuralların köyler ile 

kentler ve kentlerin içerisindeki gecekondu ile daha kentlileşmiş bölgeler arasında ne 

ölçüde farklılık gösterdiği; bunun özellikle de cinsel suçlar ve şiddet suçlarıyla bir 

ilişkisinin bulunup bulunmadığının araştırılması ilginç sonuçlar verebilecektir. 

Ancak bu çalışmanın böyle bir amacı bulunmamaktadır. Aynı toplumsal koşullardaki 

insanlardan neden bazılarının suç işleyip bazılarının işlemediğinin aydınlatılmasında 

ve böylece sosyolojik açıklamaların eksiklerinin tamamlanmasında, biyolojik 

yaklaşımların değil psikanalizin dikkate alınmasının daha faydalı olacağını 

düşündüğümü belirtmekle yetinebilirim. 

  

3.Sosyolojik Yaklaşımlar 
 

Suç işleyen bireyi, onu toplumun bütününden, içinde yaşadığı sosyal 

çevreden soyutlayarak ele alan yaklaşımlara karşı; sosyoloji suçu toplumun 

yapısından, bu yapının içerdiği çelişki,  çatışma ve değişimlerden kaynaklanan bir 
                                                 
43 Dönmezer, Kriminoloji, s.190-191. 
44 Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş,  s. 87. 
45 Dönmezer, Kriminoloji, s.205. 
46 Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, s. 90. Ayrıca bkz. Bronislaw Malinowski, İlkel Toplumlarda 
Cinsellik ve Baskı, Çev. Hüsen Portakal, İstanbul, Kabalcı, 1989. passim. 
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olgu olarak ele alır. Böyle bir yaklaşımın ilk örnekleri arasında, suçun sosyolojik 

araştırılmasının bugüne kadarki gelişiminin, bir başka deyişle bugüne kadar ortaya 

konulan belli başlı sosyolojik suç kuramlarının temellerini atmaları açısından, 

özellikle Marx ve Engels, Durkheim ve Tarde’ın çalışmaları ele alınmalıdır. 

 

a) Marx ve Engels: Kapitalizm ve Suç 
 
 

Marx ve Engels suç olgusunu odağında bulunduran herhangi bir çalışma 

yapmamışlarsa da, birçok eserlerinde suça farklı bağlamlarda değinmişler, suçu 

sınıflı toplumun ürünü olarak incelemişlerdir.47 Engels İngiltere’de Emekçi Sınıfın 

Durumu (1845) adlı çalışmasında, artan suç oranlarını işçilerin yaşadığı koşullar 

temelinde analiz eder. Ancak bu analize geçmeden önce toplumun, birçok üyesini 

ölüme varacak kadar olumsuz koşullarda yaşamaya mahkûm ettiği sisteminin cinayet 

tanımlamasındaki ahlaki ikiyüzlülüğe dikkat çeker: 

 
“Bir insan, bir başkasına ölüme yol açan bedensel bir zarar verdiği zaman buna adam 
öldürme diyoruz; saldırgan, vereceği zararın öldürücü olduğunu önceden biliyorsa o zaman 
buna cinayet diyoruz. Ama toplum, yüzlerce proleteri, çok erken yaşta doğal olmayan bir 
ölümle (...) karşı karşıya geleceği bir konuma koyduğu zaman, toplumun o yaptığı bir bireyin 
yaptığı gibi ve aynı kesinlikle cinayettir; toplum binlerce insanı yaşamın gereklerinden 
yoksun bıraktığı, içinde yaşayamayacakları konumlara soktuğu – kaçınılmaz sonuç olan 
ölüm gelinceye dek o koşullarda kalmaya yasanın gücü eliyle zorladığı- bu binlerce 
mağdurun yok olacağını bildiği ve gene de bu koşulların sürmesine izin verdiği zaman, 
toplumun o yaptığı, (...) örtülü, kasıtlı cinayettir; hiç kimsenin kendini savunamadığı bir 
cinayettir; kimse katili görmediği için, mağdurun ölümü doğal göründüğü için cinayet gibi 
olmayan cinayettir; çünkü suç bir şeyi yapmaktan çok yapmamanın sonucudur.”48 
 

Engels işçi sınıfının işlediği suçları, onların çalışma ve yaşam koşullarının 

yaratmış olduğu fiziksel ve zihinsel sorunlarla birlikte değerlendirir. İşinden yorgun 

ve tükenmiş bir durumda dönen, evi rahatsız ve pis olan, yaşamının genel koşullarını 

ve yaşamını idame ettirecek geliri elde edebilmesinin rastlantılara bağlı olmasının 

verdiği belirsizlikleri unutmaya çalışan işçinin bulabildiği tek çare ve haz kaynağı, 

aynı zamanda onun için biricik sosyalleşme yolu (birahaneler) olan alkol 

                                                 
47 Tom Bottomore yay.yön., Marksist Düşünce Sözlüğü, Çev. ve der. Mete Tunçay, 2.bs., İstanbul, 
İletişim, 2002, s. 558-559. 
48 Engels, İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, s.152-153. 
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kullanımıdır. Sonuç olarak çok sayıda işçi zihin ve beden üzerinde yıkıcı etkileri 

bulunan ayyaşlığa sürüklenir; ancak Engels’e göre bu durumun sorumlusu yaşadığı 

koşullar üzerinde hiçbir irade gücü olmayan işçi değil, onu bir nesneye 

indirgeyenlerdir. İçkiye ek olarak, beslenme, barınma, çalışma, vs. koşullarının 

toplamının bir sonucu olarak işçiler bedence zayıf, hazımsızlık çeken, bunların 

sonucunda da kuruntulu, melankolik, kolayca öfkelenen ve sinirlenen bir ruh haline 

sahiptir.49 Görüldüğü gibi Engels insanın fizyolojik ve psikolojik yönünü tamamen 

dışlamamakta, ancak yukarıda örneklerini gördüğümüz yaklaşımların aksine, bireyin 

fiziksel ve zihinsel durumunu toplumsal koşullarının bir ürünü olarak analiz 

etmektedir. 

 

Engels “işçilerin ahlakı üzerinde büyük kentlerin yaptığı günahkâr etkiden” 

bahsedenleri, kentlerin aynı zamanda “kamusal zekâ üzerindeki zorlayıcı etkisi ile” 

işçi sınıfının ilerlemesine de hizmet ettiğini belirterek eleştirir.50 Bununla beraber, 

özellikle ayyaşlığın ve fuhuşun ( kendi zamanında Londra sokaklarını dolduran 

40.000 fahişe olduğunu belirtmektedir ) yarattığı çöküntüyü de kabul eder.51 İşçilerin 

yaşadığı koşullar onları anlık hazlara teslim olmaya ve toplumsal düzene saygı 

göstermemeye teşvik etmektedir: 

 
“Proleteryanın sürekli değişen, bir günden ötekine farklılık gösteren yaşam koşullarında, tam 

da o değişimler nedeniyle oldukça kuşkulu olan ileriki bir haz için anlık zevki feda etmeye bu 
sınıfı ne teşvik edebilir? Toplumsal düzenin avantajlarından yararlanamayan, ama tüm 
dezavantajlarını sırtında taşıyan bir sınıf, toplumsal sistemin kendisine karşı yalnızca hasımca 
yönleriyle ortaya çıktığı bir sınıf-böyle bir sınıfın toplumsal düzene saygılı olmasını kim 
isteyebilir?”52 
 

Toplumsal düzene karşı gelmek kendisini en açık biçimde suç işlemek 

şeklinde açığa vurur. Emekçinin üzerindeki ahlak bozucu etkiler belli bir yoğunluğa 

ulaşınca, emekçi suçlu haline gelir. Engels, proleteryanın genişlemesiyle birlikte suç 

oranlarının arttığını ve Britanya halkının dünyadaki en suçlu halk haline geldiğini, 

                                                 
49 Ibid., s.161-164. 
50 Ibid., s.182-183. 
51 Ibid., s.188, 190. 
52 Ibid., s.191. 
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suç istatistiklerine53 dayanarak iddia etmektedir. 1805-1842 yılları arasında 

tutuklamalar yedi kat artmış, ve bu tutuklamaların büyük çoğunluğunu kentler ve 

proleterya üretmiştir. Engels suçların içerisinde mala karşı suçların ağırlığına dikkat 

çekmektedir:  

 

“Bütün uygar ülkelerde olduğu gibi suçlar, büyük çoğunlukla mala-mülke karşı 

işlenmektedir, o nedenle şu ya da bu türden bir yoksunluğun eseridir; bir insan sahip olduğu 

şeyi çalmaz. Mala-mülke karşı işlenen suçların nüfusa oranı Hollanda’da 1/7140 ve 

Fransa’da 1/1804 iken, (...) İngiltere’de 1/799’dur. İnsana karşı işlenen suçların nüfusa oranı 

Hollanda’da 1:28.904 ve Fransa’da 1:17.573 iken, İngiltere’de 1:23.395’tir.” 54  

 
Görüldüğü gibi mala karşı suçların gelişmiş ülkelerde daha yüksek bir oran teşkil 

ettiği noktasında Engels ile Ferri’nin görüşleri benzeşmektedir. Ancak Engels bunu 

yoksunluğa bağlarken, Ferri ırksal farklılıkla açıklamaktadır. 

 

Engels, kendisinin erken döneminde üretmiş olduğu yukarıdaki çalışmada 

yapmış oluğu kapitalizmin yarattığı koşulların eleştirisindeki ahlaki vurguyu zamanla 

azaltmış olsa da, Anti-Dühring (1878) gibi bir olgunluk çalışmasında da, işçi 

sınıfının yaşadığı koşullar nedeniyle “ahlaksızlaşmasını” daha sosyolojik diye 

nitelendirilebilecek bir çerçevede vurgular: 

 

“... Kökünden kopmuş bir nüfusun, büyük kentlerin en kötü konutlarında üst üste yığılması – 
aile içindeki bütün geleneksel soy zinciri, ataerkil bağımlılık bağlarının çözülmesi, - özellikle 
kadınlar ve çocuklar için tüyler ürpertici bir ölçüde aşırı çalışma, - kırdan kente, tarımdan 
sanayiye, kararlı koşullardan her gün değişen kararsız koşullara geçerek, birdenbire yepyeni 
koşullar içine atılmış bulunan emekçi sınıfın yoğun ahlaksızlaşması.”55  
  

 
Engels bu çalışmasında Fransa’daki koşulların da yukarıda anlatılanlardan 

farklı olmadığını ve bu anlamda Fransız Devrimi(1789)’nin vaatlerinin 

gerçekleşmediğini belirtmektedir. Devrim öncesinde zenginlerle yoksullar arasındaki 

karşıtlıkların yumuşatılmasını sağlayan loncaların ve kilise hayır kurumlarının 
                                                 
53 Engels, suçlara ilişkin verileri şu kaynaklardan almıştır: G. R. Porter, The Progress of the Nation, 
C.3, Londra 1843, Journal of the Statistical Society of London, C.6, 1843 ve J.Fletcher, Progress of 
Crime in the United Kingdom, t.y.y. Bkz. ibid., 30 no.lu son not, s.408.  
54 Ibid., s.192-193. 
55 Friedrich Engels, Anti-Dühring, Çev. Kenan Somer, 4.bs., Ankara, Sol, 2003, s.376. 
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ortadan kalkışı, bu karşıtlıkları daha da keskinleştirmiş; mülkiyet kurumunun feodal 

kısıtlamalardan kurtuluşu, küçük köylü ve küçük burjuvazinin, büyük sermaye ve 

toprak beylerinin rekabeti karşısında mülksüzleşmesiyle sonuçlanmıştır. Sanayinin 

kapitalist gelişmesi ise işçi sınıfının sefaletini doğurmuştur. Engels bu koşulların 

sonucunun ahlak bozukluğu, suç sayısının ve fuhuşun artışı olduğunu iddia 

etmektedir.56 

 

Bununla beraber Engels’in, ahlaksızlıkları ve suçu kınayan bir yaklaşımı 

olduğu düşünülmemelidir. Hristiyan feodal ahlak, modern burjuva ahlak ve proleter 

ahlakın aynı evrimin farklı aşamalarında ortaya çıktığını iddia eden Engels’e göre 

ahlak  “her zaman bir sınıf ahlakı olmuştur; bu ahlak, ya egemen sınıfın egemenliğini 

ve çıkarlarını doğruluyor, ya da ezilen sınıfın yeterince güçlü bir duruma geldiği 

andan başlayarak, bu egemenliğe karşı başkaldırmayı ve ezilenlerin gelecekteki 

çıkarlarını temsil ediyordu”. 57 Engels’e göre ekonomik gelişmenin benzer 

aşamalarında ahlak kuramlarının zorunlu olarak benzer amaçları gütmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle “çalmayacaksın!” ahlaki emri taşınır malların özel 

mülkiyetinin gelişmesinden itibaren bu özel mülkiyetin hâkim olduğu bütün 

toplumlarda geçerlidir. Ancak bu, onun ölümsüz bir ahlaki emir olduğu anlamına 

gelmemektedir. Engels’e göre hırsızlık nedenlerinin ortadan kaldırıldığı bir toplumda 

böyle bir norma da gerek kalmayacaktır.58  

 

Marx ise Artı–Değer Teorileri (1863)’nde, tıpkı Durkheim gibi suçun 

toplumsal işlevlerine ve dolaylı yoldan ortaya çıkmalarına neden olduğu gelişmelere 

ve toplumsal kurumlara ironik bir dille dikkat çekmektedir.  Suçlunun polis 

örgütünü, yargıçları, cellâtları, hukuk profesörlerini ürettiğini ve tüm bu iş kollarının 

da farklı insan ruhu kapasitelerini geliştirdiğini belirten Marx’a göre, yalnızca 

işkence bile dâhiyane mekanik icatlara neden olmuştur. Suçlu aynı zamanda 

kamunun ahlaki ve estetik duygularını harekete geçirmektedir. Bir yandan sayısız 

sanat yapıtlarının üretilmesini sağlayan suçlu, bir yandan da burjuva yaşamının 

                                                 
56 Ibid., s.370. 
57 Ibid., s.160. 
58 Ibid., s.159-160. 
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güvenliğini ve tekdüzeliğini bozarak, ona bir dinamizm kazandırmaktadır. Mülke 

yönelik sürekli yeni saldırıların yapılması, yeni savunma yöntemlerinin, yeni 

makinelerin icat edilmesinde grevler kadar etkili olmaktadır.59 

 

Marx Fransa’da İç Savaş (1871) adlı çalışmasında ise Paris Komünü (1871) 

sırasında işçi sınıfının suçu ortadan kaldırdığını iddia etmektedir: “Artık cesetler 

morga taşınmıyor, gece saldırıları, hırsızlıklar olmuyordu: gerçekte, 1848 Şubat 

günlerinden bu yana ilk kez olarak, Paris sokakları, hem de hiçbir tür polis 

olmaksızın, güvenli idiler”.60  Ancak, 1871 yılının Mart ve Mayıs ayları boyunca, 

Alman işgali altındaki Fransız hükümetinin Paris’i terk etmesi üzerine, özerk bir kent 

devleti şeklinde örgütlenmeye çalışan Paris Komünü sırasında suçların tespiti ve 

yargılama süreçlerinin işleyip işlemediği şüphelidir; daha çok belirsizliğin hüküm 

sürdüğü düşünülebilir.61 Bununla beraber, tarihçinin Paris Komünü’ne sempati veya 

antipati ile değil, nesnel ve soğukkanlılıkla yaklaşması gerektiğini belirten Jacques 

Rougerie de, komünün başarılı denebilecek ölçüde Paris’in idari mekanizmasının 

işleyişini sağlamayı başardığını62ve Paris Komünü’ne karşıt ya da yandaş doğrudan 

tanık olanların oy birliğiyle bu dönemde kentte bir barış ve huzur havasının hakim 

olduğunu söylediklerini belirtmektedir.63 Rougerie, Paris Komünü’nün 

bastırılmasından sonra mahkûm edilenlerin % 20’sinin daha önce kişilere ya da 

mülkiyete karşı suçlardan, % 3’ünün ise serserilik suçlarından yargılandığını 

bildirmektedir.64 Paris’in suçlularının, “olağan” faaliyetlerini komün süresince askıya 

aldıkları ve komünün kurulması, yönetilmesi, işlerinin yürütülmesi ve korunması 

faaliyetlerine, suç işlemelerine gerek kalmadan hayatlarını idame ettirebilecekleri bir 

düzen inşa etme ümidiyle katıldıkları düşünülebilir. 

  

                                                 
59 Karl Marx, Artı-Değer Teorileri:Birinci Kitap, Çev. Yurdakul Fincancı,  Ankara, Sol, 1998, s. 
363-364. 
60 Karl Marx, Fransa’da İç Savaş, Çev.Kenan Somer, Seçme Yapıtlar:2. cilt, Çev. Muzaffer Ardos 
vd.,  Ankara, Sol, 1977, s. 275. 
61 Bkz. Jacques Rougerie, Paris Komünü, Çev. Galip Üstün, İstanbul, İletişim, 1993. 
62 Ibid., s.72. 
63 Ibid., s..95. 
64 Ibid., s.110. 
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Marx ve Engels, suçluluk üzerine herhangi bir spesifik çalışma 

yapmamışlarsa da, yukarıda örneklerini gördüğümüz çeşitli çalışmalarında suçun 

kökenini toplumsal sistemdeki eşitsizlikler, ve kapitalizmin yaratmış olduğu ahlaki 

yozlaşma temelinde analiz ederek, suç üzerine günümüze kadar yapılmış olan bir çok 

çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmuşlardır. Marx’ın kapitalist sermaye birikimi 

sürecinin gittikçe artan oranda bir “emekçi artı-nüfus” , bir “yedek sanayi ordusu” 

ürettiği yönündeki analizi de65, daha sonraki kriminolojik ve sosyolojik çalışmaların 

bir kısmı için kuramsal bir temel sağlamıştır. Bu analiz sonraki bölümlerde 

günümüzdeki “marjinalleşme”, “dışlanma”, “işsizlik” ve bunların suçlulukla 

bağlantısını araştıran yaklaşımlarla birlikte değerlendirilecektir. 

 

b)Durkheim: Kuralsızlık ve Suç 
 
 

Durkheim’ın 19. yüzyılın sonlarındaki sosyolojinin bağımsız bir disiplin 

haline gelmesinde büyük önem taşıyan çalışmaları kuralsızlık(anomi)  ve suç 

konularını daima odağında bulundurmuştur. Durkheim, Toplumbilimsel Yöntemin 

Kuralları(1895)’nda suçun “normal” bir toplumsal olgu olduğunu ileri sürmüştür. 

Durkheim’a göre “toplumsal bir olgu, gelişiminin belirli bir aşamasında ele alınan 

belirli bir toplumsal tip için, evrimlerinin birbirine uyan aşamasında ele alınan bu tür 

toplumların ortalamasında meydana geldiği zaman, normaldir.”66 Durkheim, bütün 

kriminologların suçun patolojik bir toplumsal olgu olduğu konusunda birleştiklerini, 

oysa sorunun bu kadar basit çözümlenmemesi gerektiğini belirmektedir. Suçun bütün 

toplumlarda gözlemlendiğini, ayrıca toplumlar aşağı tiplerden yukarı tiplere doğru 

evrimleştikçe de azalmadığını, bu nedenle de normalliğin bütün belirtilerini suç 

kadar fazla gösteren bir toplumsal olgu olmadığını iddia etmektedir. Ona göre suç, 

ilk bakışta düşüncenin bütün rahatsız ediciliğine rağmen “her sağlıklı toplumun 

bütünleyici bir parçası, kamusal sağlığın bir unsuru”dur.67 

 

                                                 
65 Bkz. Karl Marx, Kapital: Birinci Cilt,  s. 599-617. 
66 Emile Durkheim, Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bali Akal, İstanbul, Engin, 
1995, s.81. 
67 Ibid., s.81-82. 
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Durkheim’a göre suç “özel bir güç ve açıklığa sahip bazı toplu duyguları 

zedeleyen bir edim”dir. Ancak bu toplu duyguların bütün bireylerde aynı oranda 

bulunması, her bireyin içinde yer aldığı fiziki çevrenin, kalıtımsal özelliklerinin, 

bağlı olduğu toplumsal etkilerin farklı olması nedeniyle olanak dışıdır. Bu nedenle 

bireysel özgünlüğün pek gelişmemiş olduğu toplumlarda dahi, kişisel farklılıklar sıfır 

noktasında değildir. Dolayısıyla toplu tipten bireysel ayrılıklar arasında suç niteliği 

taşıyan davranışların bulunması da kaçınılmazdır.68 

 

Durkheim suçun yalnızca kaçınılmaz ve normal olduğunu değil, aynı 

zamanda yararlı olduğunu da düşünmektedir. Toplu duyguların, hiçbir suç 

işlenmemesini, hiçbir bireysel özgünlüğün ortaya çıkmamasını sağlayacak kadar 

güçlü olduğu bir toplumun gelişmesinin imkânsız olduğunu belirtmektedir. 

Durkheim’a göre suç bazı dönemlerde toplu duyguların yeni bir biçim almasının da 

öncülüğünü yapmaktadır: 

 
“Atina hukukuna göre Sokrates bir suçluydu ve mahkum edilmesinde hiçbir adaletsizlik 
yoktu. Buna rağmen, suçu, yani düşüncesindeki bağımsızlık, yalnızca insanlığa değil, ama 
vatanına da yararlıydı. Çünkü, o güne kadar içinde yaşadıkları geleneklerle varoluş koşulları 
birbirlerine artık uyum sağlayamadığı için, o sırada Atinalıların ihtiyaç duyduğu yeni bir 
ahlak ve inancı hazırlama görevi yapıyordu.” 69 
 

Bu yaklaşıma göre suçlu artık sosyalleşemeyen biri değil, “toplumsal yaşamın 

düzenli bir unsurudur”. Bunun gibi suç da çok dar sınırların içinde tutulması gereken 

bir olgu değildir; aksine olağan düzeyin altına düştüğünde toplumsal bir sorunun 

göstergesidir. Durkheim, darp ve yaralama suçlarının, hiçbir zaman kıtlık 

dönemlerinde olduğundan daha alt bir düzeye düşmediğini iddia etmektedir.70Buna 

göre Durkheim için suçun ancak ortalama bir oranın çok altına düştüğünde ya da çok 

üzerine çıktığında bir toplumsal sorun teşkil ettiği söylenebilir.  

 

Durkheim’ın ölümünden sonraki bir tarihte derlenmiş olan derslerinden 

oluşan Sosyoloji Dersleri’nde de suç olgusuna değinilmektedir. Durkheim, Fransa’da 

                                                 
68 Ibid., s.83-84. 
69 Ibid.,  s.85. 
70 Ibid.,  s.86. 
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19. yüzyılın ilk yarısındaki cinayet ve mala karşı suçlarla ilgili istatistiklere 

dayanarak, cinayetin uygarlıkla birlikte azaldığını ve temelde kırsal bir suç olduğunu 

iddia etmektedir. Cinayetin, döneminin yasalarında en ağır bir biçimde 

cezalandırılmasının nedeninin bireye duyulan dinsel denebilecek ölçüde güçlü bir 

saygı olduğunu kabul eden Durkheim, buna rağmen bireycilikteki artışın cinayet 

oranlarındaki düşüşün doğrudan nedeni olmadığını belirtmektedir. Eğer böyle 

olsaydı, bireyin mülkiyetine olan saygının da mala karşı suçları azaltması gerektiğini, 

oysa istatistiklerin bu tür suçların artmakta olduğunu gösterdiğine dikkat 

çekmektedir. Durumun gerçek nedenin bireyi topluluğa bağlayan “mistik devlet 

kültü”, siyasal inanç, aile şerefi, kast, dinsel iman gibi cinayet üreten kolektif 

duyguların gücünün azalmasıdır71: 

 
“...[G]ünümüzde cinayetlerin azalması insan şahsına duyulan saygının cinayet saiklerini, 
öldürmeye sevk eden tahrikleri frenlemesinden değil, bu saiklerin ve tahriklerin sayısının ve 
gücünün azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu tahrikler, bizi insanlığa ve bireye yabancı 
amaçlara bağlayan, yani bizi topluluklara veya bu toplulukları simgeleyen şeylere bağlayan 
kolektif duygulardır.”72 
 

İntihar adlı çalışmasında Durkheim her ne kadar suça değil, çok daha farklı 

bir toplumsal olguya odaklanmışsa da, bazı intihar türlerinin toplumsal nedenleri 

olarak ortaya koyduğu toplumsal koşullar ve özellikle de kuralsızlık, aynı zamanda 

normalin üzerinde suç oranlarının ortaya çıkmasına da elverişli gibi görünmektedir. 

Durkheim intihar olgusunu açıklamakta iklim, fizyolojik özellikler gibi toplum dışı 

etkenlerin yetersizliğini göstererek, intiharın yeterli bir açıklamasının onun ancak 

toplumsal bir olgu olarak ele alınmasıyla gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir.73 Buna 

göre intiharı bencil, elcil ve kuralsızlık intiharı şeklinde sınıflandırmıştır.74 Bunlardan 

özellikle bencil intihar ve kuralsızlık intiharını tartışırken ortaya koyduğu toplumsal 

koşullar, aynı zamanda normalin üstünde suç oranlarını da yaratabilecek özellikler 

taşımaktadır. 

 

                                                 
71 Emile Durkheim, Sosyoloji Dersleri,  Çev. Ali Berktay, İstanbul, İletişim, 2006, s. 168-171. 
72 Ibid., s. 172. 
73 Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozanakaya,  İstanbul, Cem, 2002, s. 39-151. 
74 Ibid., s. 296-297. 
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Durkheim’a göre intihar, bireyin içerisinde bulunduğu toplumsal kümelerin 

bütünleşmişlik ölçüsüyle ters orantılı olarak değişmektedir. Üyesi olduğu kümeler 

zayıfladıkça bireyin bu kümeye bağımlılığı da azalmakta ve kendi kişisel 

çıkarlarından başka bir kural tanımamaktadır. İşte bencil intihar Durkheim’a göre bu 

aşırı bireycilikten kaynaklanan intihar türüdür. Eğer toplum dağılma süreci 

içerisindeyse, varlığını üzerimizde etkin bir biçimde hissettiremez ve kişiliğimizde 

toplumsal nitelikte olan her şey nesnel bir dayanaktan yoksun kalır. Bireyi topluma 

bağlayan bağın gevşemiş olması, onu yaşama bağlayan bağın da gevşemiş olması 

anlamına gelmektedir.75 

 

Kuralsızlık intiharı ise toplum, ister bir bunalım, isterse mutlu bir dönüşümle 

olsun sarsıldığında; toplumun insan etkinliklerini sınırlama gücünü kaybetmesi ve 

bireysel tutkuları düzenleyecek hiçbir gücün kalmaması nedeniyle gerçekleşen 

intihar türüdür.76 Durkheim’a göre sanayi ve ticaret işleri bu tür intiharın en çok 

görüldüğü meslekleri barındırmaktadır. Tarım işleri eski düzenleyici güçlerin 

etkilerini muhafaza ederken, sanayi ve ticaret dünyasında bunalım ve kuralsızlık 

hüküm sürmektedir. Bu alanlarda “nerde durmak gerektiğini bilmeyen açgözlülükler 

harekete geçmiş”tir ve “yeni şeylerin, bilinmeyen zevklerin, adı konmamış 

duyguların özlemi çekilmekte, ama bunlar ulaşılır ulaşılmaz bütün çekiciliklerini 

yitirmektedirler” Bu durum bireyde “usanç” yaratmaktadır.77 

 

Kuralsızlık, bazı durumlarda bireyin kendisine, bazı durumlarda ise başkasına 

yönelecek olan bir kızgınlığa da yol açmaktadır. Birinci durumda sonuç intihar, 

ikincisinde ise adam öldürmedir. Durkheim’a göre bazı gelişmiş büyük merkezlerde 

her iki olgunun bir arada artış göstermesinin nedeni her ikisinin de kökeninde yatan 

bu kuralsızlık durumudur.78 

 

                                                 
75 Ibid., s .235-243. 
76 Ibid., s. 288-290. 
77 Ibid., s. 293-295. 
78 Ibid., s. 416-417. 
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Görüldüğü gibi Durkheim’ın bencil intihar ile kuralsızlık intiharı arasında 

yapmış olduğu ayrımın sınırları pek belirgin değildir. Her iki intihar türü de 

toplumun bireyin davranışlarını düzenleme gücünü kaybetmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bizim için önemli olan sosyolojinin ve kriminolojinin daha 

sonraki gelişiminde varlığını sürekli ve güçlü bir biçimde ortaya koyan “toplumsal 

çözülme” analizinin temellerini atmış olmasıdır. 

 

c) Tarde: Taklit, Öğrenme ve Suç 
 

Gabriel De Tarde, Durkheim ile aynı dönemde suçun bilimsel açıklanışında 

“taklit”in taşıdığı öneme dikkat çekmiş ve böylece daha sonraki çeşitli öğrenme 

yaklaşımlarının öncüsü olmuştur. Tarde’a göre her bilim olguların tekrarları, 

karşıtlıkları ve adaptasyonlarının gözlemlenmesiyle oluşur. Bu üç boyut içerisinde 

tekrar, en büyük anahtarı teşkil etmektedir.79 Toplumsal yaşamdaki tekrarlanan 

olgular taklit(suggestion) süreci içerisinde meydana gelmektedir. Toplumsal 

yaşamda herhangi bir birey, eğer yeni bir buluş ortaya koymuyorsa, genellikle 

başkalarını taklit ederek davranmaktadır. Yenilik doğuran davranışlar ise çoğunlukla 

öncekilerin sunduklarının bir kombinasyonu olduğu gibi, diğerleri tarafından taklit 

edilmediği sürece toplumsal yaşamın bir parçası olamamaktadır. Ancak taklit ilişkisi 

başlangıçta çoğunlukla birey ile toplumun geri kalanı arasında değil, yetişkin bir 

birey ile bir çocuk arasındadır. Çocuğun sosyalleşmesi sürecinde yetişkin, bir model 

teşkil etmektedir.80 

 

Tarde’a göre suçun “[m]enşei herşeyden önce, tarihsel, açıklaması, her 

şeyden önce sosyaldir”.81  Bir suçlu suç işleyerek kısmen başka suçluları taklit etmiş, 

kısmen de başka türlü taklitler olan eğitiminin, sınıfının ve milliyetinin içgüdüleri ile 

davranmış olur.82 Tarde suç istatistiklerinde mükerrer suçluların oranlarının gittikçe 

                                                 
79 Gabriel de Tarde, Social Laws, Trans. By Howard C. Warren, Kitchener, Batoche Books,  2000,  
pp. 9-10. 
80 Ibid., s.22-25. 
81 Gabriel De Tarde, Karşılaştırmalı Kriminoloji, Çev.Yusuf Vehbi Dalda, Ankara, EGM/APK, 
2004, s.51. 
82 Ibid., s. 88. 
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artmasını taklide bağlamaktadır. Artan haberleşme ve ulaşım olanakları suçluların 

etkileşimini artırmaktadır. Ayrıca hapishaneler, suçluların başkalarını değil 

birbirlerini taklit etmelerine neden olan bir ortam sağlamaktadır. Büyük şehirler 

suçluları kendilerine çekerek, belirli mahalleler ve kurumlarda bir araya getirerek 

onları yeniden suç işlemeye teşvik eden bir etki yaratmaktadırlar. Suçlular arasında 

adeta bir “anti-sosyal birlik” oluşmakta, ancak bu birlik kendi içine kapanık bir halde 

kalmamakta, “taklitçi salgın” birlikte bir sınıf oluşturdukları “düşkünler ve aylaklar” 

arasında da yayılmaktadır.83 

 

Tarde’ın yaklaşımı, her ne kadar Marx ve Engels ve Durkheim’ın 

yaklaşımları kadar etkili olmamışsa da, suçun açıklanmasındaki çeşitli öğrenme 

yaklaşımlarını etkilemiş ve “suçluluk bölgeleri” araştırmalarının habercisi olmuştur. 

Bu üç yaklaşım bir yandan suçun biyolojik ve psikolojik açıklanışından, sosyal 

ve/veya sosyolojik açıklamalara geçişi temsil etmiş, öte yandan günümüze kadar 

ortaya çıkmış olan farklı kuramsal sosyolojik yaklaşımların kavramsal araçları 

arasında olan sınıfsal eşitsizlik, toplumsal çözülme, kuralsızlık, taklit ve öğrenme 

gibi toplumsal olgu ve kavramları ortaya koymuştur. 

 

C– KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK SOSYOLOJİK 

KURAMLAR 
 

1-Ekonomik Koşullar ve Suç 
 

Willem Bonger’in Criminalite et Conditions Economiques(1905) adlı 

çalışması, suçu ekonomik koşulların bir sonucu olarak analiz etmiş ve Marksizmi 

kendine özgü bir biçimde suç konusuna uygulayarak bu doğrultudaki çalışmaların da 

öncüsü olmuştur. Kentleşme konusu Bonger’in çalışmasının odağında bulunmamakla 

beraber, Bonger’in kapitalist üretim biçiminin insanlarda yaratmış olduğu bencil 

kişilik yapısı üzerine kurulu düşüncesi bir kır toplumundan ziyade kent toplumunu 

                                                 
83 Ibid.,  s. 68-70. 
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akla getirmektedir. Ayrıca kentleşme ve suç ilişkisi Bonger’in çalışmasının kimi 

bölümlerinde bu görüşü destekleyecek biçimde ele alınmıştır. 

 

Bonger’e göre suç, sosyal bir birim teşkil eden bir insan topluluğu içerisinde 

gerçekleştirilen ve herkesin ya da iktidar sahibi olanların çıkarlarına zarar veren, bu 

nedenle de grup ya da grubun bir bölümü veya özel olarak yetkili kılınmış organlar 

tarafından, ahlaki kınamadan daha ağır bir biçimde cezalandırılan eylemlerdir. Bu 

nedenle, Bonger’e göre, suçun nedenlerini bulmak için öncelikle, neden bir bireyin 

birlikte bir sosyal birim oluşturduğu kişilerin çıkarlarına zarar verici eylemler 

gerçekleştirdiği, yani neden egoist bir biçimde davrandığı sorusu 

cevaplandırılmalıdır.84 

 

İlkel toplumlardan günümüzün toplumlarına doğru gelişen evrim sürecinde, 

egoizmden altruizme doğru bir evrimleşme olduğu görüşü, Bonger’e göre yalnızca 

görünüşte doğrudur.85 Bu görünüşün nedeni egoizmin kendisini ortaya koyuş 

biçimlerinin günümüzde daha az şiddet içermesidir. İlkel toplumlarda kişi zor 

kullanılarak soyulurken, kapitalizmde sömürülenler yoksulluk aracılığıyla bütün 

güçlerini sömürücülerin çıkarları için kullanmaktadırlar. Sonuç olarak suçun 

nedeninin bulunacağı yer, üretim tarzı tarafından belirlenen sosyal çevredir.86 

 

İlkel toplumlarda üretim tarzının karakteristikleri; üretimin değişim için değil 

kişisel tüketim için yapılması, zenginlik-yoksulluk ayrımının bulunmaması, insanın 

doğaya tabiiyetinin çok fazla olması, bu toplumlarda bir çıkar birliği oluşmasına 

neden olur; onları zorlu ve sürekli bir hayatta kalma savaşında birbirleriyle 

dayanışma içinde olmaya zorlar, özgür ve eşit kılar.87 Kapitalist üretim tarzı ise 

bunun tam tersi özellikler göstermektedir. İlk olarak, kapitalist sistem meta 

                                                 
84 Willem Bonger, Criminality and Economic Conditions, abridged with an int. By Austin T. Turk, 
Bloomington-London,  Inidana University Press, 1969, pp. 25-26. 
85 Bonger’in görüşlerinin, yaşadığı dönemde sınırlı düzeyde bulunan antropolojik verilere dayandığına 
ve özellikle de aşağıdaki bu tür toplumların dayanışmacı ve eşitlikçi olduğu yolundaki görüşünün 
akademik antropolojinin bugün ulaşmış olduğu aşamada şüpheli hale geldiğine dikkat edilmelidir. 
Bkz. Mehmet Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, İstanbul, Özne, 1998, s.210-
239 ve Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, s. 175-177. 
86 Bonger, op.cit., pp. 27-33. 
87 Ibid.,  pp. 33-35. 
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mübadelesi üzerine kuruludur. Meta mübadelesi üzerine kurulu bir toplum, üyeleri 

arasındaki bağları zayıflatır ve onları birbirlerinden izole eder. Çünkü bir mübadele 

ilişkisi esnasında taraflar ötekinin zararına olsa bile yalnızca kendi çıkarlarını 

düşünürler. Mübadele ilişkisinin bir yüzü, bütün insanlar tarafından kendilerinde 

olamayan şeylerin elde edilmesi amacıyla kurulan ilişkilerde ortaya çıkarken, daha 

önemli ve belirleyici olan yüzü üreticinin kar amacıyla girdiği değişim ilişkisi 

içerisinde ortaya çıkar. “Ticarettin tanrısı olan Merkür, aynı zamanda hırsızların da 

tanrısıdır.” Tüccar ve hırsız, diğerlerinin zararlarına olacak şekilde yalnızca kendi 

çıkarlarını düşünme noktasında benzerdirler.88 

 

Kapitalist üretim tarzı, farklı sınıflardan insanların kişiliklerinde farklı 

etkilerde bulunur. Bu üretim tarzının gerektirdiği ilişkiler içerisinde, bir grup insan 

yavaş yavaş diğerlerini yalnızca kendisine zenginlik sağlayan araçlar olarak görmeye 

başlar. İşçilere karşı bu duyguları besleyen burjuva, bir yandan da kendi 

sınıfındakilerle rekabet içerisine girer. Bu rekabet duygusunun sonucu ise, 

rakiplerine üstünlük kazanabilmek için içerisinde suç olarak nitelendirilen eylemler 

de dâhil olmak üzere her yolun denenmesidir. Burjuvazinin bir grubu ise, kendini her 

türlü çalışmadan azade kılan, bir parazit gibi yaşayan, çalışmadan yaşadığı için 

türdeşleriyle herhangi bir ahlaki bağı bulunmayan, böylece de ahlaki olarak 

yozlaşanlardır. Son olarak, Bonger’in, burjuvazinin liberal meslekleri icra eden 

grubu diye adlandırdığı, küçük burjuvazi bulunmaktadır. Sanatların ve bilimlerin 

ürünlerinin de birer meta haline gelmesi nedeniyle, değişimin bencilleştirici etkisi 

burada da geçerlidir. Bu mesleklerdeki kişiler kendi idealleriyle uyum içerisinde 

değil, bu ideallere karşıt bir biçimde çalışmaktadırlar. Bonger bu durumu “entelekt 

fahişeliği” olarak adlandırmaktadır.89 

 

Proletaryada ise egoist eğilim, kendilerini bağımlı, aşağı, yoksul ve her 

şeyden yoksun hissetmeleri sonucu gelişmektedir. Ancak burjuvalardan daha az izole 

edilmiş bir biçimde yaşayan işçilerde altruist duygu, burjuvalardan daha fazla 

bulunmaktadır. Bununla beraber işsizlik durumunda tekrar diğerlerinin elindeki 

                                                 
88 Ibid.,  pp.41-42. 
89 Ibid.,  pp.44-45. 
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ekmeği kapmak için rekabet başlamaktadır. İşçiyi ahlaken yozlaştıran, onun 

yoksulluğu değil, yaşam koşullarının belirsizliğidir. Cehalet ve eğitimsizlik işçilerin 

suçluluğunda önemli olan diğer faktörlerdir. Bonger’e göre istatistikler suçluların 

arasında eğitimsizlerin büyük bir çoğunluğu teşkil ettiğini göstermektedir. Bonger 

bunun eğitimsiz insanların ahlaki fikirlerden yoksun kalması, aklı yerine tutkuları ile 

hareket etmesi, entelektüel olarak gelişmemişliğin onları kötü fikirlere açık hale 

getirmesi ve eylemlerinin sonuçlarını öngörememeleri gibi nedenlerden 

kaynaklandığını düşünmektedir.90 

 

Bonger’in “alt proletarya” diye adlandırdığı kesimin koşulları ise 

proletaryanın geri kalanından çok daha suçluluk doğurucudur. Uzun süren işsizlik 

dönemleriyle ve kronik bir yoksullukla karakterize edilen bu kesim, çalışan 

insanların her şeye rağmen muhafaza ettikleri özsaygı duygusunu zamanla 

kaybederler. Bu durumda yoksulluk onların içerisindeki toplumsal duyguları öldürür. 

Toplum tarafından kendi kaderine terk edildiğini düşünen kişi, artık diğerlerine karşı 

herhangi bir bağlılık hissetmeyecektir.91 

 

Bonger’e göre suçluluk, genel olarak kentlerde kıra göre daha yaygındır ve 

bunun nedeni de suçun bulaşıcılığıdır. Bu durumu Bonger, Tarde gibi taklit ile 

açıklamakta ve suçun bulaşıcılığının kentlerde daha fazla oluşunun nedenini, 

kentlerde insanların diğerleriyle daha fazla temas kurmasında bulmaktadır. Bununla 

birlikte taklidin kentlerdeki daha yüksek suç oranlarının tek nedeni olmadığını, 

kentlerdeki büyük servet farklılıkları ve kentlerde suça daha fazla eğilim gösteren yaş 

gruplarında daha fazla insan bulunması gibi diğer etkenlerin de bulunduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca Tarde’ı eleştirerek, suçun açıklanmasında taklidin bağımsız 

bir faktör olarak ele alınamayacağını, insanlarda egoist davranışları olduğu kadar 

altruist davranışları da taklit eğilimi bulunduğunu, ancak günümüzün kapitalist 

toplumunun egoist eğilimleri güçlendirerek bencil davranışların taklit edilmesini 

teşvik ettiğini ileri sürmektedir.92 

                                                 
90 Ibid.,  pp.46-52. 
91 Ibid.,  pp.52-53. 
92 Ibid.,  pp.84-85. 
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Kent konusunu Bonger bu çerçevenin dışında genel olarak zikretmemektedir. 

Ancak yukarıda da görüldüğü gibi onun betimlemeye çalıştığı toplum bir kent 

toplumunu ima etmektedir. Örneğin, işçilerin çocuklarının yetişme ve sosyalleşme 

süreçlerinde kötü konut koşulları nedeniyle günün büyük kısmını sokakta 

geçirmeleri, günün büyük bölümünde babanın pek çok durumda aynı zamanda 

annenin evde bulunmaması gibi nedenlerle çocuk suçluluğunu açıklaması93, bir kent 

toplumunun söz konusu olduğunu göstermektedir. Ayrıca burjuvazi ve proletarya 

kente özgü sınıflar olduğu için Bonger’in görüşlerinin hemen tümünün kent 

toplumlarını göz önünde bulundurduğu söylenebilir. 

 

Bonger, suçu kapitalizmin yarattığı ekonomik ve sosyal koşullara bağlamayı 

Marx’a göre çok daha fazla ciddiye alırken ve yalnızca çalışan sınıfların değil 

endüstriyel burjuvazinin suçluluğuna da dikkat çekerek özgün bir yaklaşım 

geliştirirken, suçluluğu kapitalizmin yarattığı ahlaken yozlaşmış bireylere bağlama 

noktasında Marx ve Engels ile ortaktır.94 Bazı radikal kriminologlar Bonger’in 

kuramının Marx’ın değil, Durkheim’ın yaklaşımına yakın olduğu eleştirisini 

yapmışlardır. Onlara göre Bonger’in sosyalizmi, rekabetçi ve egoist ahlaki iklimin 

insanların işbirliği ile ikamesini ön gören bir idealizmdir. Bu durumda sosyalizm, 

insanların temel içgüdülerini ve bununla birlikte suçluları daha iyi kontrol ettiği için 

tercihe şayandır. Ayrıca Bonger’i bir tür soyut ve eklektik bir pozitivist metot 

kullanmakla suçlamışlar ve çalışmasının Sovyetler Birliği’nin suça karşı savaşım 

politikalarında kullandığı pozitivist sosyal bilimlerin ampirisist metodolojisine 

paralel olduğunu iddia etmişlerdir.95 Greenberg’in, Bonger’ın eserini ortaya koyduğu 

tarihlerde Marx’ın çalışmalarının çoğunun yayımlanmadığını ve bu dönemde 

Marksizme ilgi duyan sosyal bilimcilerin onun çalışmalarının sınırlı bir bölümüyle 

ve ikinci enternasyonalin yorumlarıyla yetinmek zorunda kaldıklarını, bunun da bir 

                                                 
93 Ibid.,  p.70. 
94 Taylor-Walton-Young, op. cit., p.222. 
95 Ibid.,  pp.234-235. 
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pozitivizm-marksizm sentezine yol açtığı şeklindeki görüşleri söz konusu durumu 

açıklayabilir.96 

 

Dönmezer ise Bonger’in egoizm ve altruizm kavramlarını çok müphem bir 

biçimde tarif ettiğini ve sosyalist bir toplumda altruist duyguların ağırlık kazanacağı 

iddiasının ütopik olduğunu düşünmektedir. Ayrıca çizmiş olduğu kapitalizm 

tablosunun yalnızca 19. yüzyıl için geçerli olduğunu, çocuk emeğinin günümüzde 

büyük oranda ortadan kalktığını iddia etmekte ve çocukların bakımdan yoksun 

kalmasının bir nedeni olarak gösterilen kadınların çalışmasının sosyalist toplumlarda 

da var olduğunu belirtmektedir.97 Reckless ise Bonger’in kullandığı istatistiklerin 

yetersizliğine işaret etmekte ve suçlularla ilgili istatistiklerin bir kontrol grubuyla 

birlikte değerlendirilmediğine dikkat çekmektedir.98  

 

Her şeye rağmen Bonger, suçun toplumsal nedenlerine odaklanarak, 

kriminolojinin gelişimine katkıda bulunmuş, aynı zamanda Marksist bir kriminoloji 

kurmaya çalışarak, daha sonraki radikal kriminologların öncülerinden birisi 

olmuştur. Bonger’in eserini yayımladığı tarihte psikolojik ve biyolojik yaklaşımlar 

karşısında, sosyolojik yaklaşımların “güçsüzlüğü” düşünüldüğünde Bonger’in katkısı 

daha açık hale gelir. 

 

2- Kent Ekolojisi ve Sosyal Çözülme 

 
 1892’de Chicago Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü kurulmuş ve bu bölümde 

yapılan çalışmalar, farklı yaklaşımlar barındırsa da Chicago Okulu içerisinde 

değerlendirilmiştir. 1898–1930 yılları arasında göçler nedeniyle nüfusu ikiye 

katlanan Chicago kentinde kurulmuş olan bu bölümün doğal olarak en çok 

                                                 
96 “Introduction” by David F.Greenberg, Crime and Capitalism: Readings in Marxist Criminology, 
ed.by David F.Greenberg, Philadelphia, Temple University Press, 1993, p.11. 
97 Dönmezer, Kriminoloji, s.371-372. 
98 Reckless, Criminal Behavior, pp.169-170. 
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odaklandığı konu kent sorunları olmuştur.99 Bu kent sorunları arasında suçluluk da 

başta gelenler arasındadır. 

 

 Her ne kadar Chicago Okulu içerisinde değerlendirilen sosyologların görüş 

açıları bütünüyle homojen değilse de, Robert E. Park’ın birinci bölümde ayrıntılı 

olarak ele aldığımız makalesinde çizilen çerçevenin, daha sonraki çalışmaların 

yörüngesini belirlediğini söyleyebiliriz. Park’a göre, yerel bağlılıkların birincil 

grupların yüz yüze kontrollerinin sağladığı sınırlamaların zayıflaması, büyük 

kentlerdeki suç oranlarının yükselmesinin nedeni olabilir; bu bağlamda nüfusun 

mobilitesinin ve bu mobilitenin ne ölçüde nüfusun büyümesinin bir fonksiyonu 

olduğu araştırılması gerekmektedir.100 Ayrıca her ne kadar gelişen iletişim ve ulaşım 

araçları mahallenin önemini kaybetmesine neden olsa da, göçmenlerin ve çeşitli etnik 

grupların gettolarda toplanması, mahalle duygusunun, ırksal antagonizmalar  ve sınıf 

çıkarları içerisinde çözünmesiyle sonuçlanmaktadır. Benzer biçimde kentlerde 

suçluların toplandığı suçluluk bölgeleri de oluşmaktadır. Bu nedenle hangi 

bölgelerde ne tür suçların daha yaygın olduğu da araştırma konuları arasında yer 

almalıdır.101  

 

 Ernest W. Burgess’in “The Growth of the City” başlıklı makalesi ise, Park’ın 

önerdiği suçluluk bölgesi araştırmalarının, şehirlerin büyümesi süreci içerisinde 

oluşan beş bölge içerisinde, merkezdeki işyerleri bölgesinden sonra gelen geçiş 

bölgesi üzerinde yoğunlaşmasını önermiştir.102 Burgess kentlerin büyüme sürecini 

bitki ekolojisinden ödünç aldığı “istila” kavramı ile açıklamakta ve başlangıçta bütün 

bölgelerin merkezi iş bölgesi çevresinde toplandığını; iş yerlerinin çevreye 

yayılması, çevreyi istila etmeye başlaması ile birlikte, konutların işyerlerinden 

uzaklaşmak için dışarı doğru yayıldığını belirtmektedir. Merkezi iş çevresinin 

etrafındaki ikinci bölgede işyerleri ve konutlar bir arada bulunur. Bu bölgedeki 

konutların kiralarının düşük olması nedeniyle henüz kente yeni gelmiş göçmenler, 

                                                 
99 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji,  s.133-136. 
100 Park, “The City”, p.25. 
101 Ibid.,  pp.9-10, 25. 
102 Bkz. Şekil 1. 
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yoksullar ve suçlular burada toplanır.103 Burgess’a göre kent hayatının suçluluk 

doğurucu özellikleri, birbiriyle çelişen değer ve normların yaratmış olduğu uyum 

sorunları ve kent yaşamının mobilitesidir. Mobilite; değişim, yeni tecrübeler ve 

bireylerin çevrelerindeki arzu yaratan nesnelere verdikleri tepkilerdeki artışı içerir. 

Bu tepkilerin sayıları ve yoğunluğundaki artış, bireylerde bir karmaşaya ve 

dejenerasyona yol açar. Burgess’e göre yapılan araştırmaların, suçluluğun en yoğun 

olduğu bölgelerin, mobilitenin de en fazla olduğu bölgeler (bu bölgeler merkezi 

çevreleyen geçiş bölgeleridir) olduğunu göstermesinin nedeni budur.104 

   

 Burgess’e göre suçun coğrafi dağılımı üzerine Chicago’da yapılan çalışmalar, 

suçun belirli bölgelerde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bölgelerde yaşayan etnik 

grupların oranları göçler nedeniyle sürekli değişse de, suç oranları bu durumdan pek 

etkilenmemektedir. Bu da suç oranı ile etnik kimlik arasında değil, ikamet edilen 

bölgenin geleneksel olarak yüksek suç oranlarıyla karakterize edilmesiyle bir 

korelasyon bulunduğunu göstermektedir.105 

 

 Burgess’e göre kentsel çevre yeni bir insan türü yaratmıştır. Bu yeni bir 

biyolojik tür değildir; ama ailenin, oyun grubunun ve mahallenin değil, kentsel 

yaşam tarzının ürünü olan yeni bir kişilik türüdür.106Kentleşme süreci kutsal bir 

toplumdan seküler bir topluma dönüşümü ifade etmektedir. Modern kent yaşamının 

sekülerleşmesi, yeni bir kişilik türünün oluşumu açısından önemli olan dört temel 

form içerisinde gerçekleşir. Birincisi, kentsel çevreninin mekanikliğidir. Burgess’e 

göre kentin sembolü makinedir; kent bir makineler ve teknikler yığını olduğu gibi, 

evlerin içerisi de düğmeler, prizler ve musluklarla doludur. İkincisi, kentsel çevrenin 

rasyonelliğidir. Modern kent bir plana sahiptir ve bölgelere(zones) ayrılmıştır. 

Caddeler sistemli bir biçimde numaralandırılmıştır. Hizmetler hesaplama temelinde 

satılırken, her tür risk de hesaplanarak sigorta kapsamına alınmaktadır. Bütün 

aktiviteler bir zaman çizelgesi tarafından yönlendirilmekte ve hızlandırılmakta, 

                                                 
103 Burgess, “The Growth of the City”, pp. 50-59. 
104 Ibid.,  pp.56-59. 
105 Ernest W. Burgess, “The Chicago Area Project”,  The Basic Writings of Ernest W. Burgess, 
ed.by Donald J.Bogue, Chicago, University of Chicago Press, 1974,  p.84. 
106 Ernest W. Burgess, “Educative Effects of Urban Environment”, Donald j. Bogue, op.cit., p.107. 
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dakikliğin önemi sürekli vurgulanmaktadır. Üçüncü olarak, kentsel çevrenin 

gayrişahsîliği gelmektedir. Kırsal bölgelerin samimi ve kişisel ilişkilerinin aksine, 

kentte yüzeysel ve maddi çıkara dayalı ilişkiler egemendir. Toplum artık bir 

arkadaşlar ve komşular birliği olarak değil, içerisinde kişinin kendisini bir 

makinedeki dişli gibi hissettiği büyük bir mekanik, rasyonel ve gayrişahsî 

düzenlemeler sistemi olarak algılanmaktadır. Son olarak kentsel çevrenin ticarileşmiş 

olması gelmektedir. Kentte kültürel ve tinsel olanlar da dâhil olmak üzere neredeyse 

bütün arzu nesnelerinin bir bedeli vardır. Ebeveynler, eğer ki planlı değil de bir kaza 

sonucu gerçekleşmişse, bir bebeğin doğumunu bile kutlu bir olay olarak değil, 

ekonomik bir felaket olarak algılarlar. Bu seküler kentsel çevrenin bireylerde 

yaratmış olduğu, naifliğin tersi olan sofistike kişilik yapısıdır.107 

 

 Seküler kentsel çevrenin yaratmış olduğu sofistikasyonun Burgess’e göre üç 

temel dışavurumu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, “vakitsiz olgunluk”(precocity) 

olgusudur. Teknoloji, özellikle de otomobil, sinema ve radyo, çocukların daha 

önceleri yetişkinlerin dünyasına ait şeyleri öğrenmelerini; onların davranış ve 

tepkilerini geçmişe göre daha erken bir yaşta geliştirmelerine neden olmuştur. İkinci 

olarak, yine yukarıdaki teknolojik gelişmelerin etkisiyle, ailenin, kilisenin ve 

mahallenin etkisini kaybetmesi; çocukların ve gençlerin kişiliklerinin 

şekillenmesinde kitle iletişim araçları aracılığıyla yayılan popüler kültürün etkisinin 

artmasıdır. Kentsel çevrenin sonucu olan sofistikasyonun diğer bir dışavurumu ise 

“kinizm”dir. Birçok kentliye göre herkes çıkarcı motifler doğrultusunda eylemde 

bulunmaktadır. Her zeki ve başarılı insan kendisini yasaların sınırlarından kurtarmayı 

başarmakta, Türkçe’deki tabirle “köşeyi dönmeyi” becermektedir.108Bütün bu 

eğilimlerin yıkıcı sonuçları vardır; çünkü toplumun meydana gelmesini sağlayan 

toplumsal ilişkiler yapısına zarar vermektedirler.109 

 

 Chicago Okulu’nun diğer bir önemli üyesi olan Louis Wirth’e göre ise sosyal 

çözülme, yalnızca norm sistemleri arasındaki çatışmadan değil, aynı zamanda farklı 

                                                 
107 Ibid.,  pp.108-109. 
108 Ibid.,  pp.109-111. 
109 Ibid.,  p.113. 
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etnik ve kültürel grupların aynı toplumsal değerlere verdikleri anlamların 

farklılığından kaynaklanmaktadır. Çok sayıda ve daha heterojen insanların toplandığı 

büyük kentlerdeki sosyal çözülmenin nedeni, anlamların farklılığı ve muğlâklığında 

aranmalıdır.110 Bu duruma ilave olarak farklı çıkar gruplarını temsil eden siyasal 

partilerin propagandaları ve basın kuruluşlarının haberleri arasındaki çelişkiler de, 

kent insanını kuşkucu ve kinist olmaya yöneltir. Bu sürecin sonucu, intihar, suç, aile 

ve topluluktaki çözülmeyi sonuçlayan Durkheim’ın tarif ettiği kuralsızlık 

durumudur.111 

 

 Wirth, Burgess’in tarif ettiği geçiş bölgesinin oluşum sürecinde, kent 

arazisine yönelik spekülasyonlara dikkat çekmektedir. Wirth’e göre bu bölgede arazi 

değerleri göreceli olarak yüksek iken, kiraların düşük olmasının nedeni arazinin 

spekülatif amaçlarla elde tutulmasıdır. Bu arazilerin ve üzerindeki binaların sahipleri 

gelecekte kendi arazilerine de gökdelenler dikileceğini, bunun sonucunda da 

arazilerinin değerinin artacağını düşünerek onları elde tutmakta, ancak binaların 

kiralarının düşük olması nedeniyle bakımları ve geliştirilmeleri için gereken 

masrafları yapmaktan kaçınmaktadırlar. Böylece bu bölgeler en yoksulların 

toplandığı ve en yüksek suç oranlarına sahip bölgeler haline dönüşmektedir. Kentin 

daha seçkin ve uygar insanlarının, kent merkezlerini kendi kaderlerine terk ederek 

banliyölere kaçması da bu süreci pekiştirmektedir.112 

  

 Chicago Okulu yalnızca kent sosyolojisinin kuramsal temellerini sağlamakla 

kalmamış, ayrıca kent ve suçluluk, özellikle de çocuk suçluluğu konusunda yapmış 

oldukları çok sayıda ve kapsamlı alan araştırmalarıyla da sosyolojiye katkıda 

bulunmuştur. Bunlar içerisinde Marshall B.Cinard’ın araştırmaları kentleşme ve 

kentlilik ile suç arasındaki ilişki üzerine odaklanması nedeniyle bu çalışma için en 

önemli olanlarıdır. Clinard’a göre birkaç istisna dışında kırsal bölgelerdeki suç 

oranları, kentsel bölgelere göre çok daha düşüktür. Bu fark özellikle de mala karşı 

                                                 
110 Louis Wirth, “Ideological Aspects of Social Disorganization”, Community Life and Social 
Policy: Selected Papers by Louis Wirth, ed.by Elizabet Wirth Marvick and Albert J. Reis, Chicago, 
The University of Chicago Press, 1956, p.196. 
111 Ibid.,  pp.203-205. 
112 Louis Wirth, “Life in the City”,  Marvick and Reis eds., op.cit., pp.207-213. 
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suçlar söz konusu olduğunda çok daha büyüktür. Çeşitli mala karşı suç türleri göz 

önüne alındığında her birinde kentlerde işlenen suç oranları, kırsal bölgelerden iki ila 

altı kat daha fazladır. Buna karşın cinayet, tecavüz gibi suçlarda oranlar birbirlerine 

daha yakındır.113 

 

 Clinard’a göre kırsal alanlarda işlenen suçların gayriresmi bir biçimde ele 

alındığı ve kentlerde suç işlemek için daha fazla fırsat olduğu doğrudur. Ancak 

kentsel bölgelerle kırsal bölgelerdeki suç oranları arasındaki fark o kadar büyüktür 

ki, bu farkı yukarıdaki nedenlerle açıklamaya imkân bulunmamaktadır. Ayrıca 

kentlerdeki yüksek suç oranlarını, kentlerin kırsal bölgelerdeki suçlular için bir 

çekim merkezi olmasıyla açıklayan görüşü destekleyecek kanıtlar da 

bulunmamaktadır.114 

 

 Clinard kentlerdeki suç oranlarının yüksekliğini, Chicago Okulu’nun 

yukarıda incelemiş olduğumuz kentsel çevrenin suç doğrucu özellikleri hakkındaki 

görüşlerine bağlı olarak açıklamaktadır. Clinard’ın yaklaşımında özgün olan, kırsal 

bölgelerdeki suçluların da kentleşme süreci içerisinde değerlendirilmesi, yani onların 

da kentleşmenin ve kentliliğin yaratmış olduğu değişimlerin etkisi altında olduklarını 

düşünmesidir. Kırsal toplumlar kentleştikçe, birörnek davranış örüntüleri yerlerini 

heterojen olanlara bırakmakta, şahsi temasların yerine gayrişahsî temaslar geçmekte 

ve maddi çıkarlar değerlerin önüne geçmektedir.115 

 

 Kentleşme ile suç arasında kurulan ilişkinin kuramsal ve ampirik olarak en 

yetkin örneğini sunmuş olan Chicago Okulu’nun geliştiği ortam, bu ilişkinin 

kurulmasının ardında yatan nedenlerin ipuçlarını barındırmaktadır. ABD’de kentsel 

nüfus 1790 ile 1890 arasında 139 kat artmıştır. Bu kentler arasında Chicago’daki 

nüfus artışı daha da çarpıcı özellikler göstermektedir. 1833’te Chicago’da yalnızca 

4100 kişi yaşarken, kentin nüfusu 1890’da bir milyona ulaşmış, 1910’da ise iki 

                                                 
113 Marshall B. Clinard, “The Relation of Urbanization and Urbanism to Criminal Behavior”, 
Contributions to Urban Sociology, ed.by Ernest W. Burgess and Donald J. Bogue, 3rd.imp, 
Chicago- London, The University of Chicago Press, 1970, p.541. 
114 Ibid. 
115 Ibid.,  p.544. 
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milyonu geçmiştir. Üstelik kente göç edenlerin büyük çoğunluğu Avrupa’dan göç 

eden yoksullar ve Güney’in kırsal bölgelerinden göç eden siyahlardır. Bu topluluklar 

için bir umut kaynağı olarak görülen kent, ekonomik olarak onları hayal kırıklığına 

uğratmıştır. Chicago’da düşük ücretler, ortalamada haftada altı gün, günde 12 saat 

çalışma süreleri ve olumsuz barınma koşullarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu hızlı 

ve kökten toplumsal değişim, suçun bireysel bir patolojik durum olarak değil, 

toplumsal bir sorun olarak algılanmasına elverişli bir ortam yaratmıştır.116 Ancak bu 

algılamanın onları toplumun bütününü sorgulayan bir yaklaşıma götürdüğü 

söylenemez. Chicago Okulu’nun yapmış olduğu, patolojiyi bireysel alandan sosyal 

alana taşıyarak, onu suçluluk bölgelerine yerleştirmektir.117 Böylece sistemin 

bütününün meşruiyeti varsayılmaktadır.  

 

 Ancak Chicago Okulu’nun ortaya çıkışını yalnızca bu elverişli ortam 

açıklayamaz. İlk olarak University of Chicago’nun 1892’de kurulan ve ülkenin en 

eskisi olan bir sosyoloji bölümüne sahip olduğu belirtilmelidir. Ancak daha önemli 

olan ABD’de 1900’lü yılların başlarında etkili olan “İlerici Hareket”in ( Progressive 

Movement ) etkisidir. Bu hareket ABD’nin toplumsal yapısının ve temel değerlerinin 

meşruluğuna inanan; bu nedenle de radikal değişim taleplerini reddeden bir 

yaklaşıma sahip olmakla birlikte, hızlı endüstriyel gelişimin insani bedelleri 

konusunda eleştirel bir duruşa sahipti. Egemen durumdaki Sosyal Darwinizm’in 

yoksulların ve suçluların biyolojik olarak daha zayıf oldukları için toplumun en alt 

tabakasını teşkil ettikleri görüşüne karşı çıkarak, çeşitli sosyal hizmetler aracılığıyla 

yoksulluğun olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini; yoksulların hukuka ve orta sınıf 

kültürüne bağlı vatandaşlar haline getirilebileceğini savunuyorlardı. Chicago Okulu 

da bu yaklaşıma paralel olarak kentlerdeki çöküntü bölgelerinin sorunlarını tespit 

etmeye ve bu bölgelerde suç sorununu azaltabilecek projeler geliştirmeye 

odaklanmıştı.118 Her ne kadar yaklaşımları arasında çeşitli farklılıklar olsa da 

Chicago Okulu üyelerini bir arada tutan “liberal politik ideallere” olan 

                                                 
116 J.Robert Lilly, Francis T.Cullen, Richard A.Ball, Criminological Theory, 3rd.ed., Thousand 
Oaks-London, Sage Publications, 2002, p.32. 
117 David Matza, Becoming Deviant, New Jersey, Prentice-Hall, 1969, pp.45-47. Ayrıca bkz. Taylor, 
Walton, Young,  New Criminology,  pp.124-125. 
118 Lilly, Cullen, Ball, op.cit., p.33. 
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bağlılıklarıydı. Okulun kapitalist ekonominin ve liberal demokrasinin temel 

parametrelerine olan bağlılıkları, onları işsizlik gibi ekonomik sorunlara eleştirel bir 

yaklaşım getirmek yerine, kent yaşamının sosyal ilişkileri çözündürücü etkilerine 

karşı nasıl dayanışmacı ilişkiler geliştirilebileceğine yönelik reformist politikalara 

yöneltmiştir.119 Ayrıca kentsel bölgelerin oluşumuna yönelik yaklaşımları, farklı 

grupların, dolayısıyla suçluların kent içerisindeki mekânsal dağılımlarının 

farklılaşma sürecini “doğal” bir süreç olarak nitelendirmiş, bu yaklaşım ise kentsel 

bölgelerdeki farklılaşmanın ortaya çıkmasında iktidar ilişkilerinin ve sınıfsal 

farklılıkların rolünün göz ardı edilmesiyle sonuçlanmıştır.120 

 

 Chicago Okulu’nun kentleşme ve kentsel bölgeler hakkındaki tezlerini 

eleştiren çalışmalara ve bu tezleri doğrulamayan bazı araştırmalara birinci bölümde 

kısmen değinilmişti. 1940’lı yıllardan itibaren çöküntü bölgesi olarak kabul edilen 

çeşitli bölgelerde yapılan araştırmalar bu bölgelerde sosyal çözülmenin hâkim 

olmadığını ortaya koymuştur. Whyte,  Chicago’da çöküntü bölgesi olarak bilinen 

Cornerville’de 1937-1940 yılları arasında yapmış olduğu araştırma sonucunda, bu 

bölgede organizasyonsuzluk bulunmadığı, aksine bireylerin hiyerarşik bir 

örgütlenme içerisinde işgal ettikleri yer tarafından belirlenen karşılıklı 

yükümlülüklere dayanan bir toplumsal yapının bulunduğunu tespit etmiştir.121 

Whyte’a göre Cornerville’deki sorun sosyal organizasyonsuzluk değil, bölgedeki 

sosyal organizasyonun, içerisinde yer aldığı toplumun sosyal organizasyonuyla 

uyumsuzluğudur. Bu uyumsuzluk, İtalyan göçmenlere karşı toplumda yaygın olan ve 

II. Dünya Savaşı ile daha da artan dışlayıcı tavra bir tepki olarak, bu topluluğun 

kendi içerisine kapanarak kendine özgü bir sosyal organizasyon 

gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır.122 Young ve Wilmott, Londra’da ağırlıklı 

olarak işçi sınıfının yerleşik olduğu Benthal Green’de 1953-1955 yılları arasında 

gerçekleştirmiş olduğu araştırmada, kentleşmeyle birlikte akrabalık ilişkilerinin 

çözüldüğü tezinin doğru olmadığını ortaya koyan sonuçlar elde etmiştir. Araştırmaya 

                                                 
119 Savage and Warde, op.cit.,  pp.13-14. 
120 Lilly-Cullen-Ball, op.cit.,  p.41. 
121  William Foote Whyte, Street Corner Society:The Social Structure of an Italian Slum, 3rd.ed., 
Chicago-London, The University of Chicago Press, 1981, pp.256-269. 
122 Ibid.,  pp.272-273. 
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göre akrabalık ilişkileri oldukça kuvvetli olduğu gibi, geniş aile yapısı da bölgede 

sıklıkla gözlemlenen bir olgudur. İnsanlar gerek uzun süredir yerleşik oldukları için, 

gerekse de akrabalık ilişkilerine verdikleri değer nedeniyle yaşadıkları bölgeye 

bağlıdırlar ve onu ekonomik gücün artmasıyla birlikte bir an önce terk edilmesi 

gereken bir yer olarak görmemektedirler.123 Gans, Boston’da çöküntü bölgesi olarak 

kabul edilen West End bölgesinde yapmış olduğu araştırmada, bölgedeki hayatın 

diğer kentsel bölgelerden pek farklı olmadığını,124 hatta bölgedeki en büyük 

gruplardan biri olan İtalyanlar arasında orta sınıflarda rastlanmayacak ölçüde, 

insanların başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerini önemsediği ve bunun da 

sapkın davranışların ortaya çıkmasınının önünde bir engel oluşturduğunu 

gözlemlemiştir.125 Bölgede suç ve benzeri davranışlara ilgi gösterilmekte ve bunlara 

gündelik konuşmalarda önemli bir yer verilmektedir. Bu eğilim çoğu zaman bölgede 

yaşayanların sapkın davranışları kınayarak kendi değerlerine ve yaşam biçimlerine 

yönelik inançlarını pekiştirmesi amacıyla kullanılmaktadır.126 

 

 Yukarıdaki örnekler kentlerde diğer bölgelerden suç konusunda daha sorunlu 

bölgeler bulunmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Ancak bu çalışmalar Chicago 

Okulu’nun yaklaşımındaki önemli bir eksikliği ortaya koymuşlardır. Bu eksiklik 

Chicago Okulu’nun tarihsel bir bakış açısından yoksun olması ve yukarıda açıklanan 

Chicago’nun çok hızlı kentleştiği bir döneme özgü koşulları, ekolojik bir yaklaşımla 

kentin “doğal” gelişim süreci olarak sunmalarından kaynaklanmaktadır. 

 

 Chicago Okulu’nun yaklaşımının taşıdığı ikinci bir sorun, toplumsal yapıdaki 

değişim süreçleri içerisinde kentleşmeye aşırı ve indirgeyici bir vurgu yaparak, 

toplumsal değişimi etkileyen başta ekonomi olmak üzere diğer faktörleri ikincil bir 

konuma yerleştirmesidir. Böylece kentleşme tarihsel bağlamından kopartıldığı gibi, 

ekonomi ve diğer değişim dinamikleri ile ilişkileri de yeterince analiz edilmemiştir. 

Böyle bir yaklaşımın bir kavram kargaşası içerisine düşmesi kaçınılmazdır. Shelley, 
                                                 
123 Michael Young and Peter Wilmott, Family and Kinship in East London, 5th.imp., London, 
Routledge and Kegan Paul, 1972, pp.156-167. 
124 Herbert J.Gans, The Urban Villagers:Group and Class in the Life of Italian Americans, New 
York-London, Free Press, 1965, p.14. 
125 Ibid.,  pp.86-88. 
126 Ibid.,  p.15. 
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Chicago Okulu da dâhil olmak üzere çeşitli kriminolojik yaklaşımların aslında 

modernleşme sürecinin farklı dışavurumlarına vurgu yaptıklarını, toplumun bütünsel 

dinamiklerini göz ardı ettikleri belirtmektedir.127 Clinard’ın yukarıda kırsal 

alanlardaki değişimi de “kırın kentleşmesi” olarak yorumlaması, kentleşmenin 

modernleşmeyi de kapsayacak biçimde bütün değişim dinamiklerini belirleyen bir 

süreç olarak algılandığını ortaya koymaktadır.  

 

 Kuramsal yaklaşımlardaki bu eksikliklerin, aslında Chicago Okulu üyelerinin 

politik duruşlarından kaynaklanan bilinçli bir tercihin sonucu olması muhtemeldir. 

ABD’nin siyasal ve ekonomik sisteminin meşruiyetine yönelik inançları, onları 

bütüne yönelik bir eleştiriden uzak tutmuş olabilir. Tekeli “kent olgusunun, 

toplumsal normların dışına çıkışın temel nedeni gibi gösterilmesi ancak gerçek 

nedenleri tartışmaktan kaçınmanın ya da öne sürülen modelin yetersizliğini 

gizlemenin bir yolu” olduğuna dikkat çekmektedir.128 Kentleşme ile suç arasındaki 

ilişki, toplumunun bütününe yönelen tarihsel bir yaklaşımla ve diğer toplumsal 

süreçlerle bağlantısı koparılmadan analiz edildiğinde kuramsal olarak daha kuşatıcı 

ve aydınlatıcı sonuçlara ulaşmamız mümkündür.  

3-Toplumsal Yapı ve Kuralsızlık 
 

 Robert K. Metron, suçun nedenlerini toplumsal yapının yaratmış olduğu 

kuralsızlık durumu temelinde analiz ettiği yaklaşımını ilk defa 1938’de “Social 

Structure and Anomie” adlı makalesinde ortaya koymuş ve daha sonra Social Theory 

and Social Structure(1949) adlı kitabında geliştirmiştir. Merton’a göre, uzun bir süre 

psikolojik ve sosyolojik teoride sapkın (deviant) davranışları, toplumsal yapıların 

insanların biyolojik güdülerini kontrol etmedeki başarısızlığı olarak açıklayan bir 

anlayış hâkim olmuştur. Ancak sosyal bilimlerin gelişmesiyle birlikte, insanın 

biyolojik itkileriyle toplumsal sınırlar arasındaki karşıtlık üzerine kurulu bu görüş 

değişmeye başlamıştır. Biyolojik itkiler her ne olursa olsun, neden sapkın 

                                                 
127 Louise I. Shelley, Crime and Modernization: The Impact of Industrialization and 
Urbanization on Crime, Illinois, Southern Illinois University Press, 1981, pp.11-14. 
128 İlhan Tekeli, “Kent, Suçluluk ve Şiddet”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, İlhan Tekeli der.,  
Ankara, Turhan, 1982, s.321. 
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davranışların sıklığının farklı toplumsal yapılarda farklı yoğunlukta olduğu; onların 

neden farklı biçimler ve örüntüler içerisinde kendilerini gösterdikleri soruları 

yanıtlanmaya muhtaçtır. Merton kendi yaklaşımının amacının, neden bazı toplumsal 

yapıların toplumdaki bazı bireyleri uyma değil, uymama davranışına zorladığını 

keşfetmek olduğunu belirtmektedir.129 

 

 Merton’a göre toplumsal ve kültürel yapıların unsurları içerisinde iki tanesi 

en önemli olanlarını teşkil etmektedir. Birincisi, toplumun bütün üyeleri ya da belirli 

bölümleri için ulaşılması meşru kabul edilen hedef ve çıkarlardır. İkincisi ise bu 

hedeflere ulaşmanın kabul edilebilir yollarını düzenleyen ve kontrol eden normlardır. 

Kültürel hedefler ve kurumsallaşmış normlar arasındaki ilişki sabit değildir ve 

bunlardan herhangi birine verilen ağırlık dönemlere göre farklılık gösterebilir. Bir 

uçta sadece belirli hedeflere ulaşmak için gereken teknik kuralların, kurumsallaşmış 

normların yerine geçtiği bütünleşememiş bir toplum bulunurken; diğer uçta uyumun 

merkezi bir değer olduğu, kültürün alternatif davranışlara çok sınırlı olarak izin 

verdiği, yenilik korkusuyla malul, geleneğe bağımlı “kutsal” toplum bulunmaktadır. 

Bu uçlar arasında ise kültürel hedefler ve kurumsallaşmış normlar arasında belirli bir 

dengenin bulunduğu, değişse bile göreceli olarak bütünleşmiş ve istikrarlı toplumlar 

bulunurlar. Merton’a göre sosyolojik olarak sapkın davranış, kültürel olarak ön 

görülen hedeflerle, bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlamak için toplumsal olarak 

yapılanmış yollar arasındaki uyumsuzluğun(dissociation) bir belirtisidir.130 

 

 Merton, teknik olarak en etkili prosedürün, kurumsal olarak ön görülen 

davranışa tercih edildiği ve toplumun istikrarsız hale geldiği durumu Durkheim’a 

atıfla “kuralsızlık” (anomie) olarak adlandırır. Zamanının Amerikan kültürünün 

başarı hedefine, kurumsal yollara yeterince altını çizmeden aşırı bir vurgu yaparak, 

yukarıda belirtilen iki uçtan birinci saf tipe yaklaştığı görüşündedir. Bu noktada 

Merton paranın önemine dikkat çekmektedir. Her ne kadar paranın tek başına 

başarının ölçüsü olduğu iddia edilemese de, Merton’a göre Amerikalıların değerler 

                                                 
129 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure,  Glencoe-Illinois, Free Press, 1957, pp. 
131-132. 
130 Ibid.,  pp.133-134. 
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skalasında paraya verdikleri üstün statü tartışmasızdır. Soyut ve gayrişahsî olan para, 

nasıl kazanılmış olursa olsun aynı malları ve hizmetleri satın almak için kullanılır; 

buna ilaveten kent toplumunun anonimliği, topluluk tarafından kaynağı bilinmeyen 

zenginliğin zamanla her türlü lekeden arınarak yüksek bir statü sembolü olmasını 

sağlar. Amerikalıların kişilik yapılarının oluşumunun en büyük araçları olan aile, 

okul ve işyeri bu başarı hedefine vurgu yapmakta ortaktır. Amerikan okullarında 

kullanılan ders kitaplarında açıkça “eğitim zekâyı geliştirir ve bunun sonucunda 

meslek ve para kazanma başarısını sağlar” denilmektedir.131 

 

 Bu başarı hedefini Amerikan kültürü, Merton’a göre üç kültürel aksiyomla 

ortaya koymaktadır. Birincisi, “herkes aynı yüksek hedeflere ulaşmak için çaba 

göstermelidir; çünkü bunlar herkese açıktır”. İkincisi, “mevcut olan görünüşte 

başarısızlık nihai başarı yolunda yalnızca bir duraktır”. Son olarak, “gerçek 

başarısızlık yalnızca hırsın azalması ya da bütünüyle ortadan kalkması durumunda 

ortaya çıkar”. Sosyolojik açıdan bu aksiyomların birincisi, tam ve eşit fırsata sahip 

olmayan bireylerin eleştirilerini toplumsal yapıya değil kendilerine yöneltmeleri, 

ikincisi aşağı sosyal tabakadakilerin kendilerini eşitleriyle değil, eninde sonunda 

içlerine dâhil olacağı üst tabakalarla özdeşleştirmesi suretiyle toplumsal iktidar 

yapısının korunmasını, üçüncüsü ise uymayı başaramayanlara toplumun tam bir 

üyesi olabilmek için hırslarından asla vazgeçmemeyi kültürel olarak dikte etmeyi 

temsil eder.132 

 

 Bireylerin toplumdaki bu kurumsallaşmış süreçlere yeterince vurgu 

yapmadan başarı hedefine vurgu yapan kültüre adapte olabilmek için verdikleri 

tepkileri Merton  beş bireysel adaptasyon türü (uyum, yenilik, gelenekçilik, çekilme 

ve isyan) olarak sınıflandırmıştır: 

 

i. Uyum: Bu adaptasyon türünde birey hem toplumun kültürel hedeflerini, hem de bu 

hedeflere ulaşmak için ön görülmüş olan kurumsallaşmış araçları kabul etmiştir. 

İstikrarlı bir toplumda bireylerin çoğunluğu bu adaptasyon türüne uygun olarak 

                                                 
131 Ibid.,  pp.135-137. 
132 Ibid.,  pp. 139. 
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davranır. Bu durum böyle olmadığında, toplumun istikrarı ve devamlılığı korunamaz. 

Bir insan topluluğunun toplum olarak nitelendirilebilmesi için, davranışlarının 

toplumun ortak değerlerine yönelmiş olması gerekmektedir.133 

 

ii. Yenilik(Innovation): Bu adaptasyon türü, birey kültürel hedefi kabul ettiği, ama 

ona ulaşmanın yollarını ve araçlarını düzenleyen kuralları içselleştirmediği zaman 

ortaya çıkar.134 Bu tür, doğrudan sapma davranışını ilgilendirdiği için Merton’un 

yaklaşımındaki en önemli unsuru teşkil etmektedir. 

 

 Merton, bu adaptasyon türüne bütün toplumsal tabakalarda 

rastlanılabileceğini kabul etse de, bu tür bir tepki için en büyük baskının alt tabakalar 

üzerinde olduğunu iddia etmektedir. Ona göre birçok çalışma, suçluluk bölgelerinin,  

başarılı olmak için uzlaşımsal ve meşru araçların bulunmadığı durumlara verilen 

normal bir tepki sonucu oluştuğunu göstermektedir. Bu bölgelerde yaşayan 

insanlarda, kendilerini hiçbir zaman zengin yapmayacak olan kol işlerinin yerine, 

organize suçlar, dolandırıcılık, vs. yolunu tercih etmeye doğru bir eğilim 

gelişmektedir.135  

 

 Kültürel hedefler ve bunlara ulaşmanın meşru yolları sınıfsal yapı tarafından 

sınırlanmıştır. Sapma davranışını yaratan yoğun baskıyı üreten, kültürel vurgu ile 

sosyal yapının kombinasyonudur. Egemen açık sınıf ideolojisine karşın, yeterli 

formel eğitime ve ekonomik kaynaklara sahip olmayanlar, başarı hedefini 

gerçekleştirmelerini sağlayacak meşru araçlardan yoksun durumdadırlar. Sapma 

davranışı yüksek bir orana, ancak bir kültürel değerler sistemi bir yandan toplumun 

bütünü için başarı hedefini yüceltirken, öte yandan aynı toplumun önemli bir 

kesiminin bu hedefe ulaşmalarını sağlayacak onaylanmış araçlara ulaşmasını sıkı bir 

biçimde sınırladığında veya bu yolları bütünüyle kapattığında ulaşır.136 

 

                                                 
133 Ibid.,  p.141. 
134 Ibid. 
135 Ibid.,  pp.144-145. 
136 Ibid.,  pp.145-146. 
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iii. Gelenekçilik (Rıtualısm): Bu adaptasyon türünde, kişi kültürel başarı hedefini 

reddetmekle birlikte, kurumsallaşmış normlara uymaya devam eder. Başarı için 

aralıksız ve rekabetçi çabanın yaratmış olduğu statü kaygısının giderilmesinin bir 

yolu olarak başarı hedefinden vazgeçme tercih edilir. Kültürel hedefler için rekabete 

içkin olan tehlikelerden ve hayal kırıklıklarından bireysel bir kaçış yoluyla, rutinin ve 

normlara uymanın güvenliğine sığınılır. Merton bu adaptasyon türüne en çok, başarı 

hedefine ulaşmaları üst-orta sınıf kadar kolay olmayan alt-orta sınıf arasında 

rastlanılabileceğini iddia etmektedir.137 

 

iv. Çekilme(Retreatısm): Bu kategoride psikotikler, serseriler, düşkünler, kronik 

alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları gibi hem kültürel hedefleri hem de 

kurumsallaşmış normları reddedenler bulunmaktadır. Bu durumda kültürel hedefler 

ile onlara ulaşmanın meşru araçları arasındaki çatışma, tam bir kaçma ile 

çözümlenmiş ve birey asosyal hale gelmiştir. Rekabetçi düzenin gerekleriyle baş 

edemeyen bu gruptaki bireyler, sürekli başarısızlıklarının yaratmış olduğu hayal 

kırıklıkları nedeniyle toplumsal gerekliliklerden kaçmaya yönelmişlerdir.138 

 

v. İsyan: Bu adaptasyon türü, egemen hedef ve standartlara yabancılaşmayı öngörür. 

Hedefleri ve normları ile birlikte mevcut toplumsal yapının önemli ölçüde 

değiştirilmesine ve yeni bir toplumsal yapı yaratılmasına çalışılmaktadır.139  

  

 Merton’un kuramı, suçların ancak sınırlı bir bölümünü açıklamakla 

eleştirilmiştir. Bu eleştiriye göre Merton’ın yaklaşımı yararcı olmayan ve tahripkâr 

nitelikte olan pek çok suçu açıklayamamaktadır.140 Merton’un en çok eleştiri alan 

varsayımı ise hem alt sınıfın, hem de orta sınıfın başarı hedefini içselleştirdiği ve alt 

sınıftan insanların kuralsızlık durumuna daha fazla açık olup, daha fazla sapkın 

davranış gösterdikleridir. Oysa farklı sınıfların değer sistemlerini inceleyen 

                                                 
137 Ibid.,  pp.149-151. 
138 Ibid.,  p.153. 
139 Ibid.,  p.155. 
140 Mustafa Tören Yücel, Kriminoloji, İstanbul, Umut Vakfı, 2004, s.50. 



 

 98

çalışmalar alt sınıftan insanların başarı hedefini içselleştirmelerinin orta sınıfa kıyasla 

daha az olası olduğunu bulgulamıştır. 141 

 

 Merton, Amerika’daki 1929 ekonomik krizi takip eden,  kültürel beklentilerle 

fiili davranışlar arasındaki çelişkinin kendini açık bir biçimde dışarı vurduğu, buna 

rağmen sapkın davranışların genel olarak toplumsal kontrol eksikliği, bireysel 

başarısızlıklar ve uyumsuzluklar temelinde analiz edildiği bir dönemde, Durkheim’ın 

anti-psikolojik ve yapısal yaklaşımından yola çıkmış, Durkheim’ın düşüncesini 

Amerikan toplumunun yapısına uygun bir biçimde yorumlamaya çabalamıştır. Bu 

çabasında, Marksizme yönelik ilgisi, sınıfsal yapının neden olduğu çelişkilerin 

sapkın davranışların açıklamasındaki rolünü göz önüne almasında yardımcı 

olmuştur.142 Her ne kadar Merton’un yaklaşımı odağında Amerikan toplumunu 

bulundurmuş; Amerikan sosyolojisindeki etkisi daha çok 1950’li ve 60’lı yıllarda 

olmuş ve 1970’li yıllarda egemen konumunu damgalama kuramlarına bırakmışsa 

da143, toplumun kültürel hedefleri ile bunlara ulaşmanın meşru yolları arasındaki 

diyalektik içerisinde geliştirilen bireysel adaptasyon biçimleri hakkındaki görüşleri, 

Amerikan toplumu dışındaki kapitalizmin hakim olduğu toplumlar için ve bugün de 

ilham vericidir. Özellikle de farklı sınıflardan bireylerin karşı karşıya geldiği kentsel 

bölgelerde; tüketim toplumunun beklentileri, bunun bireyler üzerinde yarattığı etki 

ve baskılar, ve bireylerin bu etki ve baskılara verdikleri tepkileri anlamada, bu 

tepkilerin kendilerini bazı durumlarda suç şeklinde gösterip göstermediklerini 

araştırmada Merton’un görüşleri aydınlatıcı olabilir. 

 

4-Damgalama Kuramı 

 
 Suçun açıklanmasında ve incelenmesinde suç olarak nitelendirilen eylemden 

ziyade, toplumun bu eyleme verdiği tepkiye ağırlık veren yaklaşımlar 

                                                 
141 Stephen Cole, “The Growth of Scientific Knowledge”, The Idea of Social Structure, ed.by Lewis 
A.Coser, New York, Harcourt Brace, 1975, p.211. 
142 Lewis A. Coser, “Merton’s Uses of the European Sociological Tradition”, ibid.,  pp.94-95. 
143 Bkz. Stephen Cole, op.cit.,  pp.188-201. 
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damgalama(labelling) kuramı içerisinde değerlendirilirler. Bu yaklaşımın temelini 

Tannenbaum aşağıdaki görüşleri ile atmıştır: 

 
“Suçluyu yaratma süreci bir etiketleme, tanımlama, teşhis etme, ayırma, tarif etme, 
vurgulama, bildirme ve haddini bildirme sürecidir; bu süreç şikayet edilen özellikleri tahrik 
ve teşvik etmenin, altını çizmenin ve hatırlatmanın bir yolu haline dönüşür. 
Kişi tarif edildiği şey haline dönüşür. Değerlendirmenin onu cezalandıracak ya da ıslah 
edecek kişiler tarafından yapılıyor olmasının önemi yoktur. Her iki durumda da vurgu 
kınanan davranışa yapılır. Ebeveynler ya da polis, büyük kardeş ya da mahkeme, gözetim 
memuru ya da çocuk ıslahevi, şikayet edilen şeye dayandıkları sürece, yanlış bir zemine 
dayanmaktadırlar. Hevesleri amaçlarına galip gelmektedir. Kötüyü ne kadar ıslah etmeye 
çalışırlarsa, kötü, ellerinde o kadar büyür. Hangi iyi niyetlerle yapılıyor olursa olsun sürekli  
hatırlatma,  bastırmak istediği kötü davranışın ortaya çıkmasına yol açacak biçimde işlev 
görür. Yol, kötüyü reddedişten onu dramatize etmeye uzanır. Onun hakkında az konuşmak 
daha iyidir.”144 
 
 

1950’li ve 1960’lı yıllarda bu yaklaşımın geliştirilmesiyle, damgalama kuramı 

toplumsal normlardan sapma konusundaki belli başlı yaklaşımlar içerisinde yer 

almaya başlamıştır.145 Bu yaklaşımın temel özelliği “birincil sapma” ve “ikincil 

sapma” arasında yaptığı ayrımdır. Birincil sapma, toplumsal, kültürel, psikolojik, 

fizyolojik nedenlerle ya da bunların kombinasyonlarıyla ortaya çıkan eylemlerdir. 

Birincil sapma, toplumsal olarak tanınmış ve arzu edilmeyen bir davranış olarak 

tanımlanmışsa da, davranışı gerçekleştiren kişinin statüsü açısından ikincil sapma 

kadar önemli değildir. İkincil sapma, kişilerin yapmış olduğu eylemlere karşı 

toplumun verdiği toplumsal olarak tanımlanmış tepkilere bağlı olarak ortaya çıkar. 

Toplumun verdiği tepki kişide damgalanma(stigmatization), cezalandırılma ve ayırt 

edilme etrafında şekillenen, kişinin toplumla etkileşimini, toplumsal rollerini ve 

kendisini hakkındaki düşüncelerini belirleyen bir durum yaratır. Burada söz konusu 

olan yüz yüze ilişkilerin ötesinde, kamusal ve özel aktörlerin kişileri tanımlaması ve 

sınıflandırması; onları bir takım cezalandırma, sınırlandırma ve ödüller aracılığıyla 

toplumsal kontrol altında tutması; toplumdan ayrıştırarak belirli çevrelerde izole 

etmesidir.146 

 
                                                 
144 Frank Tannenbaum, Crime and the Community, Boston, Ginn, 1938, pp.19-20’den aktaran 
Walter R.Gove, “The Labelling Perspective: An Overview”, The Labelling of Deviance: Evaluating 
a Perspective, ed.by Walter R.Gove, New York-London, Sage Publications, 1975, p.3. 
145 Ibid.,  pp.3-4. 
146 Edwin M. Lemert, Human Deviance, Social Problems and Social Control, 2nd.ed., New Jersey, 
Prentice-Hall, 1972, pp.62-64. 
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Becker, bilim insanlarının “sapkın” damgasını sorgulamaktan ziyade 

genellikle verili olarak aldıklarını ve böylece de bu yargılamayı yapan grubun 

değerlerini benimsediklerine dikkat çekmektedir.147 Öte yandan bir toplumsal grubun 

gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar ve ulaşmak istediği hedeflerin neler olduğu 

çoğunlukla politik bir sorundur. Bu durumda hangi kuralların uygulanacağı, ne tür 

davranışların sapma olarak değerlendirileceği ve kimlerin damgalanacağı da politik 

bir sorun olarak tezahür etmektedir.148 Becker’a göre sapma toplum tarafından 

yaratılır. Toplumlar ihlali sapma teşkil eden kurallar belirleyerek ve bu kuralları 

belirli kişilere uygulayarak sapmayı yaratırlar: 

 
“…Sapma kişinin gerçekleştirdiği eylemin bir niteliği değildir; o diğerleri tarafından 
kuralların ve yaptırımların “kabahatli olan”a(offender) uygulanmasının bir sonucudur. Sapkın 
kendisine bu etiketin başarıyla uygulandığı kişidir; sapma davranışı insanların bu şekilde 
etiketlediği davranıştır.”149 
 

İnsanların bir eylemi sapkın olarak nitelendirmesi zaman içerisinde çeşitlilik 

gösterebilmektedir. Belirli dönemlerde belirli davranışlar toplumdan daha fazla tepki 

alabilmektedir. Ayrıca bir eylemi kimin işlediği ve ondan kimin zarar gördüğü de, o 

eylemin sapkın olarak belirlenme derecesini etkileyebilmektedir. Aynı eylemlerde 

bulunan orta sınıf yerleşimlerinde yaşayan bir çocukla, çöküntü alanlarından birinde 

yaşayan bir çocuğun damgalanma açısından ikincisinin aleyhine olan bir süreçle 

karşı karşıya olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Aynı durum şirketlerden 

tarafından işlenen suçların özel hukuk çerçevesinde değerlendirilirken, bir birey 

tarafından işlendiğinde suç olarak algılanması durumunda da geçerlidir. Becker’a 

göre bütün bu örnekler sapmanın belirli eylemlerin içerisinde mevcut olup 

diğerlerinde bulunmayan bir nitelik değil, diğer insanların o eyleme verdikleri 

tepkinin bir ürünü olduğunu göstermektedir.150 

  

 Damgalama yaklaşımı çeşitli açılardan eleştirilere uğramıştır. Damgalama 

perspektifini savunanların sistematik bir kuram geliştiremedikleri, test edilebilir 

                                                 
147 Howard S.Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press, 1963, 
pp. 3-4. 
148 Ibid.,  p.7. 
149 Ibid.,  pp.8-9. 
150 Ibid.,  pp.11-14. 
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önermeler sunamadıkları belirtilmiştir.151 Bu yaklaşım ayrıca tedavi ve eğitim gibi, 

toplumun verdiği tepkinin olumlu sonuçları olabileceği olasılığını tamamen göz ardı 

ettiği şeklinde de eleştirilmiştir.152 Bu yaklaşımın en zayıf tarafı ise toplumun verdiği 

tepkiye odaklanması nedeniyle, norm ihlalinin neden gerçekleştiğini 

açıklayamamasıdır.153 

 

 Damgalama yaklaşımı, her ne kadar suç işlemelerinin nedenlerini 

açıklayamasa da, düşük gelirlilerin ve azınlık gruplarının damgalanma ihtimallerinin 

daha fazla olduklarına dikkat çekmekte haklıdır.154 “Toplumun marjininde” 

yaşayanlar, çok az güce ve kaynağa sahip olanlar damgalanmaya en az direnebilecek 

ve sapkın rolüne yönelmeleri olasılığı en fazla olanlardır.155 Kentleşme ve suç ilişkisi 

açısından bu yaklaşımın önemi belirli kişiler gibi, belirli kentsel bölgelerin de bir 

damgalanma sürecine maruz kalmaları, dolayısıyla buralarda yaşayanların polisin 

daha fazla gözetim ve denetimi altında bulunmasıdır.  

 

5-Radikal Kriminoloji 
 

 Radikal kriminoloji 1970’li yıllarda, geleneksel kriminolojinin suç işleyen 

kişilere ya da suç işleyenlerin yoğun olarak bulunduğu topluluklara odaklanan ve 

sorunu onların kendisinde arayan yaklaşımına meydan okuyan bir yaklaşım olarak 

ortaya çıkmıştır. Radikal kriminologlar insan yaşamının, özellikle de suç ve 

cezalandırma gibi politik olarak belirlenen bir konunun, değerlerden bağımsız olarak 

araştırılabileceğine karşı çıkmışlardır. Güç ilişkilerinin yansıması olarak suçun ve 

cezalandırmanın tanımlanması ne kadar “değer-yüklü” ise, bireylerde bulunan ve 

onları suç işlemeye iten olumsuz özellikleri tespit etmeye yönelen araştırmalar da o 

kadar değer yüklüdür.156 

  
                                                 
151 Gove, op.cit.,  pp.8-9. 
152 Ibid.,  p.16. 
153 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.204. 
154 Ibid.,  s.205. 
155 Gove, op.cit.,  p.5. 
156 Michael J.Lynch and Raymond J. Michalowski, The New Primer in Radical Criminology, 
Monsey, New York, Criminal Justice Press, 2000, pp.3-4. 
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 Radikal kriminologlara göre suçun gerçek nedenleri kusurlu bireylerde ya da 

çözülmüş topluluklarda değil, sosyal yapının karakteristiklerinde aranmalıdır. 

Bireylerin ve grupların davranışları ancak toplumsal yaşamın yapılarını belirleyen 

daha geniş ekonomik, toplumsal, politik, kültürel ve tarihsel faktörlerle ilişkileri 

içerisinde değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Dolayısıyla incelenen toplum kapitalist 

bir toplum olduğunda, kapitalizmin eleştirisi gündeme gelmekte, bu da radikal 

kriminologları bu eleştiriyi en kuvvetli bir biçimde gerçekleştiren Marksizm’e 

çekmektedir.157 Taylor, Walton ve Young, 20. yüzyıl sosyolojisinin sosyolojik konu 

ve problemleri kompartımanlaştırmasına; Durkheim ve Marx’ın kuramları gibi 

toplumu bir bütün(totality) olarak inceleyen yaklaşımlara karşılık, 20.yüzyıl 

sosyolojisinin bu kuramların “ampirik hadımlaştırılmasının tarihi” olarak geliştiğine 

dikkat çekmektedir. Bu süreçten kriminoloji de payına düşeni almış ve kriminolojik 

problemler depolitizasyon sürecine uğrayarak teknik sorunlar haline 

dönüştürülmüştür.158 Taylor, Walton ve Young’un aşağıdaki sözleri radikal 

kriminolojinin geleneksel kriminolojik yaklaşımlara getirdiği eleştiriyi ve kendi 

hedefini özlü bir biçimde ortaya koymaktadır: 

  
“Servet ve güç eşitsizliklerinin, daha özel olarak mülkiyet ve yaşam fırsatlarındaki 
eşitsizliklerin yok edilmesine normatif olarak yönelmeyen bir kriminolojinin kaçınılmaz 
olarak ıslahatçılığa(correctionalism) düşeceği açık olmalıdır. Ve bütün ıslahatçılık 
reddedilemez bir biçimde sapmanın patoloji ile özdeşleştirilmesiyle maluldür. Sapmaya 
yönelik yetkin bir sosyal teori doğası gereği, (…) suçun nedenlerinin zamanın toplumsal 
düzenlemeleri tarafından öngörülen form ile yakın bir biçimde bağlantılı olması gerektiği için 
ıslahatçılıkla bütün bağlarını koparmalıdır. Suç daima bu toplumsal düzenlemelerin çerçevesi 
içerisinde problematik bir davranış olarak görülmüştür ve görülecektir: suç ortadan 
kaldırılacaksa, bu toplumsal düzenlemelerin kendileri de kökten toplumsal değişime tabi 
olmalıdırlar.”159   

 

  O güne kadar gelen kriminoloji, eşitsizliğin ve sömürünün, suçun, hukukun 

ve cezalandırmanın biçimlenmesindeki rolünü ihmal etmekle ve sınıfsal önyargılara 

dayanan bir kriminoloji geliştirmekle eleştirilmektedir. Ancak radikal kriminolojinin 

Marksizm’in basitçe kriminolojiye uygulanması olarak görülmesi de hatalı olur. 

Örneğin ABD’de radikal kriminolojiyi besleyen,  sosyal adalet ve eşitliğe yönelmiş 

işçi ve kadın hareketlerine dayanan radikalizm çizgisi, köklerini Marksizm’de değil, 
                                                 
157 Ibid.,  p.4. 
158 Taylor, Walton, Young, op.cit,  p.278. 
159 Ibid.,  p.281-282. 
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“bir eşit insanlar topluluğunun idealize edilmiş liberal dışavurumları” olan Amerikan 

Bağımsızlık Deklarasyonu ve Haklar Bildirgesi’nde bulmaktadır. Ayrıca yukarıda 

incelenen Merton ve damgalama kuramını savunanlar gibi Marksizm’den etkilense 

de Marksist olmayan yaklaşımlar da radikal kriminologları etkilemiştir.1980’li 

yıllardan bugüne değin ise yapısalcı, post-yapısalcı, feminist ve post-modernist 

yaklaşımların da dâhil olduğu daha karmaşık ve eklektik bir akım haline 

dönüşmüştür.160 

 

 Radikal kriminoloji test edilebilir önermeler sunamamakla eleştirilmiştir. Bu 

eleştiriye radikal kriminologlar “burjuva pozitivizmi”nin karşısına tarihi koyarak 

karşılık vermişlerdir.161 Ancak radikal kriminoloji yaklaşımına karşı çıkanlar, 

sosyalist ülkelere ait suçlarla ilgili verilerin bulunmadığını, bu ülkelerin “kapalı 

sistemler” olup tek parti kontrolündeki hükümetlerin bu tür bilgileri gizlediğini ve 

radikal kriminologların suç konusunda reel sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeleri 

değil, idealleştirilmiş gelecekteki bir sosyalist ütopya ile tarihsel ve güncel kapitalist 

sistemleri karşılaştırdıklarını; bunun bir kuramın geçerliliğine karar vermek için 

yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca tarihteki en “açık, özgür ve demokratik” 

toplumların kapitalist toplumlar olduğu, buna karşılık radikal kriminologların 

Marksist prensipler üzerine kurulu sistemlerdeki otoriter ve totaliter yapıyı, elitizmi, 

baskı ve adaletsizlikleri göz ardı ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bir diğer eleştiri ise 

kapitalizme içkin suç yaratıcı özellikler bulunması durumunda, bütün kapitalist 

toplumlarının benzer suç oranlarına sahip olması gerektiği, oysa gerçeklikte bu 

oranlar arasında önemli farklılıklar bulunduğu noktasındadır.162 

 

 Radikal kriminolojiye ciddi bir eleştiri de kendisi de bu akımdan gelmekte 

olan Jock Young ve John Lea’nın temellerini attığı “sol realizm” yaklaşımından 

gelmiştir. “Güçlülerin” işlediği suçlara ve kapitalizmin yarattığı hukuksal ve sosyal 

sorunlara ağırlık verirken, çalışan sınıfların işlediği suçları ihmal eden “sol 

idealizm”e karşıt olarak, “sol realizm” bu tür suçları “ciddiye almaktadır”. Bu 

                                                 
160 Lynch and Michalowski, op.cit.,  pp.8-11. 
161 Ronald L. Akers, Criminological Theories, 3rd.ed., Los Angeles, Roxbury, 2000, pp.192-193. 
162 Ibid.,  pp.193-202. 
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yaklaşım çalışan sınıfların, suçun pek çok yönden mağduru olduğuna dikkat 

çekmektedir. Suç, çalışan sınıf topluluklarının çözülmesine neden olmakta ve gerek 

gerçek anlamda gerekse de kitle iletişim araçlarının çarpıtmalarıyla, yoksulları karşı 

karşıya getirerek onların öfkelerinin toplumdaki eşitsizlikler yerine suça yönelmesine 

neden olmaktadır. Çalışan sınıfların işlediği suçların nedenleri dünyadaki 

adaletsizlikler ve eşitsizliklerde aranabilse de, bu suçların yönelimi bencilliğe ve 

bireyciliğe doğrudur. Toplumun dönüştürülmesi için kullanılabilecek enerjiler, suça 

yönelerek etkisiz hale gelmektedir. Suçu ciddiye almaya bağlı olarak, “sol 

idealist”lerin aksine suçun kontrol edilmesi ve polisin rolü konusunda da realist bir 

tutumun gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak bunun için önerdikleri 

muhafazakârların sertliğe dayalı politikaları değil, suçu yaratan koşulların 

değiştirilmesi, suçlulara yönelik sosyal hizmetler ve polisin demokratik kontrolü gibi 

siyasalardır. Sosyalist bir adalet sisteminin yalnızca faile odaklanmasının hatalı 

olduğunu, mağdurun haklarının da korunması gerekliliğinin altını çizmektedirler. 

İnsanlar eylemlerinden sorumludur ve suçu bir sistem sorunu olarak görmek onu 

affetmek anlamına gelmemelidir.163 Suçun kontrolü politik olarak da sol idealistlerin 

ihmal ettiği bir önem taşımaktadır: 

 
“Eğer suçu ekonomik hoşnutsuzlukla politik alternatifsizliğin bileşimi ile eşitlememize 
dönersek, sosyalistlerin çıkarması gereken sonuç açıktır. Suçun kontrolünün çalışan sınıflar 
için maddi bir ihtiyaç ve dolayısıyla herhangi bir sosyalist programın asli bir parçası 
olmasının yanında, marjinalleşmiş gençliğin yaşamlarına anlam ve potansiyel verecek 
alternatif bir politikanın yokluğu suçun ve çözülmenin ortaya çıkmasına önemli bir katkıda 
bulunmaktadır.”164 
 

 Yukarıda örneklerini sunduğumuz eleştiriler, radikal kriminologlar tarafından 

çeşitli biçimlerde yanıtlanmış, öte yandan bu yanıtlama ve tartışma süreci 

yaklaşımlarının dönüşmesine de neden olmuştur. Sosyalist ülkelerle ilgili eleştirilere 

burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz “bu ülkelerin sosyalist olmadıkları” ya da 

“henüz bir geçiş aşamasında oldukları için hem kapitalist hem de sosyalist 

sistemlerin özelliklerini gösterdikleri” gibi yanıtlar verilmiştir.165 Bu tür yanıtlar 

                                                 
163 John Lea and Jock Young, What Is To Be Done About Law and Order?, 2nd.ed., London, Pluto 
Press, 1993, pp.264-270. 
164 Ibid.,  p.271. 
165 Bkz. David F.Greenberg ed.by, Crime and Capitalism:Readings in Marxist Criminology, 
2nd.ed., Philedelphia, Temple University Press,  pp.22-24. 
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ütopyacılık eleştirisinden kurtulmaya yetmemekle birlikte, Greenberg sosyalist 

ülkelerdeki suçların bir utanç vesilesi değil araştırma konusu olması gerektiğini, 

Marksizmin böyle bir araştırma için gerekli kavramsal araçlara sahip olduğunu ve 

ayrıca ütopyacılık eleştirisinin, kapitalizm ile totaliter sistemler dışında bir 

alternatifin varlığını reddederek radikal kriminoloji akımı içerisinde önemli bir yer 

tutan demokratik sosyalizm çizgisini görmezden geldiğini belirtmektedir.166 

 

 Greenberg ayrıca radikal kriminologların sosyo-psikolojik süreçlerin ve yüz 

yüze ilişkilerin suçluluğa etkisini inkâr etmediklerini, ama bunların da daha geniş 

sosyal yapılar tarafından belirlendiğini savunduklarına dikkat çekmektedir. Bu 

yapılar açıklanırken ise toplumun politik ve ideolojik boyutları da ihmal edilmeden 

ekonomiye ağırlık verilmektedir.167 Suç açıklanırken okul gibi üstyapısal kurumların 

etkisi de göz önüne alınmaktadır.168 Toplumsal yapının bireylerin davranışları 

üzerindeki belirleyici etkisine ağırlık veren bir perspektif olarak, toplumsal yapıyı 

değiştirmeden bireyleri ve kurumları değiştirerek suçun önlenebileceği düşüncesine 

karşı çıkılmaktadır. Örneğin mahkûmların eğitilmesi, işsizlik ve düşük ücrete 

dayanan endüstriler sorununu çözmeyecektir. Bu tür çabalar okyanusu bir kova ile 

boşaltmaya çalışmak gibidir.169 

 

 Radikal yaklaşımlar zamanla suçu açıklamakta indirgeyici, ideolojik ve 

ütopyacı oldukları eleştirilerinin de etkisiyle, reddettikleri geleneksel kuramların 

suçu açıklamakta kullandıkları ailenin çözülmesi, aile içi sosyalleşme, kentsel 

yoğunluk, ırk ayrımcılığı, öğrenme, vs. gibi faktörleri analizlerine dâhil etmişlerdir. 

Akers’a göre bu dönüşüm radikal kriminoloji ile reddettiği geleneksel kriminoloji 

yaklaşımları arasındaki farklılığı azaltmıştır.170 

 

 Radikal kriminolojiyi eleştirenler dahi, kapitalist toplumlardaki ekonomik 

güç eşitsizliklerinin bu toplumlardaki hukuka ve adalete ne şekilde etki ettiğini 

                                                 
166 Ibid.,  p.25. 
167 Ibid.,  p.18. 
168 Ibid.,  p.25. 
169 Ibid.,  p.18. 
170 Akers, op.cit.,  pp.198-200. 
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açıklamaya katkıda bulunma noktasında, radikal kriminolojinin değerini teslim 

etmişlerdir.171 Ayrıca suçu etkileyen pek çok faktörün bulunduğu inkâr edilemese de, 

bu faktörlerin belirli bir toplumsal yapı içerisinde biçimlendikleri ve bu yapı ile 

karşılıklı ve dinamik bir ilişki içerisinde bulundukları da bir gerçektir. Ekonomik 

indirgemecilik, indirgemecilik türlerinden sadece bir tanesidir. Suçluluğu etkileyen 

herhangi bir faktörün, bu faktör ekonomik durum, cinsiyet, yaş, etnisite, kentleşme 

vs. her ne olursa olsun, toplumsal yapıdan kopuk bir biçimde incelenmesi bizi tek 

boyutlu ve indirgeyici açıklamalara götürecektir. Bu bakımdan radikal kriminolojinin 

toplumsal yapıya yaptığı vurgu yerindedir. Dolayısıyla aşağıda kentleşme ve suç 

ilişkisinin kuramsal bileşenleri ele alınırken, gerek radikal kriminoloji gerekse de sol 

realizmin kuramsal yaklaşımlarından birincil, yukarıda incelenmiş olan diğer 

yaklaşımlardansa ikincil düzeyde faydalanılacaktır. 

 

D-KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNİN KURAMSAL 

BİLEŞENLERİ 
 

1-Genel Olarak 

 
 Kentleşme ve suç ilişkisi kentsel yoksulluk, mekansal damgalanma ve 

tehlikeli sınıflar söylemi başlıkları altında incelenecektir. Bu ilişkiyi başka başlıklar 

altında incelemek veya bu sayılanlara başkalarını eklemek mümkündür. Ancak bu 

çalışmada söz konusu başlıkların sosyolojik olarak daha anlamlı ve bizi kuramsal 

olarak toplumun bütününe yönelik bir eleştiriye götürmeye daha elverişli olduklarını 

varsaymaktayım. Bu bölümde söz konusu kuramsal yaklaşım temellendirilmeye, 

tezin son bölümünde ise bu kuramsal yaklaşım Türkiye ve İstanbul’un kentleşmesi 

ile suçluluk arasındaki ilişkiye uygulanmaya çalışılacaktır. 

 

 Aşağıda değinilecek olsa da, kentsel yoksulluk başlığının seçilmesinin 

yoksulluğu suçla özdeşleştiren bir yaklaşımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı kısaca 

                                                 
171 Bkz. ibid.,  p.193. 
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tartışılmalıdır. Beyaz yakalı suçları olarak tabir edilen suçların üst sınıflar arasında 

yaygın bir biçimde işlendiğine ve bunun toplumsal bedellerinin en az diğer suçlar 

kadar ağır olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Ancak bu suçlar hem istatistiklerde 

tuttukları yer, hem de kamuoyunda yarattıkları tepki bakımından toplumsal bir sorun 

olarak suç ele alındığında ilk akla gelen suçlar olmadığı gibi,172 kentleşme suç ilişkisi 

bağlamında da; çoğunlukla birkaç nesildir kentli olan ve kentle herhangi bir 

bütünleşme sorunu yaşamayan sınıflar tarafından işlenmektedirler. Buna bağlı olarak 

kentleşme ile suç arasındaki ilişkiden bahsedildiği zaman bu tür suçlar değil, daha 

yoksul sınıflar tarafından işlenen suçlar ima edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada 

amaçlanan yoksullukla suçu özdeşleştirmek değil, tam tersine böyle bir 

özdeşleştirmenin sonucu olan, suçu kentleşmeye bağlayan yaklaşımı eleştirmek, 

bununla birlikte kentsel yoksulluğu yaratan koşulları ve bu koşulların hangi 

durumlarda suçluluğa itici olabileceğini göstermektir. Damgalanmış bölgeler ve 

tehlikeli sınıflar yaklaşımından kaynaklanan söylemlerin ve politikaların incelenmesi 

bu koşulların nasıl pekiştirildiğini ve kentleşme ile suç arasında kamuoyunda yaygın 

bir kanaatin nasıl ve hangi ideolojik saiklerle oluşturulduğunu göstermeyi 

hedeflemektedir. 

 

2-Kentsel Yoksulluk 

 
 Hayatlarını idame ettirecek düzenli bir gelirden ve herhangi bir bireysel ya da 

kurumsal destekten yoksun olanların suç istatistikleri içerisinde büyük yer tutmaları, 

özellikle de toplum içindeki zayıf konumları nedeniyle yargı önüne çıkarılmaları ve 

cezalandırılmalarının da daha kolay olduğu düşünüldüğünde ispatlanmasına gerek 

olmayacak bir durumdur. Ancak yoksulların tehlikeli sınıflar olarak algılanıp disiplin 

altında tutulmaları ile onları suçluluğa iten koşullar farklı konulardır. Burada 

bunlardan ikincisi üzerinde durulacaktır. 

 

                                                 
172 Bkz. Edwin H. Sutherland,  “Beyaz Yaka Suçları”, Çev. Selman Dursun,  Suç Politikası, Kayıhan 
İçel ( proje yöneticisi ), Yener Ünver yay. haz., Karşılaştırmalı Güncel Hukuk Serisi No:5, Ankara, 
Seçkin, 2006, s. 295-305.  
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 Jütte, Avrupa tarihinde yoksulluğun daima suç ve günah ile birlikte 

düşünüldüğüne dikkat çekmektedir. Ancak Jütte’ye göre bu konudaki tarihsel 

belgelerin ne kadar yönetici sınıfların ön yargılarını, ne kadar toplumsal gerçekliği 

yansıttıkları şüphelidir. Jütte, ihtiyaç içerisinde olanlar için suçun ve özelikle de 

hırsızlığın erken modern Avrupa’da yoksullara yönelik yardımlara ve dilenciliğe 

diğer bir alternatif olarak eşlik ettiğini kabul etmektedir. Ancak bu konudaki 

mahkeme kayıtlarının suçluların ekonomik durumları hakkında genellemeler 

yapmaya elverişli olmadığını ve kıtlık yılları ile suç oranları arasında bir korelasyon 

bulunduğunu iddia etmenin de yine resmi verilere göre mümkün olmadığını 

belirtmektedir.173 

 

 E.P.Thompson, araştırmacıların 18.yüzyıl Londra’sındaki suç sorunuyla ilgili 

verdikleri bilgilerin, Fransız Devrimi’nin yarattığı panik duygusu, araştırmacıların ön 

yargıları gibi nedenlerle abartılı olsa da,  sürekli işi ve mülkü olmayan insanların 

hayatlarını gayrimeşru yollarla sağladıkları yönündeki varsayımın anlaşılabilir 

olduğunu ve bu gözlemlerin abartılı olmakla birlikte “mülksüzlerin suça ilişkin 

gerçek davranışları” hakkında da bilgi verdiğini belirtmektedir.174 Ticari genişleme, 

çitleme hareketi ve Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarının “hep darağacının gölgesinde” 

meydana geldiğini, yoksulların bu dönemde sefalet ve yetersiz koruma önlemleri 

nedeniyle suça itildiğini, küçük esnaf ve ustaların borç nedeniyle hapis korkusuyla 

suça yöneldiğini belirtmektedir.175 Yine bu yıllarda depo, pazar, kanal mavnaları, 

doklar ve demiryollarından hırsızlık yapma olanakları artmış ve çok sayıda arızi işçi 

geçimlerini bu yolla tamamlamıştır.176 

 

 Foucault, Fransa’da 18.yüzyılın sonlarından itibaren şahsa karşı fiziksel 

saldırıların azalmaya, mülkiyete karşı suçların ise artmaya başladığına dikkat 

çekmektedir.177 Bu artış Foucault tarafından “yasadışılık” karşısında farklı bir politik 

                                                 
173 Robert Jütte, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1994, pp.143-151. 
174 E.P.Thompson, İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, 2.bs., İstanbul, Birikim, 
2006, s.94. 
175 Ibid.,  s.100. 
176 Ibid.,  s. 328. 
177 Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul, İmge, 1992, s.92. 
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tepkinin gelişimi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre, Eski Rejim’de 

her toplumsal tabaka “hoş görülen bir yasadışılık marjına” sahipti. Bu yasadışılık 

bireylere ve topluluklara tanınmış ve onların hayatları için vazgeçilmez ayrıcalıklar 

olarak tezahür ediyordu. Yasadışılık, yasal düzenlemelere kitlesel olarak fiilen 

uyulmaması ve iktidarın da bunları dayatma konusunda kendisini yetersiz etmesi 

şeklinde ortaya çıkıyordu. En yoksul tabakalar kaçakçılık, hayvan otlatma ve odun 

toplama gibi konularda elde ettikleri “hoşgörü” alanını daraltmaya yönelik her 

teşebbüse ayaklanma yoluyla cevap veriyorlardı. Ancak 18.yüzyılın ikini yarısındaki 

kapitalistleşme süreci içerisinde, genel zenginlik ve nüfus artışı, özel mülkiyeti 

korumaya yönelik artan hassasiyet durumu değiştirmiştir. Odun toplama hakkı ve 

hayvan otlatma hakkı gibi haklara yönelik yasadışılık, özel mülkiyetin öne 

çıkmasıyla birlikte mallara yönelik yasadışılığa dönüşmüştür. Burjuvazi açısından 

gerek toprak mülkiyetine, gerekse de içerisinde korunması gereken hammadde, alet, 

edevat ve mamul eşyalar bulunan limanların, ambarların ve atölyelerin çoğalmasıyla 

önem kazanan ve hırsızlık imkânlarını da artıran endüstriyel mülkiyete yönelik 

saldırıların şiddetle cezalandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.178 Bu süreç 

içerisinde mala karşı suçların artışı en yoksul tabakaların hayatta kalmaları için 

gerekli olan, “hoş görülen” yasadışılıkların kriminalize edilmesine bağlanabilir: 

 
“Hırsızlık, emek araç ve ürünlerinden hukuki-siyasal olarak pay alan bir toplumdan, bunları 
sahiplenen bir topluma geçişi sağlayan bu hareket içinde, yasallıktan ilk kaçış unsurlarından 
biri haline gelme eğilimine girmiştir. Olayları başka türlü de anlatmak mümkündür: 
yasadışılıkların ekonomisi, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yeniden yapılanmıştır. Mallara 
yönelik yasadışılıklar, haklara yönelik olanlardan ayrılmıştır. Bu, bir sınıf zıtlaşmasını 
kapsayan bir paylaşımdır, çünkü halk sınıflarının en kolay ulaşabilecekleri yasadışılık olacak 
olanı, mallara yönelik olanı olacaktır – mülkiyetin şiddet yoluyla intikali-; öte yandan da 
burjuvazi haklara yönelik yasadışılıkları kendine ayıracaktır(…) mala yönelik yasadışılıklar 
için –hırsızlık için- olağan mahkemeler ve cezalar; haklara yönelik yasadışılıklar için – 
hilebazlıklar, mali sahtekarlıklar, kuraldışı ticari işlemler- yumuşatılmış muameleler, 
uyarlamalar ve para cezalarıyla birlikte özel yasalar. Burjuvazi verimli, haklara yönelik 
yasadışılık alanını kendine ayırmıştır.”179 
 

Tarihçiler yoksullukla suçluluk arasındaki ilişkiyi genellikle özel mülkiyetin 

korunması kaygısı ve yoksulların kontrolü perspektifiyle incelemişlerdir. Eldeki 

verilerin, belgelerin ve incelemelerin ne kadar toplumsal gerçekliği, ne kadar söz 

                                                 
178 Ibid., s.100-107. 
179 Ibid., s.107. 
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konusu kaygıları yansıttığı konusunda ise şüphelidirler. Ancak özellikle sanayi 

devriminin ilk dönemlerinde yoksulların önemli bir bölümünün sefalet koşulları 

içerisinde yaşadıkları ve kapitalizm öncesi sahip oldukları bir takım yararlanma 

haklarından ve toplumsal koruma önlemlerinden yoksun kaldıkları ve kentlerdeki 

liman, ambar, atölye ve fabrikalarda artan hırsızlık olanaklarının onların bazılarınca 

geçimlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı konusunda birleştiklerini 

söyleyebiliriz.   

 

Gelişmiş ülkelerde 20. Yüzyılın yaklaşık olarak son 30 yıllık diliminde suç 

oranlarındaki hızlı artış “yeni yoksulluk” kavramını gündeme getirmiştir. ABD’de 

polise intikal eden, 100.000 kişiye düşen şahsa karşı suç oranı 1960’da 160,9, 

1965’te 200,2 iken 1970’de 363,5’e, 1975’te 487,8’e, 1980’de 596,6’ya yükselmiş 

1991’de 758,1 ile zirveye ulaştıktan sonra düşme trendine girse de, 2005 yılı 

itibarıyla hala 469,2 gibi 1960’lı yıllara göre çok yüksek bir orana ulaşmıştır. Mala 

karşı suçlarda ise 100.000 kişiye düşen suç sayısı 1960’de 1726,3, 1965’te 2248,8, 

1970’de 3621,0, 1975’te 4810,7’dir ve  1980’de 5353,3 ile zirveye ulaşıp 1991’e 

kadar aşağı yukarı bu oranda kaldıktan sonra düşme trendine girmiştir. 2005’te bu 

oran 3429, 8’dir.180 İngiltere ve Galler’de ise 20 sterlin altında zarara yol açan suçlar 

hariç bırakılmak üzere 1960’da 100.000 kişiye düşen toplam suç sayısı 1742, 1965’te 

2598, 1970’te 3221, 1975’te 4283, 1980’de 5119, 1985’te 6885 ve 1991,1992, 1993 

yıllarında zirveye ulaşarak sırasıyla 10.007, 10.535 ve 10.369 olarak gerçekleşmiş, 

ardından 90’lı yılların ortalarından itibaren hafif bir düşme trendine girmiştir.181 

 

Bauman, suç oranlarındaki bu artışı refah devletinin terk edilmesi ve artık, 

yedek işgücü olarak değil bir fazlalık olarak görülen yeni yoksulların tüketim 

toplumuna verdikleri tepkiye bağlı olarak açıklamaktadır.182 Refah devletinin; geçici 

                                                 
180 Reported Crime in United States-Total, U.S.Depertment of Justice-Office of Justice Programs, 
Bureau of  Justice  Statistics, http://bjsdata.ojp.usdoj.gov /dataonline/Search/Crime /State/ 
statebystaterun.cfm?stateid=52, (Çevrimiçi) 3 Eylül 2007.  
181 Criminal Statistics:England and Wales 2000, Home Office, 2001, p.40. 
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm53/5312/crimestats.pdf, (Çevrimiçi) 25 
Ağustos 2007. 
182 Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı, 
2000, s.59-60. 
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olarak işsiz olanları, yeniden çalışmaya başlamaya aday olarak gören ve buna bağlı 

olarak işsiz oldukları dönemde onları koruyan politikaları183 terk edilmiştir. Bu yeni 

dönemde ekonomik kalkınma, işsizliğin azalmasıyla paralel gerçekleşmemekte, 

tersine “rasyonalizasyon” yeni istihdam yaratmak değil işçi sayısını azaltma 

anlamına gelmektedir.184 Karlı üretimin daha fazla emek gücü kullanılmasına bağlı 

olduğu önceki dönemde emeğin yeniden üretimi için devletin harcama yapmasına 

dayanan refah devleti, kol emeğinin üretim için öneminin azalmaya başladığı bir 

dönemde işlevini kaybetmiştir. Büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin 

başarısının ölçütü personel üzerinde uyguladıkları “küçülme”lerdir. Bauman, Chase 

Manhattan Bank’ın genel müdürünün 10.000 kişiyi işten çıkarması karşılığında 

maaşının 9 milyon dolara çıkarılmasına ve Renault’nun Belçika’daki fabrikalarını 

kapatmasının borsadaki hisselerinin değerini % 12 yükseltmesine dikkat 

çekmektedir.185 

  

Bu süreç içerisinde daha önce kişisel güdüleri, toplumsal bütünleşmeyi ve 

sistemin yeniden üretimini birbirine bağlayan “üretim” bu işlevi “tüketim” e 

bırakmıştır.186 Üyelerini üreticiler olarak gören ve dolayısıyla onları şekillendirme 

tarzı bu rol tarafından belirlenen bir toplumdan, üyelerini biçimlendirme tarzı onları 

birer tüketici haline getirme hedefi tarafından belirlenen bir topluma geçilmiştir. 

Rutin bir çalışma etiğine uygun olarak eğitilen bireyler, hem “esnek çalışma” 

koşullarına hem de tüketim toplumunun talep ettiği sürekli yenilenen metalara ve 

modalara anında tepki verme niteliğine sahip değildirler.187 

 

Tüketim toplumunun ortaya çıkışını üretim koşullarında meydana gelen 

değişimle ilişkisi içerisinde değerlendirmek süreci daha anlaşılır kılacaktır. 

20.yüzyılın başlarından itibaren egemen duruma gelen standartlaşmış kitle üretimi ve 

kitle tüketimine dayanan, tam istihdamı hedefleyen ve devletin de refah 

uygulamalarıyla destek verdiği fordizm, 1960’lı yıllarda iç pazarların doygunluğa 
                                                 
183 Zgmunt Bauman, Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev. Ümit Öktem, İstanbul, Sarmal, 
1999, s.67-70. Ayrıca bkz., Bauman, Postmodernlik…, s.55. 
184 Bauman, Postmodernlik…, s.54. 
185 Bauman, Çalışma…,  s.78-79. 
186 Ibid.,  s.44. 
187 Ibid.,  s.40-43. 
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ulaşması, özel sektörde üretkenliğin ve karlılığın gerilemeye başlaması, üçüncü 

dünya ülkelerinin uyguladığı ithal ikameci politikaların ve çokuluslu şirketlerin 

üçüncü dünya ülkelerine yönelmesinin fordist sanayileşmeyi yeni bölgelere taşıması 

ile krize girmiş, 1973 yılındaki mali krizin OPEC’in petrol fiyatlarını yükseltme 

kararı ve 1973 Arap-İsrail savaşı nedeniyle Arap ülkelerinin Batı’ya petrol 

ambargosu uygulama kararının eklenmesiyle derinleşmesinin ardından, yeni bir 

birikim rejimine, “esnek birikim”e geçilen bir dönem başlamıştır. Bu dönemde 

şirketler için rasyonalizasyon, yeniden yapılanma, teknolojik değişim, otomasyon, 

emek üzerinde denetimin yoğunlaştırılması, üretimin emek üzerinde denetimin daha 

kolay olduğu ve emeğin daha ucuz olduğu bölgelere kaydırılması, tam zamanlı ve 

sürekli çalışma rejimi yerine çalışanlara yarı-zamanlı ve geçici iş sözleşmelerinin 

kabul ettirilmeye çalışılması gibi yöntemler öne çıkmıştır.188 Üretimdeki devir 

hızının yeni teknolojilerin(otomasyon, robotlar) ve örgütlenme biçimlerinin(stokların 

hızlı bir biçimde azaltılmasına dayanan ve talep tarafından yönlendirilen esnek 

üretim) yardımıyla artırılması da bu yeni birikim modelinin karakteristiklerinden 

birisidir. Ancak tüketimdeki devir hızı yükseltilmeden, üretimdeki devir hızını 

yükseltmenin bir faydası olmayacaktır. Tüketim toplumu esnek birikimle bu 

karşılıklı ilişkisi içerisinde anlaşılmalıdır. Esnek birikim “tüketim cephesinde, 

çabucak değişen modaya çok daha büyük bir dikkat ve ihtiyaç uyarma yolunda her 

türlü göz boyamanın seferber edilmesi ve bunun gerekli kıldığı kültürel dönüşüm ile 

el ele gitmiştir”.189 

 

Bauman artmakta olan suç oranlarının tüketim toplumunun yanlış işleyişinin, 

ya da dışsal faktörlerin değil, bu toplumun kendi doğasının kaçınılmaz bir ürünü 

olduğunu düşünmektedir:  

 
“Ayartının yarattığı arzularını doyuramayanlar her gün, doyuranların çizdiği göz kamaştırıcı 
manzaraya maruz bırakılıyorlar. Onlara başarının göstergesinin alabildiğine tüketim olduğu 
ve bunun kestirmeden kamu teveccühü ve şöhrete giden bir otoyol olduğu söyleniyor ve 
gösteriliyor. Aynı şekilde, belli nesnelere sahip olma ve bunları tüketmenin ve belli yaşam 
biçimlerini izlemenin, mutluluğun ve hatta belki de insan onurunun zorunlu koşulu olduğunu 
öğreniyorlar. 

                                                 
188 Harvey, Postmodernliğin Durumu, s.164-168. 
189 Ibid.,  s.180. 
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  Eğer tüketim başarılı bir yaşamın, mutluluğun ve hatta insan edebinin ölçütü ise o 
zaman insan arzularının perdesi yırtılıyor. (...) Her yerden ve tüm iletişim kanallarından şu 
apaçık mesaj geliyor: bugün daha fazla yağmalamaktan başka standart ve “kişinin elindeki 
kartları doğru oynamasından” başka kural yoktur.”190 
 

Tüketim toplumu, yoksulların tarihin her döneminde tecrübe etmiş oldukları 

yetersizlik ve aşağılık duygularını; onlara, sürekli yükseltilen ve kitle iletişim araçları 

ve reklâmlar yoluyla empoze edilen “yeterli tüketici standatları”nın gerisinde 

kaldıklarını hissettirerek pekiştirmiştir.191 Bir başka ifadeyle göreceli yoksulluk, 

tüketim toplumunda insanların özsaygılarını ve yaşamdan tatmin duygularını daha 

belirleyici bir fenomen olarak tezahür etmektedir. Yoksulluk ve işsizliğe ilişkin 

verilerle suç oranlarındaki artış arasında daima bir korelasyon bulunmaması da 

göreceli yoksulluğa bağlı olarak açıklanmaktadır.192 Ancak göreceli yoksulluk da 

artan suç oranlarını tek başına açıklamakta yetersizdir. Göreceli yoksulluğun 

yarattığı hoşnutsuzluğun kanalize edileceği politik bir alternatif bulunmamasının193 

ve bireyciliğin,194 bu hoşnutsuzluğun suç olarak yansıtılmasına neden olduğu 

belirtilmektedir. Bauman da artan suç oranlarıyla komünist partilere ya da düzene 

alternatif olma iddiasındaki diğer radikal partilere üyelik sayılarının azalması 

arasında paralellik olduğuna dikkat çekmektedir.195 

 

Bireycilik ve politik alternatifsizliğin göreceli yoksullukla kombinasyonun 

suç oranlarındaki artışın nedeni olduğu iddiası ampirik olarak kanıtlanması mümkün 

olmayan spekülatif bir açıklama olmakla eleştirilebilir. Ancak bu yaklaşım, suçu 

ahlaki değerlerdeki zayıflama, sosyal çözülme gibi aslında kendileri de toplumunun 

bütünündeki yapısal değişimlerin sonuçları olan ve açıklanmayı bekleyen, bu 

nedenle de aslında sosyolojik olarak aydınlatıcı olmaktan uzak yaklaşımlara göre 

daha bütünlüklü ve anlamlı bir yaklaşımdır. Politik alternatiflerin yokluğu ve bu 

alternatifleri temsil etme iddiasında olan partilere üyelikteki azalma arasında sadece 

bir eş zamanlı olarak bir arada bulunma durumu olabileceği iddia edilebilir. 

Bireyciliğin yükselmesi, özellikle de çalışan sınıfların çıkarlarına dönük bir politik 
                                                 
190 Bauman, Postmodernlik…,  s.60-61. 
191 Bauman, Çalışma…,  s.59-65. 
192 Bkz. Lea and Young, op.cit.,  pp.85-88. 
193 Ibid.,  p. 88. 
194 Jock Young, The Exclusive Society, London, Sage Publications, 1999, p.16,48. 
195 Bauman, Postmodernlik…,  s.59. 
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aktivitenin doğası gereği kolektif ideallere ve eyleme dayanması nedeniyle, 

hoşnutsuzluğun politik kanallarla ifade edilmesinin önünde bir engel teşkil 

etmektedir. Bu nedenle bireyciliğin yükselmesini yukarıda açıklanan toplumsal 

dönüşümün içerisine yerleştirmek hem bireyciliği, hem de ona bağlı olarak 

hoşnutsuzluğun politikaya kanalize edilememesini daha açık hale getirecektir. 

 

Hobsbawm, Batı’da 1960’lardan itibaren başlayıp günümüze kadar devam 

eden geleneksel ailenin ve değerlerin çözülüşünü ve gençliğin ve gençlik kültürünün 

gittikçe özerkleşmesini bir “kültürel devrim” olarak adlandırmaktadır. Boşanma, 

nikâhsız yaşama ve evlilik dışı çocuk doğurma cinsler arasındaki ilişkide, gençlik 

kültürünün yükselişi ise kuşaklar arasındaki ilişkideki krizin göstergeleridir.196 Her 

iki kriz de, teknolojik değişimin hızının gençliğe bu hıza uyum sağlaması daha güç 

olan yaş grubu üzerinde avantaj sağlaması gibi etkenler de önemli olmakla 

birlikte,197 tüketim toplumunun kişisel arzuları ve egoyu yücelten bireyciliğine 

bağlanabilir: 

 
“Göreneklere ve kısıtlamalara isyan edenler, paradoksal olarak, kitlesel tüketim toplumunun 
temelini oluşturan varsayımları, ya da en azından tüketici mal ve hizmetlerini satanların 
bunların satışında en etkili buldukları psikolojik motivasyonları paylaştılar. 
 Artık üstü kapalı biçimde dünyanın kendi kişisel arzularını kollamakla tanımlanan 
milyarlarca insandan ibaret olduğu düşünülüyordu. Bu arzular, o zamana kadar yasak olanları 
ya da hoş karşılanmayanları, ama artık izin verilenleri kapsıyordu – ahlaki olarak artık kabul 
edilebilir hale geldikleri için değil, pek çok ego bunları taşıdığı için.”198  
 

Bauman da bireyciliği tüketim toplumuyla ilişkilendirmekte,  üretimin 

kolektif niteliğinin aksine, tüketimin tamamen bireysel bir faaliyet olduğuna dikkat 

çekmektedir. Tüketicilerin tüketim esnasında bir araya gelmelerinin “kolektif 

tüketim” olarak adlandırılamayacağını düşünen Bauman’a göre, bu sadece bireysel 

tüketicilerin bireysel tüketimden aldıkları hazzı artırmaya yaramaktadır.199 Harvey’in 

aşağıdaki sözleri ise bireyciliği esnek birikimle ilişkilendirerek tabloyu 

tamamlamaktadır: 

                                                 
196 Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı 1914-1991, Çev. Yavuz Alogan, 3.bs., 
İstanbul, Everest, 2007, s.437. 
197 Bkz. ibid.,  s.438. 
198 Ibid.,  s.451. 
199 Bauman, Çalışma…,  s.49. 
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“… [S]ermayenin daha esnek devinimi, modern hayatın, Fordizm döneminde kök salmış 
olan daha yerleşik değerlerinden ziyade, yeni, uçarı, gelip geçici, anlık ve olumsal yönünü 
vurgular. Kolektif eylem böylece güçleştiği oranda(emek üzerinde denetimin artırılması 
yönündeki çabanın ana hedeflerinden biri tam da kolektif eylemi güçleştirmekti), başıboş 
bireycilik, Fordizmden esnek birikime geçişin, elbette yeterli değil ama gerekli bir koşulu 
olarak yerli yerine oturur.”200 
 

Hobsbawm, 20.yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen bu kültürel devrimin 

“bireyin toplum karşısında kazandığı zafer ya da daha doğrusu, geçmişte insanların 

toplumsal kumaşını dokuyan ipliklerin kopması” olarak anlaşılabileceğini 

belirtmektedir.201 Geleneksel değerlerin yerini yeni değerler ya da akılcı bir duruş 

değil, hiçbir kuralın ve olması gerekene dair hiçbir mutabakatın bulunmadığı202  ve 

dünyanın bir bölümünde “insanların toplumsal varlıklar olarak değil yan yana 

yaşadıkları”203 bir durum almıştır. Hobsbawm’a göre dünyanın azgelişmiş 

ülkelerinde aile, geleneksel değerler ve dayanışma ilişkileri göreceli olarak güçlerini 

muhafaza etmişlerdir.204 

 

 Yukarıdaki tablonun gelişmiş ülkelerdeki süreci tasvir ettiği söylenebilir. 

Gerçekten de dünyanın, nüfuslarının büyük bir bölümü en temel insani ihtiyaçlarını 

bile karşılayamayan ülkelerinde, küçük bir azınlık hariç tüketim toplumunun 

etkilerinden bahsetmek güçtür. Ancak Türkiye gibi azgelişmiş ülke özellikleri de 

göstermekle birlikte, göreceli olarak refahı daha yüksek ülkelerde her ne kadar 

tüketim düzeyleri gelişmiş ülkelerden düşük olsa da, kitle iletişim araçlarının ve 

reklamlarla yayılan mesajların toplumun büyük bir bölümünü etkilediği açıktır. 

Ayrıca bireycilik, azgelişmiş ülkelerin yurttaşları arasında gelişmiş ülkelerdeki 

ölçüde bir zafer kazanmış olsun ya da olmasın, IMF ve Dünya Bankası gibi 

uluslararası kuruluşlar aracılığıyla bu ülkelere empoze edilen “yapısal uyum 

programları”nın ideolojik dayanağı olan neo-liberalizmin temel değeri olarak etkisini 

göstermiştir.205 

 

                                                 
200 Harvey, Postmodernliğin Durumu, s.196. 
201 Hobsbawm, op.cit.,  s.451. 
202 Ibid.,  s.452. 
203 Ibid.,  s.460. 
204 Ibid.,  s.460-461. 
205 Bkz. Harvey, Postmodernliğin Durumu, s.195-196. 
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 Chossudovsky, “Yoksulluluğun Küreselleşmesi”’nde IMF ve Dünya Bankası 

tarafından azgelişmiş ülkelere 1980’lerden itibaren dayatılan makro-ekonomik 

politikaların ve yapısal uyum programlarının, bu ülkelerin çalışan sınıfları üzerindeki 

yıkıcı etkilerini ortaya koymuştur. Ülkelere göre kısmi farklılıklar gösterse de, 

100’den fazla ülkede uygulanan bu programlar ortak bir mantığa ve buna bağlı 

olarak benzer siyasalara sahiptirler. Küresel kapitalist sistem tarafından bu 

ülkelerden beklenen, sisteme ucuz emek ve ucuz doğal kaynak deposu olarak hizmet 

etmeleri ve uluslararası mali kuruluşlara ödeme yükümlülüğü içerisinde oldukları 

borçlarını çevirebilmeleridir. Dolayısıyla bu ülkeler iç pazara yönelik ve yerli 

sermayeyi ve çalışanların tüketim gücünü koruyucu ithal ikameci politikalardan 

vazgeçmeye ve üretilenlerin üretildiği yerde tüketilmediği bir üretim yapısı içerisinde 

ucuz emek aracılığıyla uluslararası rekabete katılmaya teşvik edilmektedir. 

Bütçelerin borç ödemelerine göre dizayn edilmesi, sağlık ve eğitimin paralı hale 

getirilmesini ve kamu çalışanlarının sayısının azaltılmasını gerektirmektedir. Kamu 

iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi dayatılmakta, bu kuruluşlar; kendilerine 

yatırım yapılmasının engellenmesi suretiyle zarar eder hale getirilerek özelleştirmeler 

meşrulaştırılmaktadır. Tarımda destek alımları engellenmekte, bir yandan gelişmiş 

ülkelerden “gıda yardımı” ve ihracat yoluyla gıda ihtiyaçlarının karşılanması teşvik 

edilirken, diğer yandan tarımsal toprakların yoğunlaşmasını ve küçük köylülüğün 

tasfiyesini sağlamaya yönelik yasalar ve kredi politikaları yürürlüğe konulmaktadır. 

“Kredi alma koşulları” bu politikaların uygulanmasını dayatmakta, bu politikalardan 

sapma olması durumunda söz konusu ülke “kara liste”ye alınarak ticaret ve sermaye 

hareketlerinden dışlanma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadırlar.206 Bu 

politikalara bağlı olarak 1993’te dünya nüfusunun % 15’ine sahip olan zengin ülkeler 

toplam dünya gelirinin yaklaşık olarak% 80’ini kontrol ederken, dünya nüfusunun % 

56’sını temsil eden düşük gelirli ülkelerin payına % 5 düşmektedir. 600 milyonu 

aşkın nüfusa sahip Afrika’nın Aşağı Sahra bölgesinin gayrisafi hâsılası, Texas 

eyaletinin yaklaşık olarak yarısı kadardır.207 

 
                                                 
206Bkz. Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çev. Neşenur Domaniç, İstanbul, 
Çiviyazıları, 1999, s.37-115. Bu sürecin çeşitli ülkelerdeki daha ayrıntılı gelişimi ve sonuçları için 
bkz. s. 121-313. 
207 Ibid.,  s.43. 
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 Azgelişmiş ülkelerde 1980’li yıllardan bugüne kadar gerçekleşen kentsel 

nüfus patlaması da yukarıdaki tablo içerisinde anlaşılabilir. Kentlerde çekici faktörler 

bulunmamasına rağmen, IMF ve Dünya Bankası’nın tarımsal kuralsızlaştırma ve 

finansal disiplin politikaları kırsal alanlardan kentlere yönelik akını belirleyen ana 

faktördür. Devlet desteğinden yoksun kalan köylüler, susuzluk, doğal afetler, salgın 

hastalıklar karşısında da daha korumasız kalmışlar ve çareyi kentlere göç etmekte 

aramışlardır. Yine bu politikalardan izole edilemeyecek olan kronik iç savaşlar da 

kırsal bölgelerde yaşayanları kentlere iten diğer bir unsurdur.208 Bu toplulukları 

kentlerde bekleyen ise yoksulluk, işsizlik ve “şanslı” olanları için düşük ücretlerle 

enformel sektörde çalışmadır. 1980’li yıllardan bugüne enformel ekonomi azgelişmiş 

ülkelerle özdeşleşen bir olgu haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler’e göre azgelişmiş 

ülkelerin ekonomik olarak aktif nüfusunun beşte ikisi enformel işçilerden 

oluşmaktadır. Çeşitli araştırmalar Endonezya, Orta Amerika ülkeleri ve 

Hindistan’nın kentlerinde enformel işçilerin oranının formel işlerde çalışanları 

aştığını iddia etmektedir.209 Gelişmiş ülkelere kıyasla güçlerini muhafaza ettikleri 

düşünülen yardımlaşma ve dayanışma ağları da, enformel sektördeki çalışma 

koşulları, rekabet, ve gittikçe artan yoksulluk nedeniyle aşınmaktadır.210 

 

 Azgelişmiş ülkelerdeki yoksulluğun suçla ilişkisini tartışabilmek için gerekli 

olan sağlıklı istatistiklere ulaşmak güçtür. “Birleşmiş Milletleri Suç Trendleri ve 

Ceza Adaleti Sistemleri Süreçleri Araştırmaları” için araştırmaya katkıda bulunmak 

isteyen ülkelerden derlenen veriler bu konudaki en kapsamlı veriler olmakla birlikte, 

azgelişmiş ülkelere ait verilerin bazı yıllarda hiç bulunmaması ve genel olarak 

rakamların inandırıcılıktan uzak bulunması nedeniyle bilimsel analizler yapmaya 

elverişli değildirler.211 Bu nedenle bu konuda yapılmış birkaç araştırmaya 

değinmekle yetineceğim. Goldstein, Bolivya üzerine yaptığı araştırmada, resmi 

verilere göre 1995 ile 2002 arasında suç oranlarının her sene ortalama olarak %140 

                                                 
208 Mike Davis, Planet of Slums, London, Verso, 2006, pp.15-17. 
209 Ibid.,  pp.176-177. 
210 Ibid.,  p.184. 
211 Bkz.United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice 
Systems-Third to Sixth Survey combined:Total recorded crime per 100.000 population 
(preliminary as of 29 September 2000).http://www.uncjin.org/Statistics/WCTS/trc000927.pdf, 
(Çevrimiçi)  30 Ağustos 2007. 
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arttığını ve bu dönemde neoliberal yeniden yapılandırma programının gerektirdiği 

özelleştirme; devlet harcamalarının, artan suç oranlarına rağmen güvenliğe ayrılan 

bütçeyi de içeren bir şekilde azaltılması ve güvenliğin vatandaş inisiyatifleriyle 

sağlanmasını teşvik ederek devletin bu alandan da çekilmeye çalışması; yetersiz 

ücretleri nedeniyle yozlaşan polis örgütü ve esnek çalışma koşullarının ve enformel 

sektörün yaratmış olduğu yoksullukla karakterize edilen bir süreç içerisinde 

anlaşılabileceğini belirtmiştir.212 Tedesco, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki 

1990’lı yıllar boyunca yükselen suç oranlarını neoliberal politikaların yaratmış 

olduğu işsizlik, yoksulluk ve artan eşitsizlik; ve yine bu politikalarla bağlantılı olan, 

devletin yeni sosyal ilişkilerden doğan çatışmaları çözmekteki yetersizliği ve 

güvenlik güçlerini demokratikleştirmedeki başarısızlığı, ve toplumun bir bölümünün 

vatandaşlık haklarından dışlanması faktörleriyle açıklamaktadır.213 Massey ve 

Capoferro Latin Amerika ülkelerinde uluslararası göç konusunda yapılan bir 

araştırmada, Peru’nun başkenti Lima’da orta sınıf ve alt-orta sınıf mahallelerinde 

yapılmak istenen 999 görüşmeden 506’sının reddedildiğine ve bunun araştırma 

içerisindeki en yüksek ret oranı olduğuna dikkat çekmekte ve bu durumun 1987’den 

beri uygulanmakta olan yapısal uyum programıyla birlikte artmış olan suç ve şiddetin 

yaratmış olduğu güvensizlik duygusundan kaynaklandığını belirtmektedirler.214  

 

 Sonuç olarak 1970’li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerin esnek birikim, 

tüketim toplumu, refah devleti uygulamalarının terki ve bireyciliğin yükselişiyle 

karakterize edilen bir döneme girdiği ve bu dönemde işsizliğin geçici değil yapısal 

bir niteliğe sahip olduğu ve yoksulların yedek emek gücü olarak değil, fazla nüfus 

olarak algılanarak kendi kaderlerine terk edildiğini söyleyebiliriz. Sosyal devlet 

uygulamalarının sağladığı korumadan mahrum kalan, tüketim toplumu koşullarında 

göreceli yoksulluktan kaynaklanan hoşnutsuzluğu artan ve bu koşullarda yükselen 

bireycilik, gerileyen ailevi dayanışma ilişkileri ve politik alternatifsizlikle karşı 

                                                 
212 Daniel M. Goldstein, “Flexible Justice:Neoliberal Violence and ‘Self –Help’ Security in Bolivia’, 
Criticial Anthropology, Vol.25, No:4, 2005, pp.389-411. 
213 Laura Tedesco, “La Nata Contra El Vidrio:Urban Violence and Democratic Governability in 
Argentina”, Bulletin of Latin American Research, V.19, 2000, pp. 527-545. 
214 Douglas S.Massey and Chiara Capoferro, “Salvese Quien Pueda:Structural Adjustment and 
Emigration from Lima”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
No:606, 2006, p.121. 
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karşıya kalan yoksulların bu hoşnutsuzluğu suç olarak yansıtması ve/veya onu 

yaşamını idame ettirebilmenin, kimi durumlarda da tüketim toplumuna 

katılabilmenin bir yolu olarak algılaması kaçınılmazdır. Bu süreçte küresel 

kapitalizmin azgelişmiş ülkelere biçtiği rol ise sisteme daha ucuz emek ve doğal 

kaynaklar sağlamasıdır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren IMF ve Dünya Bankası 

gibi kuruluşlar tarafından bu ülkelere empoze edilen yapısal uyum programları bu 

hedefleri gerçekleştirmekte şu ana kadar başarılı olmuşlardır. Neoliberal politikalar 

bu ülkelerde tarımsal yapının çöküşüyle ve bu ülkelerin kentlerine yönelen yeni bir 

“aşırı kentleşme” dalgasıyla sonuçlanmıştır. Azgelişmiş ülkelerin kentlerinde 

toplanan bu yığınlar ancak düşük ücretlerle ve çoğunlukla da enformel sektörde 

güvencesiz işlerde çalışabilmekte ve işsizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 

ülkelerdeki suç oranlarıyla ilgili sağlıklı verilere ulaşmak oldukça güç olmakla 

birlikte, çeşitli çalışmalar bu tür ülkelerde suçun ve şiddetin bu süreç içerisinde 

yükselmekte olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

3-Çöküntü Bölgeleri Ve Mekânsal Damgalanma 

 
 Çöküntü bölgeleri, kente göç edenlerin formel konut piyasasının 

yetersizlikleri ve/veya bu piyasa içerisinde barınma sorununu halledebilecek 

ekonomik kaynaklardan yoksun olmaları nedeniyle kendi imkanlarıyla inşa ettikleri 

gecekondu tipi yerleşimlerle karıştırılmamalıdır. Çöküntü bölgesi, “fizik yıkıntı ve 

şekil değiştirmenin, kötü konut şartlarının, aşırı kalabalığın, yoksulluğun ve suçun 

yüksek derecede bulunduğu” kentsel bölgeleri adlandırmak için 

kullanılmaktadır.215Her ne kadar birçok gecekondu bölgesi de çöküntü bölgelerine ait 

nitelikleri taşısa da, en büyük farklılık suç konusunda ortaya çıkmaktadır. Yukarıda 

çöküntü bölgesi olarak algılanan bazı işçi sınıfı yerleşimlerinin aslında böyle 

nitelendirmeyi hak edecek özelliklere sahip olmadığını gösteren araştırmalara 

değinilmişti. Üçüncü bölümde ise Türkiye’deki gecekondu yerleşimlerinin gelişimi 

incelenirken, onları çöküntü bölgelerinden ayıran özellikler ortaya konulacaktır. 

                                                 
215 Dönmezer, Kriminoloji, s.240. 
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Çöküntü bölgeleri ile gecekondu yerleşimlerini veya işçi sınıfını mahallelerini 

özdeşleştiren yaklaşımın eleştirisi ise bir sonraki bölümde yapılacaktır. 

 

 Bourdieu’nun kişilerin ve kentsel bölgelerin toplumsal mekân içerisinde işgal 

ettikleri konumun etkilerine yönelik yaklaşımı kuramsal olarak elverişli bir çıkış 

noktası sağlamaktadır. Bu yaklaşıma göre, insanlar biyolojik varlıklarıyla (bedenler 

olarak) fiziksel mekân içerisinde bir konum işgal ettikleri gibi, toplumsal varlıkları 

da bir toplumsal mekân içerisinde ve bu mekânla ilişkili olarak inşa edilir. Bu 

toplumsal mekân içerisindeki konumları diğer konumlara göreceli olarak ve 

kendisini onlardan ayıran mesafeye göre tanımlanır. Hiyerarşik bir toplumda, bu 

hiyerarşi içinde konumlanmayan herhangi bir mekân bulunamaz. Fiziksel mekânın 

onun parçalarının karşılıklı dışsallığıyla belirlenmesi gibi, toplumsal mekân 

içerisindeki pozisyonlar da karşılıklı dışlama ve mesafe ile belirlenir.  Mekân 

üzerindeki iktidarı belirleyen öznelerin sahip oldukları çeşitli sermaye türleridir 

(ekonomik, kültürel, sosyal).216 Bourdieu ekonomik sermayeyi bilinen anlamından 

farklı kullanmazken, kültürel sermayeyi, “algı kategorileri, böylesi bir özelliği 

tanımaya(fark etmeye)ve kabul etmeye, ona bir değer vermeye olanak sunacak 

biçimde oluşmuş toplumsal eyleyiciler tarafından algılanan herhangi bir özellik” 

olarak tanımlamaktadır.217 Sosyal sermaye ise “bir bireyin ya da grubun, kalıcı bir 

ilişkiler ağına, az çok kurumlaşmış karşılıklı tanıma ve tanınmalara sahip olması 

sayesinde elde ettiği gerçek ya da potansiyel kaynakların toplamıdır, yani böylesi bir 

ağın harekete geçirmeye olanak sağladığı sermaye ve güçlerin toplamıdır”.218  

 

   Toplumsal mekân, fiziksel mekân içerisinde farklı türde mal ve hizmetlerin 

ve bu mal ve hizmetlerden daha fazla ya da daha az yararlanma imkânı olanların 

dağılımına bağlı olarak oluşur. Toplumsal mekân içerisindeki farklı bölgelerin 

değerini belirleyen kişiler ile mal ve hizmetlerin dağılımı arasındaki ilişkidir. Sonuç, 

                                                 
216 Pierre Bourdieu et.al.,  Weight of the World:Social Suffering in Contemporary Society, 
Trans.by Priscilla Parkhurst Ferguson, Cambridge, Polity, 1999, p.124. 
217 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, 2.bs., İstanbul, Hil, 2006, s.108. 
218 Bkz. Pierre Bourdieu ve Loic J.D.Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. 
Nazlı Ökten, İstanbul, İletişim, 2003, s.108. 
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en nadir malların ve onların sahiplerinin ve onların karşısında en dezavantajlı 

grupların fiziksel mekân içerisinde belli bölgelerde yoğunlaşmasıdır.219 

 

 Sermaye, arzu edilmeyen kişileri ve şeyleri belli bir mesafede tutarken, arzu 

edilen kişileri ve şeyleri ise yakınlaştırır. Fiziksel mekândaki yakınlık, toplumsal 

mekândaki yakınlılığı sağlar ve toplumun şanslı üyeleri arasındaki etkileşimi 

artırarak sosyal sermayenin birikimini güçlendirir. Öte yandan sermayeden yoksun 

olanlar en az arzu edilen ve en sıradan kişi ve mallarla birlikte yaşamak 

zorundadırlar. Sermayenin yokluğu kişiyi bir mekâna zincirleyerek sınırlılık 

duygusunu yoğunlaştırır.220 Bourdieu’nun aşağıdaki sözleri, çöküntü bölgelerinin 

oluşum sürecini ve bu tür bölgelerde yaşayanları suça iten sosyo-psikolojik süreci 

yetkin bir biçimde tasvir etmektedir: 

 
“Tıpkı arzu edilmeyen insanların aktif dışlanması üzerine kurulmuş bir kulüp gibi, şık bir 
semt; herkesin, sakinlerin bir bütün olarak biriktirdiği sermayeden pay almasını sağlayarak, 
sakinlerini sembolik olarak kutsar. Benzer şekilde, damgalanmış bölge sakinlerini sembolik 
olarak alçaltır ve karşılık olarak sakinleri de onu alçaltır. Çeşitli sosyal oyunlara katılmak için 
gerekli olan bütün kartlara sahip olmadıklarından, paylaştıkları tek şey kendi müşterek 
aforozlarıdır. Mahrumiyetleri açısından homojen bir nüfusun belirli bir yerde bir araya 
gelmesi bu mahrumiyetleri pekiştirir; özellikle de kültür ve kültürel pratikler açısından: En 
dezavantajlı ya da “normal” bir varoluştan en uzak olanlar tarafından sınıf, okul ya da 
kamusal yaşamda göğüslenen baskılar genel bir düzeyleme içerisinde her şeyi aşağı çekerler. 
Diğer yerlere kaçıştan başka çıkış bırakmazlar (ama kaynakların yokluğu bunu imkânsız 
kılar).”221 
 

 Wilson,  ABD’de siyah nüfusun yoğunlaştığı çöküntü bölgelerini incelerken, 

farklı bir kavramsal çerçeve kullanmakla birlikte Bourdieu’nun yaklaşımı ile 

paralellik gösteren sonuçlara ulaşmıştır. Wilson, 1970’lerin Chicago için bir şiddet 

dönemi olduğunu ve suç oranlarının 1960’lı yılların ortalarından itibaren hızla 

yükselmeye başladığını belirtmektedir. Chicago’da 1965’te195 adam öldürme suçu 

işlenmişken, bu sayının 1970’de 810’a yükseldiğini ve derin bir ekonomik kriz 

yaşanan 1974’te bu sayının 970’e ulaştığına dikkat çekmektedir. Suçların yarısından 

                                                 
219 Bourdieu, Weight…, pp.124-125. 
220 Ibid.,  p.127. 
221 Ibid., p.129. 
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fazlası Chicago’daki 24 polis bölgesi içerisindeki, yoksul siyah ve Latin Amerika 

kökenlilerin yoğunlaştığı yedi bölgede işlenmektedir.222 

 

 Wilson, ABD ekonomisindeki mal üreten endüstrilerden, hizmet üreten 

endüstrilere kayma ve emek piyasasında eğitim düzeyinin belirleyici olduğu ücretler 

arasındaki kutuplaşma ile karakterize edilen temel değişimlerin, siyah nüfus ve diğer 

kentsel azınlıkların yaşadığı bölgelerde yoksulluğu ve işsizliği keskin bir biçimde 

artırdığını belirtmektedir. Wilson, kent içinde yoksulların yaşadığı bölgelerdeki 

deneyimleri diğer bölgelerden ayıran özellikleri “yoğunlaşma etkileri” olarak 

adlandırmaktadır. Orta sınıf siyahların, emek piyasasında yukarıda belirtilen 

kutuplaşmaya bağlı olarak siyah mahallelerinden başka bölgelere göç etmesi, bu 

bölgelerin neredeyse tamamen sürekli işsizlerin ve geçici işlerde ve düşük ücretlerle 

çalışanların yerleşik olduğu yerlere dönüşmesine yol açmıştır. İnsanların 

davranışlarının; en sık ve sürekli temas ve etkileşim içerisinde bulundukları kişiler 

tarafından şekillendirilmeye eğilimli olduğu düşünüldüğünde, daha önceki 

dönemlerde eğitim, iş yaşamında başarı ve düzenli bir aile yaşamı gibi konularda rol 

modeli olan orta sınıf siyahların bu bölgeleri terk etmesinin, bu bölgelerde yaşayan 

genç kuşakları hem bu rol modellerini, hem de düzenli bir çalışma yaşamına bağlı 

olarak gelişen normlar ve davranış örüntülerini gözlemleme imkânından mahrum 

bırakmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca işsizliğin hâkim olduğu bir bölge; 

insanların yeni iş imkânları hakkında bilgi edinmelerini sağlayan işlere yönelik bilgi 

ağından dışlanma anlamına gelmektedir. İş ağlarından dışlanma, çekici olmayan işler 

ve çalışmaya ilişkin normların yokluğu koşulları altında bireylerin yasa dışı 

faaliyetlere yönelme olasılıkları artmaktadır. Wilson bu durumun yoksulluk kültürü 

olarak değil, sosyal izolasyon olarak adlandırılması gerektiğini de belirtmektedir.223 

Kendisi bunu belirtmese de, yoğunlaşma etkileri olarak adlandırdığı sürecin, 

Bourdieu’nun bu tür bölgelerdeki sosyal sermayenin kıtlığı açıklamasıyla paralel 

olduğu açıktır.224 

                                                 
222 William Julius Wilson, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public 
Policy, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, pp.22-25. 
223 Ibid.,  pp.39-61. 
224 Nitekim Wacquant, Amerika kentlerinde yoksul siyahların toplandığı bölgelerdeki toplumsal 
sorunları, devlet kurumlarının bu bölgelerden çekilişi ve bir yeraltı ekonomisi etrafında şekillenen 
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 Diğer bir Amerikan kenti Los Angeles’in siyah mahallelerinde de benzer bir 

süreç yaşanmıştır. 1970’li yıllarda işyerlerinin kent dışına ve küreselleşme süreci 

içerisinde ülke dışına kaymasıyla işsizlik büyük bir artış göstermiştir. 1978-1982 

yılları arasındaki fabrika kapanmaları dalgasında 75.000 mavi yakalı işçi işini 

kaybetmiştir. 1980’lerin sonlarında Los Angeles’taki genç siyahlar arasındaki işsizlik 

oranı %45’lere ulaşmıştır. Yoksul siyahların yoğunlaştığı kentsel bölgelerde bu oran 

daha da fazladır.225 Refah devleti uygulamalarından vazgeçildiği bir dönemde, bu 

boşluğu uyuşturucu sektörü doldurmuş ve uyuşturucu satışı genç siyah işsizler için 

“son rasyonel seçenek” haline gelmiştir: 

  
“…Southcentral L.A. devletin hemen hemen bütün düzeyleri tarafından ihanete uğramıştır. 
Özellikle genç işsizliği ve yoksulluğu hakkındaki sağır edici kamusal suskunluk, sokaktaki 
binlerce genç insana, kokain kartelleri tarafından yürütülen gizli-Keynesçi  gençlik istihdam 
programına kaydolmaktan başka pek alternatif bırakmamıştır.”226 

 

Los Angeles polisi, Davis’in çalışmasını yayınladığı tarihte(1992) temel 

olarak uyuşturucu satışı ve bu satışların yürütüleceği bölgelerin paylaşılması 

etrafında örgütlenmiş 300’ün üzerinde çete bulunduğunu tahmin etmektedir. Davis, 

çetelerin korkutucu bir hızla çoğalmaya devam ettiğine de dikkat çekmektedir.227 

Temel faaliyetleri uyuşturucu satışı olsa da, uyuşturucu bağımlılığının, bu çetelerin 

hem birbirlerine hem de polisle karşı verdikleri mücadelenin ve şiddeti çete 

üyelerinin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için vazgeçilmez bir unsur haline getiren 

bu koşulların diğer suçları da artırdığını tahmin etmek güç değildir.228 

 

 Çöküntü bölgelerinde yaşayanları suçluluğa iten etkenler yalnızca kendi iç 

dinamiklerinden kaynaklanmamakta, toplumun bu tür bölgelere ve orada yaşayanlara 

verdiği tepkiler de bu konuda belirleyici olmaktadır. Wacquant bu durumu 

                                                                                                                                          
enformel ilişkilerle belirlenenen “negatif sosyal sermaye”ye bağlı olarak açıklamaktadır. Bkz.Loic 
J.D.Wacquant, “Negative Social Capital: State Breakdown and Social Destitution in America’s Urban 
Core”, Netherland Journal of Housing and Built Environment, V.13, No:1, 1998, pp.25-40. 
225 Mike Davis, The City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles,  New York, Vintage 
Books, 1992, pp.302-305. 
226 Ibid.,  p.309. 
227 Ibid.,  p.316. 
228 Bkz. ibid., pp.314-316 ve Loic J.D.Wacquant, “America as Social Dystopia”  Bourdieu, Weight of 
the World,  p.136. 



 

 124

“mekânsal damgalanma” olarak adlandırmaktadır.229 Kentlerde meydana gelen 

birçok toplumsal sorunun kaynağı olarak kabul edilen bu bölgelerde yaşayanlar, 

burada yaşadıkları için utanç ve aşağılık duygularına kapılmakta ve kimi zaman 

yaşadıkları yeri gizlemekte ya da oraya ait olmadıklarını ve geçici bir süre söz 

konusu bölgede yaşamak zorunda olduklarını vurgulamaktadırlar.230 Yaşanılan 

bölgeye yönelik böyle bir algı ise yoksulların yaşam mücadelesinde hayati bir önem 

taşıyan sosyal ilişkileri ve dayanışmayı olumsuz yönde etkilemektedir.231 Mekânsal 

damgalanma kamu otoritelerinin bu tür bölgelere yönelik siyasalarını da 

etkilemektedir. Bölgede yaşayanlar marjinalliklerini daha da pekiştiren özel 

önlemlere; kentsel yenileme programlarından kaynaklı yıkım faaliyetlerine ve polis 

operasyonlarına maruz kalmaktadırlar.232 Polisin, mahkemelerin ve sosyal hizmet 

uzmanlarının davranışları da, muhatap olduğu kişinin damgalanmış bir bölgede 

yaşadığı öğrenildiğinde değişmekte, bölgede yaşayan kişilerin gözaltına alınma ve 

tutuklanma ihtimalleri artmaktadır. İşsiz, vasıfsız ve eğitimsiz insanların 

yoğunlaştığı bu bölgelerde yaşayanlar için iş bulma ihtimali mekânsal damgalanma 

nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılık nedeniyle daha da azalmaktadır. İşverenler, bu 

tür bölgelerde yaşayanlara karşı güvensizlik duymakta ve onlara iş verme konusunda 

daha çekingen davranmaktadırlar.233 

 

 Wacquant yukarıdaki analiz ve gözlemleri gelişmiş ülkelerin metropollerinin, 

özellikle de Chicago ve Paris’in çöküntü bölgelerine odaklanarak gerçekleştirmiştir. 

Aynı şekilde azgelişmiş ülkelerde de bu tür bölgeler bulunmakta ve bu bölgeler de 

benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin; Moser ve McIlwaine’in 

Kolombiya kentlerinde düşük gelirlilerin yaşadığı dokuz bölgede yürüttükleri 

araştırmada,234 özellikle de suç, uyuşturucu kullanımı ve politik şiddetle 

                                                 
229 Loic J.D.Wacquant, “Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality”, Thesis 
Eleven, No:91, November 2006, pp.66-77, p.68. 
230 Ibid. 
231 Ibid. Ayrıca bkz. Loic J.D.Wacquant, “Urban Outcasts: Stigma and Division in the Black 
American Ghetto and the French Urban Periphery” International Journal of Urban and Regional 
Research, V.17, No:3, 1993, p.374. 
232 Wacquant, “Territorial…”, p.69. 
233 Wacquant, “Urban Outcasts…”, pp. 370-371. 
234 Caroline Moser-Cathy McIlwane, Urban Poor Perceptions of Violence and Exclusion in 
Colombia, Washington D.C., The World Bank, 2000, p.1. 
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özdeşleştirilen bölgelerde yaşayanlar, işverenlerin kendilerinin tümünü hırsız, katil, 

çete üyesi ya da gerilla olarak gördüklerini ve bu nedenle iş vermek istemediklerini, 

hatta kimi bölgelerde yaşanan çete savaşları ve yaygın cinayetlerin ardından bu 

bölgelerde yaşayanların işten çıkarıldığını bildirmişlerdir.235 

 

 Çöküntü bölgeleri yoksulluğun, işsizliğin ve eğitimsizliğin kentsel mekânda 

yoğunlaştığı bölgeler olarak gelişmekte, bu süreç içerisinde düzenli bir çalışma ve 

aile hayatı konusunda rol sembolü olabilecek ve yeni iş fırsatları hakkında bilgi 

verebilecek kişiler bu bölgeleri terk etmektedir. Buna bağlı olarak bu tür bölgelerde 

ortak bir dışlanma ve aşağılık duygusu gelişmektedir. Toplumun ve kamu 

otoritelerinin mekânsal damgalanmaya bağlı olarak gelişen ayrımcı tavırları bu tür 

bölgelerdeki sorunları daha da pekiştirmektedir. Bu tür bölgelerde diğer bölgelere 

göre daha ağır bir suçluluk sorunu yaşandığı bir gerçekse de, çöküntü bölgelerine 

yönelik tavırların katılaşmasında ve abartılmasında, aşağıda tartışılacağı gibi tehlikeli 

sınıflardan duyulan korkunun mekâna yansıtılmasının da etkili olduğu düşünülebilir. 

 

4-“Tehlikeli Sınıflar”: Yoksulların Kontrolü 

 
 Tarihin pek çok döneminde ve farklı coğrafyalarda, yoksulların kentlerde 

büyük kitleler halinde var olmaları orta ve üst sınıflarda bir tehdit algısına yol açmış, 

devletin ceza politikaları da bu tehdit algısından etkilenmiştir. Gerek kırsal 

alanlardan yoğun göç alan dönemlerde, gerekse de kent yoksulluğunun nicelik ve 

nitelik olarak tehdit edici bir sorun olarak algılandığı konjonktürlerde, kentleşme ile 

suç arasında ilişki kurmak bu tehdit algısından kaynaklanan bir yaklaşım olarak 

ortaya çıkmakta ve kent yoksullarını potansiyel suçlular haline getirme işlevini 

görmektedir. Bu noktada suçun, suçlunun ve “toplumsal sorun”un belirlenmesi 

yalnızca olguların objektif bir biçimde değerlendirilmesi ve yargılanması sonucunda 

değil,  iktidar ilişkilerine bağlı olarak gerçekleşmektedir.  

 

                                                 
235 Ibid.,  pp.68-69. 
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 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa genelinde yoksulların sayılarının artışıyla 

birlikte yasalar, “saygıdeğer yoksullar”(deserving poor) ve “saygıya layık olmayan 

yoksullar” (undeserving poor) arasında ayrım yapmaya başlamıştır. Bu ayrıma göre 

çocuklar, yaşlılar, hasta ve sakatlar gibi çalışmaya ehil olmadıkları için yoksul 

olanlar “gerçek” yoksullarken, bunların dışında kalan çalışmaya ehil oldukları halde 

çalışmayanlar, disiplin altına alınmayı gerektiren aylaklardı. “Köksüz”, “efendisiz” 

ve “evsiz” olanlar, sapkın bir altkültürün üyeleri olan tehlikeli yoksullar olarak 

algılanmaya başlanmıştır. 16.yüzyıldan itibaren yoksul yasalarında dilencilik ile suç 

eşitlenmiştir. Çalışmaya ehil oldukları halde yoksul, işsiz, köksüz ve şüpheli olanlar 

“serseri”(vagrant) olarak kategorize edilmiş ve bu kişiler eylemlerinden dolayı değil 

“toplum içindeki marjinal pozisyonları” nedeniyle tutuklanmış ve 

cezalandırılmışlardır.236 

 

 E. P. Thompson, İngiltere’de sanayi devrimi yıllarının, Fransız Devrimi’nin 

de etkisiyle yoksul kitlelere yönelik korkunun arttığı bir dönem olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu dönemde ağırlaşan hapishane koşulları, yoksullara çekidüzen 

vermeyi amaçlayan dinsel amaçlı derneklerin çoğalması, daha etkili polise yönelik 

öneriler, ceza kanununu ıslah etmeye yönelik önerilere olumsuz bir biçimde tepki 

verilmesi hep bu tehdit algısından kaynaklanmaktadır. Ceza kanununa 1760-1810 

yılları arasında sadece küçük hırsızlıkları değil, fabrikalardaki tezgahları parçalamak, 

çitlenen ortak alanlardaki çitleri kırmak gibi suçları da içeren 63 yeni idam cezası 

eklenmiştir. İdamlık suçların bu artışına karşılık, jürilerin idam cezası verme 

konusundaki isteksizliği nedeniyle idam edilen hükümlülerin sayısı düşmüşse de, bu 

cezaya alternatif olan kürek cezası ve sürgün cezaları da çoğu zaman ölümle 

sonuçlanıyordu.237 

 

 İşte tehlikeli sınıflar söylemi, feodalizmin çözüldüğü dönem boyunca hâkim 

olmuş olan saygın olan ve olmayan yoksullar arasındaki ayrımın, orta ve üst 

sınıfların gözünde silikleştiği, suç işleyeni ve işlemeyeniyle kentlere akın eden 

yoksul çalışan sınıfların tümünün bir siyasal ve sosyal tehdit unsuru olarak görüldüğü 

                                                 
236 Jütte, op.cit.,  pp.145-147. 
237 Thompson, op.cit., s. 95-100. 
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bu dönemde etkisini göstermeye başlamıştır. Bu anlayışa göre gerek işledikleri 

suçlarla gerekse de gerçekleştirdikleri grev ve ayaklanmalarla düzeni tehdit edenler 

aynı kesimlerdi. Öte yandan Rowbotham, endüstrileşmenin ilk yıllarındaki hızlı 

kentleşme döneminde tehlikeli sınıflar ile çalışan sınıflar arasında kurulan bağın 

hiçbir zaman hâkim olan anlayış olmadığını ve 1850’lerden sonraki ekonomik 

istikrar döneminde bu özdeşleştirmenin etkisini kaybettiğini de belirtmektedir.238 

 

 Rusche ve Kirchheimer da alt sınıfların orta çağlar boyunca para cezalarını 

ödeyemedikleri için bedensel cezalandırmaya maruz kaldıklarını, özellikle de evsiz 

ve düşük statülü olanların çok daha sert biçimde cezalandırıldıklarını bildirmektedir. 

Ortaçağın sonlarında güçlenmeye başlayan burjuvazinin mülkiyete karşı suçların 

şiddetle cezalandırılmasını sağlayacak bir hukuk düzenine yönelik talebi, yasamanın 

doğrudan alt sınıfları hedef alan bir faaliyet haline gelmesiyle sonuçlanmıştır. Bu 

dönemde emek gücünün yetersizliği gibi bir sorun bulunmadığı için, sonraki 

dönemlerde uygulanacak olan mahkûmların emeğinden yararlanma yöntemi yerine 

bedene yönelik sadizm olarak nitelendirilebilecek cezalar tercih edilmektedir.239 

 

 16. yüzyılda kapitalizmin gelişmeye başlamasıyla, emeğe olan ihtiyaç artmış, 

buna bağlı olarak mahkûmların emeğinden yararlanma düşüncesi ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. Ortaçağın sonlarında kaygı yaratan mülkiyete karşı suçlar iken, bu 

dönemde ondan daha önemli olan emeğe duyulan ihtiyaca karşılık çalışmayan 

serseriler ve dilencilerdir. Suç işleyenlere ek olarak suçlu kabul edilen serseriler ve 

dilencilerin emeğinden, onları ıslah evlerinde(house of corrections) çalıştırarak 

yararlanma isteği, hapsetmenin bedensel cezaların yerini almasıyla sonuçlanmıştır.240 

Hayırseverlerin ve aydınlanmanın cezaların barbarlığına yönelik itirazlarının 

başaramadığını, mahkûm emeğinin ekonomik değerinin anlaşılması başarmıştır. Bu 

                                                 
238 Victor Bailey, “The Fabrication of Deviance: ‘Dangerous Classes’ and ‘Criminal Classes’ in 
Victorian England”, Protest and Survival: Essays for E.P.Thompson, ed.by John Rule and Robert 
Malcolmson, New York, The Merlin Press, 1993, pp.221-256. 
239 Georg Rusche and Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure, New Brunswick, 
Transaction Publishers, 2003, pp. 9-21. 
240 Ibid.,  pp.24-41. 
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noktada Rusche ve Kirchheimer herhangi bir insani kurumdaki reformun verili bir 

toplumda bireye verilen değere bağlı olduğuna dikkat çekmektedirler.241 

 

 18. ve 19. yüzyıllardaki nüfus artışı ve hızlı kentleşme sanayi devrimi 

koşullarına rağmen emek gücü sıkıntısının olmadığı bir işgücü piyasası yaratmıştır. 

Makineleşme çalışmaya ehil olan pek çok işçinin emeğini gereksiz hale getirmiştir. 

Dolayısıyla, mahkûmların çalıştırıldığı ıslah evleri işlevini kaybetmiştir. 19. yüzyılın 

ilk yarısında yükselen suç oranları ve kentlerdeki emekçi kitlelerin ayaklanacağı 

korkusu, ölüm cezası ve bedensel cezalandırmayı da içeren sert ceza politikalarının 

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde gündeme gelmesini teşvik etmiştir. Bir 

mahkûmun yaşam koşullarının toplumdaki asgari geçim düzeyinden yüksek 

olmaması gerektiği ilkesi gereğince, bu dönem boyunca çok düşük olan işçi ücretleri 

hapishanelerdeki standartları da sefalet düzeyine çekmiştir. Mahkûmların 

çalıştırılması, büyük taşların bir noktadan diğer noktaya ekonomik bir amaç 

gütmeden taşıtılması gibi yöntemlerle,  onların olabildiğince çok yorulmasını ve 

nihayetinde tükenmelerini amaçlayan bir işkence metoduna dönüşmüştür.242 

 

 Rusche ve Kirchheimer’ın yaklaşımını kriminolojinin ve ceza politikalarının 

20. yüzyıldaki gelişimine uygulayan Melossi, 1970’lerden itibaren çalışma 

ilişkilerinde yaşanan dönüşüme bağlı olarak, II. Dünya Savaşı sonrası refah 

döneminde suçluya sempati besleyen ve onu içermeyi amaçlayan yaklaşımların 

etkisini kaybedip, onu adeta bir “canavar”(monstruum) olarak gösteren bir “intikam 

(revanche) kriminolojisi”nin ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu yaklaşım suçlunun 

tehlikeliliğine ve onun suç işlemeyenlerle ortak olan değil farklı özelliklerine vurgu 

yapmaktadır. “Sınıfaltı”(underclass) kavramının kullanımı bu bağlamda anlam 

kazanmakta, tehlikeli sınıflar başka bir kavram altında yeniden üretilmektedir.243 

 

                                                 
241 Ibid.,  p.49. 
242 Ibid.,  pp.86-112. 
243 Dario Melossi, “Changing Representations of the Criminal”, Criminology and Social Theory, 
ed.by David Garland and Richard Sparks, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 149-181, pp. 
165-171. 



 

 129

 Bauman, söz konusu dönemde ABD’de hapishanelerdeki yaşam koşullarının 

ağırlaşmasına dikkat çekmektedir. California’daki Pelican Bay hapishanesinin 

mahkûmların birbirleriyle ve gardiyanlarla yüz yüze ilişkilerini bütünüyle 

engellemeye çalışan bir biçimde dizayn edildiğini belirtmektedir. Bauman’a göre bu 

durumun nedeni artık onların emek güçlerine ihtiyaç duyulmaması, cezaları 

bittiğinde dönebilecekleri bir iş olmaması,  dolayısıyla da hapishanelerin “istihdama 

alternatif” olarak görülmesidir. Bu dönemin hapishaneleri çalışmayı öğretmeyi değil 

unutturmayı hedefleyen bir stratejiye ve disiplin ya da çalışma disiplini ilkesine göre 

değil “dışlama”(exclusion) ilkesine göre dizayn edilmektedir. ABD’de mahkumların 

sayılarının kolej öğrencilerini geçtiğini belirten Bauman’a göre, toplumun yeni ve 

büyük bir kesimi toplumsal düzen için bir tehdit olarak görülmekte, hapsetme bu 

tehdidi nötralize etmek veya en azından bu tehditten kaynaklanan kamusal kaygıyı 

teskin etmek amacını gütmektedir. Bu yeni ekonomik düzende bu kitlelerin 

durumlarını düzeltmek için bir şeyler yapmayı olanaklı olarak görmeyen ulusal 

hükümetler, suçla mücadele ederek meşruiyet sağlamaya çalışmaktadırlar. Bauman 

bu süreci “yoksulluğun kriminalize edilmesi” olarak adlandırmaktadır.244 

 

 ABD’de toz kokain ve onun bir türevi olan crack kokain bulundurmaya 

verilen cezalarda temel alınan oranlar yoksulların kriminalize edilmesinin güzel bir 

örneğini vermektedir. 1986 ve 1988 tarihli Anti-Drug Abuse Acts, yalnızca beş gram 

crack bulundurmanın cezasını minimum beş sene hapis cezası olarak 

öngörmekteyken; toz kokain ancak bu oranın 100 katı, yani 500 gram 

bulundurulduğunda aynı ceza alınmaktadır. Bunlardan birincisini çoğunlukla yoksul 

siyahlar, ikincisini ise varlıklı beyazlar kullanmaktadır.245 Bu uygulama 

uyuşturucuya karşı verilen bir mücadeleden ziyade, varlıkları tehdit olarak algılanan 

kesimleri kontrol etme amacından kaynaklanıyor görünmektedir. Simon yoksullara 

bugünkü dünya sisteminin yaklaşımını “atık idaresi modeli”(waste management 

model) olarak etkili bir biçimde ifade etmektedir: 

 

                                                 
244 Zygmunt Bauman, “Social Uses of Law and Order”, Garland and Sparks eds., op.cit.,  pp.28-42. 
245 Randall G.Shelden, Controlling the Dangerous Classes, Boston, Allyn and Bacon, 2003, p.54. 



 

 130

“Böyle aşırı bir ifade kullanmak rahatsız edici. Ancak çalışmanın, kişisel değerin başta gelen 
kaynağı olduğu bir kültürde, emek piyasasından dışlanmış olan bir sınıfın kaderi bir tür 
zehirli atık gibi muamele görmek olacaktır. Öte yandan atık idaresiyle yalnızca polemik 
amaçlı bir etiket ima edilmiyor: atık idaresi birincil olarak çevre kirliliği etrafında 
şekillenmekle birlikte gittikçe genişleyen bir etkiye sahip olan bütün bir teknolojiler dizgesini 
ifade etmektedir.”246 

 

 Sonuç olarak hem ceza politikalarının hem de toplumun ve kriminolojinin 

suçluyu algılama biçiminin yoksulların emeklerine duyulan ihtiyaç tarafından 

belirlenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bugün artık kol emeğine duyulan ihtiyacın 

azaldığı göz önüne alındığında nüfusları “çok fazla” olan kesimler; yeniden tehlikeli 

sınıflar söyleminin konusunu oluşturmakta ve düzene bir tehdit olarak 

algılanmaktadırlar. Buradaki sorun onların bir bölümünün yaşam koşulları ve 

geçinme zorunluluğu nedeniyle suç işleme potansiyeli taşıyıp taşımadıklarından 

ziyade, ceza politikalarının öncelikli hedefi olmalarıdır. Bu durum suç istatistikleri 

değerlendirildiğinde ve bu istatistiklere dayanarak kentleşme de dâhil olmak üzere 

suçun sosyolojik nedenleri araştırıldığında göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

E- KENTLEŞME, SUÇ VE SOSYOLOJİ 

 
 Kentleşme ile suç arasındaki ilişkiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ele alan 

çalışmalardaki perspektiflerin çeşitliliği dikkat çekmektedir. Suçlu bireye odaklanan 

biyolojik ve psikolojik yaklaşımların kendi disiplinleri içerisinde yapmakta olduğu 

araştırmaların bir kısmının meşruiyeti ve yararlılığı inkâr edilemese de, suç sorunun 

toplumsal faktörler ihmal edilerek araştırılması; verili toplumsal sistemin meşru, bu 

sistem içerisinde norm ihlalleri gerçekleştiren bireylerin ise “anormal” ya da 

“sapkın” olduklarını ima eden bir ideolojik boyut taşımaktadır. Konunun sosyolojik 

bir yaklaşımla ele alınması toplumsal faktörlerin belirleyiciliğini ortaya koyarak, 

toplumsal sistemin eleştirisini öne çıkarmaktadır.   

 

Ancak sosyolojik yaklaşımlar da hem genel olarak hem de kentleşme ve suç 

ilişkisi konusu bağlamında perspektiflerin çeşitliliğinden azade değildir. Konunun 
                                                 
246 Jonathan Simon, Poor Discipline, Chicago, The University of Chicago Press, 1993, p.259. 
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karmaşıklığı ve çok boyutluluğu bu durumu kısmen açıklamaktadır.  Daha önemli 

olan, yukarıda örnekleri verilen bazı yaklaşımların konuyu tarihten ve toplumun 

bütününden soyutlarak ele almalarından kaynaklanan çeşitliliktir. Elbette herhangi 

bir sosyolojik olgu, süreç ya da ilişkiyi tarihsel ve bütüne yönelmiş bir yaklaşımla ele 

almak büyük bir iddiadır; niyet bu yönde olsa da, modern toplumların karmaşıklığı 

göz önüne alındığında her çalışmada ihmal edilen ya da gözden kaçan boyutlar 

bulunması ihtimali açık hale gelmektedir. Dolayısıyla sosyolojik yaklaşımlardaki 

farklılıkların bir nedeni de araştırmacının incelediği nesnenin karmaşıklığı 

karşısındaki aczi olarak tezahür etmektedir. Burada ifade etmek istediğim, 

sosyolojinin toplumla ilgili kesin doğrulara ulaşabileceği ya da yalnızca tek bir 

geçerli sosyolojik kuram bulunması gerektiği değildir. Sadece araştırmacının 

olanaklarının ve gücünün el verdiği ölçüde tarihe ve bütüne yönelmesinin 

gerekliliğine dikkat çekmek istiyorum. Sosyolojinin; yaklaşımlardaki farklılıkların, 

birbirlerini hem eleştirmeleri hem de beslemeleri ile gelişebileceğinden de kuşku 

duymamaktayım.  

 

Konu bu şekilde ele alındığında ( tarihsel ve bütünsel ), kentleşmeyi daima 

suçluluğu artıran bir süreç olarak görmenin eksikliği ve yetersizliği ortaya 

çıkmaktadır. Kente gelenlerin emeğine ihtiyaç duyulan ve onların bu ihtiyaç 

nedeniyle desteklendiği bir dönemdeki ile, kol emeğine duyulan ihtiyacın azaldığı, 

devletin de buna bağlı olarak ve/veya diğer nedenlerle (uluslararası mali kuruluşların 

dayatmaları, çalışan sınıfların örgütlenmelerinin zayıflığı, vs.) refah devleti 

uygulamalarından vazgeçtiği bir dönemdeki kentleşme, suçlulukla ilişkisi 

bağlamında farklılık gösterecektir. Gelişmiş batı ülkelerinde 1970’li yıllardan 

itibaren hâkim olmaya başlayan ve etkisini azgelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de 

1980’li yıllardan itibaren gösteren ekonomik dönüşüm ve temel olarak bu dönüşümü 

gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleyen neoliberal politikalar sonucunda, bugün 

her iki coğrafyanın kentlerinde de sürekli ve düzenli bir işe sahip olmayan kitleler 

toplanmış durumdadır. Bu durumun, suç oranlarının yükselmesinin temel nedeni 

olduğu kanısındayım. Böyle bir durumda suçu kentleşmeye bağlamak, yukarıdaki 

dönüşümü ve politikaları gizlemeye hizmet eder. Bu nedenle kentsel yoksulluk 

konunun kuramsal bileşenlerinden birincisi olarak belirlenmiştir. 
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İkinci olarak, çöküntü bölgeleri ve mekânsal damgalanma ele alınmıştır. Yeni 

kent yoksullarının mekânda yoğunlaştığı bölgeler, burada yaşayanların işsizlik, 

yoksulluk gibi sorunlarına ek olarak hem bu bölgelerdeki sosyal sermayenin 

yetersizliği biçiminde kısaca ifade edilebilecek olan iç dinamikler, hem de 

kendilerinin toplumun geri kalanı ve devlet kurumları tarafından damgalanması ve 

dışlanması durumunu yaratan dış dinamikler sonucunda suç oranlarının en yüksek 

olduğu bölgeler haline dönüşmektedirler. 

 

Son olarak kentleşme ile suç arasında kurulan ilişkinin, ceza politikalarını, 

güvenlik görevlilerini ve yargıçları da etkileyebilme potansiyeline sahip olan, 

yoksullara yönelik bir tehdit algıyla bağlantısı gösterilmeye çalışılmıştır. Kent 

yoksulluğunun böyle bir tehdit algısı yaratacacak düzeye eriştiği çeşitli tarih ve 

coğrafyalarda, suç oranlarının yükselmesinin ve alt sınıfların bu suçları işleyenlerin 

çoğunluğunu teşkil etmesinin yalnızca onların kendi yaşam koşulları tarafından 

değil, onları kontrol etme ihtiyacından kaynaklı politika, söylem ve uygulamalar 

tarafından etkilendiğini iddia etmekteyim. Yoksulların kriminalize edilmeye en az 

direnebilecek kesimler olması, iktidar ilişkilerinin; suç ile gerek yoksulluk gerekse 

kentleşme arasında kurulan ilişkileri belirleyen faktörlerden biri olarak dikkate 

alınmasını gerektirmektedir. 
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III. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME 
 
A-GENEL OLARAK 
 

 Bu bölümde Türkiye’deki kentleşme süreci İstanbul’a odaklanılarak ele 

alınacaktır. Bu amaçla Türkiye’deki kentleşmenin tarihsel gelişim süreci İstanbul 

kenti eksen alınarak ana hatlarıyla gösterilmeye çalışılacaktır. Öncelikle, Osmanlı 

İmparatorluğu dönemindeki göç hareketleri; asayiş sorunları; modernleşmenin 

İstanbul’a etkileri; bu dönemdeki suç sorunu ve bu soruna yönelik politikalara kısaca 

değinilecektir. Ardından Türkiye’deki kentleşme süreci 1923-1950, 1950-1980 ve 

1980’den bugüne olmak üzere farklı dönemler halinde incelenecektir. Kentleşmenin 

farklı tarihsel dönemlerde farklı sonuçlar doğurduğunu göstermek açısından özellikle 

de bu farklı dönemlerde gecekondulara ve gecekondululara yönelik bakışın 

dönüşümünü göstermek önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’deki kentleşmenin 

suçlulukla ilişkisi esas olarak son bölümde incelenecek olsa da, bu bölümde 

1980’den sonra kentleşmeyi ve günümüz İstanbulunu etkileyen ve belirleyen 

sosyolojik süreç ve fenomenlerin suç sorunuyla olan ilişkilerine de kısaca 

değinilecektir.  

 

B-OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İSTANBUL 
 

1-15-18.yy.lar  
 

 İstanbul, 1453 tarihindeki fetihten, imparatorluğun dağılmasına kadar 470 

seneye yakın bir dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ve Osmanlı 

ekonomisinin kalbi işlevini görmüştür. Ortaçağların büyük bir bölümü süresince 

Avrupa’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul, Osmanlı Devleti’nce 
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fethinden hemen önce büyük ölçüde nüfus kaybetmiş durumdaydı.1 Bu duruma 12. 

yüzyılın sonlarından itibaren dünya ekonomisinin merkezinin Venedik ve Cenova’ya 

kayması ile Haçlı Seferleri’nin yaratmış olduğu tahribat yol açmıştı.2 Fetih öncesinde 

İstanbul’un nüfusunun 30 ila 40 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.3 

 

 Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un nüfusunun artırılması için 

harekete geçti. İstanbul’un, siyasal egemenliğin ve Karadeniz ile Akdeniz arasındaki 

ticaretin merkezi olması nedeniyle, 15. yüzyılda sürgün yoluyla Anadolu, Rumeli ve 

Karadeniz ülkelerinden getirilen müslim ve gayrimüslimler kente yerleştirildi.4 Farklı 

tahminlere göre 15. yüzyılda İstanbul’un nüfusu 60 bin ila 100 bin arasındaydı. Bu 

nüfus Kanuni Sultan Süleyman devrinin ilk yıllarında yapılan sayımda 400 bini ve 

Avrupalı seyyahlara göre ise 16. yüzyılın sonlarında 700 bini bulmuştu. Bu çağda 

İstanbul yeniden Avrupa’nın en büyük kenti haline gelmiştir.5 

 

 İnalcık’a göre İslam, Osmanlı İmparatorluğu’nda kentin kimliğini belirleyen 

temel unsurdu. Fetihten sonra birçok kilisenin camiye çevrilmesine ve Sultan’ın 

kente “İslam-bol” adını vermesine dikkat çeken İnalcık, her ne kadar kente 

gayrimüslimlerin yerleşmesine de hoşgörü gösterilmişse de, İstanbul’da nüfusun 

çoğunluğunun Müslüman olmasını sağlamak yolunda bir politika uygulandığını 

belirtmektedir. İslam hukukunun fethedilen bölgelerin halkları ve arazisi üzerinde 

İslami devlete tanıdığı haklara dikkat çeken İnalcık’a göre, arazi üzerindeki devlet 

mülkiyeti prensibi İstanbul’un Osmanlı egemenliğinde yeniden yapılanması 

sürecinde, padişahı mekânı düzenleme ve tipik bir İslami-Osmanlı kenti yaratma 

gücüyle donatıyordu. İnalcık, İslam kentinin herhangi bir planlama sürecinin dışında 

gelişen bir yerleşim biçimi olduğu şeklinde görüşlere Osmanlı pratiğinin meydan 

okuduğunu; kentin yönetsel, dinsel ve ticari merkezlerinin padişahın yönetimi altında 

                                                 
1 İlber Ortaylı, “İstanbul’da Yerleşme Düzeninin Evrimi Üzerine”, İstanbul’dan Sayfalar, İlber 
Ortaylı,  2.bs., İstanbul, Hil, 1987, s.203, 208. 
2 G. L. Seidler, Bizans Halk Hareketleri’nin İdeolojik Kökeni, Çev. Mete Tunçay, 4.bs., İstanbul, 
Özne, 1999, s.22. 
3 Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye:1-Bizanstan Tanzimata, Çev. Babür 
Kuzucu, İstanbul, Gözlem, 1974, s. 319. 
4 Ortaylı, op.cit.,  s.210. 
5 Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, C. 1, s. 321. 
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geleneksel bir plan anlayışı çerçevesinde kurulduğunu belirtmektedir. Bununla 

beraber İnalcık, kentin ikamet alanlarının herhangi bir planlama düzenlemesinden 

yoksun olduğunu kabul etmektedir. İnalcık’a göre bu durumun nedeni İslam 

Hukuku’nun tanıdığı “mahremiyet hakkı” ve bu haktan kaynaklanan mahallerdeki 

sosyal yaşama devletin müdahale etmemesidir.6 

 

 Devletin müdahale etmediği bu birimler bugün de olduğu gibi “mahalle” 

adını taşıyordu. Ancak Osmanlı İstanbulunda mahalle, özellikle de 19. yüzyıldaki 

dönüşüme kadar, bugün olduğundan çok farklı bir yapıya sahipti. Mahallelerde 50 ila 

250 kişi yaşamaktaydı.7 Mahalle halkı meslek ve gelir yönünden heterojen bir yapıya 

sahipti. Mahalle halkındaki homojenlik sınıfsal değil, dinsel ya da etnik bakımdandı. 

Gelir farklılıkları aynı mahalle içinde yaşamaya engel değilken, bu farklılık 

yansımasını daha çok evlerin yapılarında gösteriyordu.8 

 

 Mahallelerin toplumsal yapısını belirleyen üç temel faktör; zincirleme kefalet, 

ortak sorumluluk ve komşuluk hukukuydu. Mahallelerde ikamet edebilmek, ancak 

mahalle sakinlerinin kefil olmasıyla mümkündü. Şehrin güvenliğini sağlamakta 

kullanılan bu kurum, nüfus hareketlerinin yoğun olduğu dönemlerde bu hareketi 

kontrol etmek amacıyla da kullanılmaktaydı.9 Bu kuruma bağlı olarak, mahalleye 

üye kişilerin asayişi bozan hareketlerinden mahallenin tamamı sorumlu 

tutulmaktaydı. Mahalle, suç işleyenleri bulmakla, bulamadığında ise suçun yol açtığı 

zararları karşılamakla yükümlüydü. Ortak sorumluluk can ve mal güvenliği ile sınırlı 

değildi; ahlaki tutum ve davranışları denetlemek de mahallenin göreviydi. 

Mahalleliler bu mükellefiyetlerine dayanarak mahallenin huzurunu bozduğunu 

düşündüğü kişileri ihraç edebilmekteydi.10 Komşuluk hukuku ise mahalle üyelerinin 

birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, onları birbirlerine bir takım sorumluluklarla 

                                                 
6 Halil İnalcık, “İstanbul: An Islamic City”, Essays in Otoman History, Halil İnalcık, İstanbul, Eren, 
1998, pp.250-263. 
7 Adalet Bayramoğlu Alada, “Osmanlı Türk Şehrinde Mahalle”, yayınlanmamış doktora tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., 1989, s.105. 
8 Ibid.,  s.109-110. 
9 Ibid.,  s.112-113. 
10 Ibid., s.113-114. 
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bağlayan haklardan oluşan bir çerçeveyi ifade etmektedir.11 Mahalle içerisindeki bu 

toplumsal düzenin sürdürülmesinde yaşayan herkese sorumluluk düşmekle birlikte, 

mahalleliler tarafından seçilen, kadı tarafından onaylanan kethüdalar ve imamlar; 

devlet ile cemaat arasında, vergi toplanması, güvenlik gibi konularda aracılık ederek 

önemli bir işlev görüyorlardı. Ayrıca tüm bu hizmetlerin yürütülmesi için “avarız 

akçası vakfı” kullanılmaktaydı. Yönetimi imamın başkanlığında olmak üzere 

mahalleliler tarafından seçilmiş ve kadı tarafından onaylanmış olan mütevellilere ait 

olan bu vakıflar, mahallelerin özerkliğini mali açıdan da pekiştirmiş oluyordu.12 

 

 Bu dönemde bugünkü Sultanahmet bölgesi ve yakın çevresi, yönetim ve 

kontrol işlevlerinin toplandığı bölgeydi. Merkezi iş alanlarını oluşturan liman 

bölgesi, Sirkeci’den Haliç içlerine kadar uzanıyordu. Yine aynı alanın bir parçası 

olan çarşılar ise liman bölgesinden Beyazıt’a kadar uzanıyordu.13 Konut bölgeleri ise 

etnik ve dini farklılıklara göre belirlenmişti. Konut bölgesinin merkez kısmında 

bulunan Müslüman mahalleleri Aksaray, Laleli, Şehzadebaşı, Süleymaniye, Vefa, 

Zeyrek, Çarşamba, Fatih, Atikali14 iken; çevrede Hasköy, Eğrikapı ve Balat’ta 

Yahudiler; Fener, Narlıkapı, Yedikule’de Rumlar; Kumkapı, Yenikapı ve 

Samatya’da ise Ermeniler ağırlıklı olarak yaşıyorlardı.15 Surların dışında, endüstri 

öncesi kentlerde oluşum nedenleri açısından modern banliyölerden farklı olan 

yerleşimlerin örnekleri bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi, kentin sağlık ve temizliği 

açısından kent içinde bulunmaları sakıncalı olan işlerin toplandığı bölgelerdir. 

İstanbul’da bu tür bölgeler; Yedikule-Kazlıçeşme debbağ bölgesi ve Ayvansaray-

Eyüp çömlekçi bölgesidir. İkinci olarak kentin gündelik ekonomik ve toplumsal 

yaşamıyla ilişkileri sınırlı olan grupların (münzeviler, tekke ve zaviye mensupları, 

bostancı, balıkçı, kayıkçı gibi alt gelir grupları) toplandığı bölgelerdir. Bu türden 

nitelendirilebilecek yerleşmeler Eyüp ve Kasımpaşa idi. Son olarak kentin dışında dış 

ticaret kolonileri olarak gelişmiş olan Galata ve Üsküdar bulunmaktadır.16 

 
                                                 
11 Ibid.,  s.116-120. 
12 Ibid., s.125-135. 
13 Ortaylı, op.cit., s.208-211. 
14 Ibid., s.212. 
15 Ibid., s.217-218. 
16 Ibid., s.218-220. 
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2- İstanbul’un Asayişi ve Göç Hareketleri(15-18.yy.lar) 
 

 İstanbul’un asayişini sağlamada kullanılan görevliler, aralarındaki hiyerarşi 

ve paylaştıkları sorumluluklar açısından, burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz kadar 

karmaşık  bir örgütlenme içerisinde çalışmaktaydılar. Kentin asayişi uzmanlaşmış bir 

birlik tarafından değil, ordu mensupları tarafından sağlanmaktadır. Asayiş hizmetleri 

ilke olarak vezir-i azamın ve kaymakamın otoritesine tabi olsa da, uygulamada 

sorumluluk yeniçeri ağasına aitti. Bazı mahallelerin asayişi yeniçeri subayları 

tarafından sağlanırken, diğer bazı mahalleler bostancıbaşı, cebecibaşı, topçubaşı ve 

kaptan paşa arasında paylaşılmıştı. Bu büyük şeflerin dışında ise, daha sınırlı yerel 

yetkilere sahip ama yine güvenlik örgütünün büyük şeflerinden sayılan sekbanbaşı, 

İstanbul ağası, talimhaneci çardak çorbacısı bulunmaktadır.17 Onların da altında 

sorumlulukları daha doğrudan olan ve halkla daha fazla yüz yüze gelen muhzir ağa, 

asesbaşı ve subaşı bulunmaktadır.18 Bu yöneticilerin emrinde ise ases, bostancı, 

bekçi, böcekbaşı ve salma tebdil çukadar vardır. Böyle bir örgütlenme Osmanlı 

Devleti’nin İstanbul’a verdiği önemin göstergesidir.19 Bu yapı yukarıda bahsedilen 

mahallelerdeki toplumsal kontrol ile birlikte düşünüldüğünde, İstanbul’un o dönemde 

suçlular için çok da elverişli bir yer olmadığı ve büyük asayiş sorunları yaşanmadığı 

düşünülebilir. 

 

 Ancak bu yüzyıllarda da İstanbul’un göreli olarak daha güvensiz olduğu 

dönemler yaşanmıştır. Bu güvensizliğin en önemli nedeninin, çiftbozan köylülerin 

büyük kentlere yığılması olduğu, dönemi inceleyen tarihçiler tarafından ileri 

sürülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun tımar sistemi; tarımsal üretimin 

gerilememesi ve tımarlı sipahilerin asker yetiştirme işine zarar gelmemesi için 

köylünün toprağında tutulmasını gerektiriyordu. Bu nedenle toprağını terk eden 

köylüden çiftbozan resmi alınıyordu. Çiftbozan resminin diğer bir adı da levendiye 

                                                 
17 Robert Mantran, 17.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih 
Denemesi, 1.Cilt, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay ve Enver Özcan, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1990, s. 
139-141. 
18 Ibid.,  s.143. 
19 Ibid.,  s.150-151. 
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idi.20 İşte Osmanlı büyük kentlerine akın ederek kentlerdeki asayişi olumsuz yönde 

etkilediği düşünülenler, topraklarını terk eden bu leventlerdi. Mustafa Cezar 

leventliği iktisadi, demografik(nüfus artışı), dini, idari-siyasi ve tımarlı sipahilik 

sisteminin bozuluşuna bağlı nedenlere bağlamaktadır.21 Bu nedenlerin ayrıntılarına 

giremeyeceğimiz için 16. yüzyılda ticaret yollarının değişmesinin Osmanlı 

ekonomisini soktuğu ekonomik krizin köylüler üzerindeki baskıyı artırdığı; bu kriz 

sürecinde yozlaşan idari sistemin ve onun yerel düzeydeki temsilcilerinin köylülere 

yönelik muamelelerinin köylüyü toprağını terk etmeye sevk ettiğini söyleyebiliriz.22 

Ayrıca Akdağ,  fetihlerin durması nedeniyle daha önce bu fetihlerde asker olarak 

emilmesi mümkün olan “garip yiğitler”in işsizlikle karşı karşıya kaldığına dikkat 

çekmektedir.23 

 

 Akdağ daha 1495 gibi erken bir tarihte Bursa sokaklarında seyyar satıcılık 

yapan ve çoğu bekâr olan bu levendlerin kadınlar ile özel ilişkiler kurmasının 

şikâyetlere yol açtığını bildirmektedir. Marmara bölgesinin büyük şehirleri ile 

çevreleri “boş levend birikintilerinin” en çok toplandıkları ve hırsızlık, soygun, 

cinayet gibi olayların bir güvensizlik ortamı yarattığı yerlerdi.24 Akdağ, köylerini 

terk eden işsiz insanların çoğunun bekâr olduğuna vurgu yapmakta ve bu insanların 

Bursa, Edirne, İstanbul gibi üç büyük şehirde bekâr hanlarında bir arada kalmalarının 

fuhuşu ve homoseksüelliği artırdığını belirtmektedir. Resmi ve özel iş alanlarında 

erimesine imkân bulunmayan bu kitleler, “hırsızlık ve haramiliğin” artışına neden 

olmaktaydı. Akdağ, 1550’den sonraki iktisadi darlığın iyice arttığı yıllarda Bursa’da 

daha önce kullanılmasına ihtiyaç duyulmadığı için yıkılmaya yüz tutan mahalle 

kapılarının onartıldığını, İstanbul’da ise suçüstü yakalananları yargılamak için 

başında bir “gece naibi”nin nöbet tuttuğu başka şehirlerde bulunmayan gece 

mahkemelerinin kurulduğunu belirtmektedir.25 

                                                 
20 Mustafa Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, İstanbul, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Yayınları, 1965, s.41-44. 
21 Ibid.,  s.46-47. 
22 Bkz.Yerasimos, Azgelişmişlik…C.1,  s.382-420. 
23 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi-Cilt-II(1453-1559), Ankara, Barış, 1999, 
s.317. 
24 Ibid.,  s.318-319. 
25 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası-Celali İsyanları, Ankara, Barış, 
1999, s.100-103. 
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Devletin çift bozan reayayı, bunlardan özellikle de büyük şehirlerde bekâr 

hanlarında yaşayanları asayişe yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ve bunların 

şehirlerden uzaklaştırılması için çaba gösterdiğini iddia edebiliriz. Nitekim 27 Ocak 

1580 tarihli bir hükümde, Anadolu ve Rumeli’den şehre gelen çift bozan reaya ile 

han, dükkan ve bekar odalarında kalanların asayişi bozduğuna dikkat çekilmekte, 

bunlardan İstanbul’a gelişlerinin üzerinden beş yıldan daha az zaman geçenlerin 

şehirden sürülüp çıkarılmaları ve İstanbul halkının tümünün birbirine kefil olması 

istenmektedir.26 

 

3- 18.ve 19.yüzyıllarda İstanbul’un mekânsal yapısının dönüşümü 

 
 Osmanlı dönemi İstanbulu’ndaki köklü değişimler 19. yüzyıl boyunca 

modernleşme sürecinde gerçekleşmişse de, 18. yüzyılda da bu dönüşümü hazırlayan 

gelişmeler olmuştur. Şehirde bir yandan yönetici sınıfın ve Karadeniz ticaretini ele 

geçiren Rum aristokrasinin elinde biriken servetler, diğer yandan İstanbul’daki 

elçilik heyetleri “gösterişli tüketime” dayanan yeni bir yaşam biçimi doğuruyordu. 

Yeniköy, Beylerbeyi, Ortaköy, Tarabya, Kandilli gibi semtlerde yalılar yapılırken; 

Anadolu’dan gelen bekârlar ve aileler, iş bölgelerinde bekârların yaşadığı sefalet 

yuvaları ve Eyüp, Kasımpaşa ve Üsküdar’da ilk gecekondu mahallelerinde 

toplanıyorlardı.27 Kısmen kırsal bölgelerdeki güvensizlikten, kısmen de İstanbul’da 

bir hizmet sektörünün gelişmeye başlamasından kaynaklanan göçler, 18. yüzyılın 

sonlarına doğru Avrupa rekabeti nedeniyle el sanatlarının gerilemesi ve bu alanlarda 

istihdam olanaklarının azalması nedeniyle hükümetin sıkı bir nüfus denetimi 

uygulaması sonucu yavaşlamıştır.28 

 

                                                 
26 Ahmed Refik, Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı, İstanbul 1333, s.205’den aktaran Cezar, 
op.cit., s.141. 
27 Ortaylı, op.cit.,   s.221-222. 
28 Kemal H.Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914): Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev. Bahar 
Tırnakcı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, s.126. 
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 1807 yılında III. Selim’in iktidarını sona erdiren yeniçeri-ulema isyanı ile 

Alemdar Mustafa Paşa’nın II. Mahmut’u iktidara getiren karşı saldırısı ve tüm bu 

olaylarda alt sınıfların oynadığı rol, gözleri bekâr odalarına çevirmiş, 1808 yılında 

“toplumsal huzursuzluğun ve kurulu düzene isyanın odaklandığı” düşünülen bekâr 

odaları kapatılmıştır. İstanbul 1807-1817 yılında toplumsal huzursuzluklar ve 

yangınlar nedeniyle yıkıma uğramış, İstanbul’da kenti işçiler için cazip hale getiren 

yoğun bir inşa faaliyeti başlamıştır.29 İstanbul’un mekânsal yapısındaki asıl önemli 

değişimler ise, daha önceki bir birikimin sonucu olmakla birlikte, 1838’deki 

Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması ile dünya ekonomisine açılma ve 1839 Tanzimat 

Fermanı ile yeni bir idari yapılanmanın ardından gerçekleşmiştir.30 

 

Osmanlı kent mekânını modernleştirme çabaları Tanzimat reformlarının bir 

parçasıydı. Dolayısıyla Tanzimat reformlarının gerçekleşmesinin ardındaki; Batı’nın 

kurumları ile tekniğinden faydalanarak toplumu modernleştirmek ve bu 

modernleştirme yoluyla zayıflamış olan merkezi otoriteyi kuvvetlendirme amaçları, 

yansımalarını kent mekânının yeniden yapılandırılmasında göstermişti.31 Tekeli bu 

dönemde kentin çözülmesi gereken beş grup sorunla karşı karşıya olduğunu 

belirtmektedir. Bunlardan birincisi merkezi iş bölgesinin yeniden yapılandırılması 

sorunuydu. Osmanlı İmparatorluğu’nun batıya bir çevre ülke olarak eklemlenmesi, 

değişen ticaret biçimi ve kentlerin değişen dış bağlantıları geleneksel iş merkezinin 

yerini, modern bir iş merkezine bırakmasını gerektiriyordu. İkinci olarak, yeni 

ekonomik düzenin yaratmış olduğu sosyal tabakalaşmanın konut alanlarında 

dönüşümü gerektirmesiydi. Üçüncü olarak, hızla artan nüfusun yerleşmesi için yeni 

konut alanları ihtiyacıydı. Dördüncü ve beşinci grup sorunlar ise altyapı ve 

yangınların önlenmesi için alınması gereken önlemlerdi.32 

 

Bu sorunların çözülüp İstanbul’un yeniden yapılandırılması için bir dizi 

hukuki ve idari değişiklikler ile imar operasyonları gerçekleştirilmiştir. Hukuki ve 
                                                 
29 Ibid.,  s.127. 
30 İlhan Tekeli, “19.Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Modernleşme Sürecinde 
Osmanlı Kentleri, Paul Dumont-François Georgeon ed.,  Çev. Ali Berktay, 2.bs., İstanbul, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1999, s.19. 
31 Stefan Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Dumont ve Georgeon, op.cit., s.2-4. 
32 Tekeli, “19.Yüzyılda İstanbul…”,  s.20. 
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idari değişikliklerden başlıcaları kentteki sağlık sorunlarıyla mücadele için 1839’da 

Sıhhiye Meclisi’nin kurulması, 1848’de planlama ve yapı faaliyetlerini düzenleyen 

ilk nizamname olan “Ebniye Nizamnamesi”, 1882’ye kadar birbirinin eksiklerini 

tamamlayan altı nizamnamenin ardından 1882’de çıkarılan Ebniye Kanunu,33 

başlangıçta merkezi olarak yönetilmek istenen kentin, bu arayıştan vazgeçilerek yerel 

yönetimce idaresine yönelik olarak 1855’te İstanbul Şehremaneti’nin, 1856’da 

İntizam-Şehir komisyonunun kurulması ve 1857’de yürürlüğe giren Nizamname-i 

Umumi ile İstanbul’un 14 belediye dairesine ayrılması (içlerinden yalnızca Beyoğlu 

Altıncı Daire-i Belediyesi kurulabilmiştir), kent toprak rejimini dolaylı olarak 

etkileyen (kent çevresindeki miri arazilerin mülk araziye dönüştürülmesini 

kolaylaştırma ve tapu kavramı ile mülkiyet kayıtlarının sistemleştirilmesi) 1858 

Arazi Kanunnamesi ve 1869’da yabancılara mülk edinebilme hakkı verilmesidir.34 

Kent mekânının düzenlenmesi açısından Osmanlı döneminde etkili olan imar 

operasyonları Tekeli’nin bildirdiğine göre 1864-1869 arasında Server Paşa’nın 

şehreminliği ve 1912-1914 yılları arasında Cemil Topuzlu Paşa’nın şehreminliği 

dönemindeki operasyonlardır. 1836-1839 yılları arasında gerçekleştirilen ve Osmanlı 

imparatorluğundaki ilk modern kent planlaması olan Von Moltke planı uygulamada 

etkili olamamıştır. 1864-1869 imar operasyonu büyük bir yangının ardından 

gerçekleşmesi nedeniyle kuvvetli bir muhalefetle karşılaşmaması, 1912-1914 imar 

operasyonunu ise yabancı bankalardan alınan borç sayesinde etkili olabilmiştir.35 

 

Gerek yukarıdaki hukuki-idari düzenlemeler ve faaliyetler, gerekse de bu 

yüzyıl boyunca gerçekleşen diğer sosyo-ekonomik ve demografik değişimler sonucu 

İstanbul’un mekânsal yapısında önemli değişimler olmuştur. Merkezi yönetim 

bölgesi, bürokrasinin modernleşmesine bağlı olarak genişlemiş, nezaretler yönetim 

ve iş bölgesinin her tarafına yayılmış; saray önce Dolmabahçe sonra Yıldız’a 

taşınmıştır. Yeni ticaret düzeni dış dünyayla bağlantı noktası olan Galata ve 

Beyoğlu’nun yeni iş merkezleri olarak gelişmesine yol açmıştır. Yine aktif bir iş 

merkezi olan Karaköy ile Beyoğlu’nun birbirine bağlanması için Avrupa’nın ilk 
                                                 
33 Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Ankara, Seçkin, 2003, s. 29-30. 
34 Tekeli, “19.Yüzyıl…”,  s.21-23. 
35 İlhan Tekeli, “İstanbul’un Yüzeli Yıllık Planlama Deneyi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Kent 
Planlaması Konuşmaları, İlhan Tekeli, Ankara, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları 1991, s.16-22. 
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metrolarından biri olan Tünel 1869’da işletmeye açılmıştır. Bununla birlikte 

geleneksel iş ve çarşı düzeni de (Eminönü ve çevresi) varlığını sürdürmüş ve İstanbul 

iki merkezli bir metropol haline gelmiştir. Beyoğlu bölgesinde Yüksekkaldırım ve 

Asmalımescit gibi semtler ucuz otel, pansiyon ve lokantaların toplandığı, suç oranları 

yüksek olan geçiş bölgeleri haline gelmiştir. Konut bölgesi olarak sur içinde büyük 

değişimler gerçekleşmemiş, Beyoğlu bölgesi ise yeni sosyal tabakalaşmaya bağlı 

olarak kârgir yapıların arttığı ve 20. yüzyıl başında artık apartman yaşamının tipik 

hale geldiği bir bölge olmuştur. Karagümrük, Haseki gibi alt gelir gruplarının 

yerleştiği ve zenginleşen gayrimüslimlerin terk ettikleri Balat, Fener, Hasköy gibi 

yerler sefalet mahalleleri haline gelmiştir. Gelişen kent içi ulaşım Kadıköy, 

Makriköy(Bakırköy) ve Yeşilköy’ü önemli banliyo semtlerine, Tarabya ve 

Yeniköy’ü yazlık sefarethaneler ve Levantenler bölgesine dönüştürmüş; Adalar’ın 

kentle bütünleşmesini sağlamıştır. Öte yandan Anadolu ve Rumeli’den gelen göçler 

Eyüp, Kasımpaşa, Hasköy, Üsküdar ve Okmeydanı bölgelerinde gecekondu 

mahalleri oluşturmuşlardır.36 Bu dönemdeki kentteki toplumsal ayrışmayı temsil 

etmesi bakımından, ilk Meclis-i Mebusan’da Kasımpaşa’nın Beyoğlu Altıncı 

Dairesine dâhil edilmesi konusunda A.Vefik Paşa’nın “Beyoğlu muhitinin 

isteklerinin Kasımpaşa gibi fıkara semti için lüks olacağını”37 söylemesi ilginçtir. Bu 

yaklaşım temel olarak dinsel ve etnik unsurlara bağlı olan mekânsal ayrışma ve 

farklılaşmanın, modernleşme süreciyle birlikte sınıfsal etkenler tarafından 

belirlenmeye başladığının göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

4- Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kentleşme ve Suç 

 
 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme çabaları yansımasını 

güvenlik örgütlenmesinde de bulmuştu. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ardından 

geleneksel askeri bürokrasiye ve padişaha karşı otoritesini artırmak isteyen sivil 

bürokrasi, modern bir polis örgütü oluşturmaya ve bu amaçla da polisi ordudan 

                                                 
36 Ortaylı, op.cit., , s.225-228. 
37 “Meclis-i Mebusan Zabıtları”, yay; H.Tarık Us, C.I, s.117, 16 Nisan 1877 tarihli oturumdan aktaran 
Ortaylı, ibid.,  s.228. 
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ayrıştırmaya özel bir önem veriyordu. Bu amaçla 1845’te Polis Teşkilatı kurulsa da, 

Tanzimat döneminin tipik özelliği olan modern ve geleneksel kurumların yan yana 

bulunması durumu polislik için de geçerli olmuştur.38 Polisin ordudan özerkleşmesi 

19. yüzyıl boyunca hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmemiştir.39 Bununla 

birlikte 1879’da Zaptiye Nezareti’nin kurulması polisin sivilleşmesi sürecinin 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. 1881 yılında ilk olarak İstanbul’da düzenin 

sağlanması görevi askerden alınıp polise verilmiştir.40 Bu süreç aynı zamanda 

yukarıda tartışılan mahalle ve esnaf loncaları gibi yerel güçlerin toplumsal kontrol 

konusundaki yetki ve güçlerinin yavaş yavaş merkezi güçlere aktarılması ve 

toplumsal düzenin sağlanması konusunda devletin polis güçlerini ikame eden değil, 

tamamlayan ikincil düzeydeki yapılara dönüşmesi anlamına gelmektedir.41 

 

 Bu dönüşüm İttihat ve Terakki iktidarında yeni bir aşamaya varmıştır. Ergut’a 

göre, polisin suçla savaşmaktan daha önemli olan kamu düzenini sağlama işlevi, 

İttihat ve Terakki iktidarının bir dizi kamu düzeni sorununu (fuhuş, serserilik, 

çalışma hayatı, gösteri ve örgütlenme) siyasallaştırması ve kriminalize etmesi 

şeklinde gerçekleşmiştir.42 Bu çalışma açısından önemli olan “Serseriler”e yönelik 

düzenlemelerdir. Serseriler hakkındaki yasal düzenlemeler, sisteme dahil olamayan 

marjinal ve yoksul kesimlerin potansiyel suçlular olarak görülerek denetim altına 

alınması çabasından kaynaklanmıştır. Serserilerle ilgili olarak 1890’daki  “Serseri ve 

Mazanne-i Su Olan Eşhas” hakkındaki nizamname ile polise verilen yetkiler, 

1909’da aynı adla ama bu sefer kanun olarak genişletilmeye çalışılmıştır.43Özbek’e 

göre, Osmanlı elitinin dilencilik ve serseriliğin önlenmesi konusundaki beklentisi, 

1890 tarihli nizamnamenin varlığına rağmen, Abdulhamid döneminde ılımlı bir 

biçimde idare edilmeye çalışılmış; 1908 devriminin ardından bu beklenti ile hükümet 

politikaları arasındaki kopukluk giderilmiştir. Yasakoyucular bu yasayla kent 

yoksulları ile şehre taşradan gelmiş olanları hedef almış; “iş ve çalışmanın sosyal ve 

                                                 
38 Ferdan Ergut, Modern Devlet ve Polis, İstanbul, İletişim, 2004, s.105-107. 
39 Ibid., s. 114. 
40 Ibid., s. 140-142. 
41 Ibid., s. 171. 
42 Ibid., s. 230-236. 
43 Ibid., s. 244-245. 
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ahlaki bir ödev olduğu anlayışı”na dayanarak, tembelliği ve serseriliği bireyleri suça 

iten bir olgu olarak kurgulamışlardır.44 

 

 Söz konusu kanun iki yıl hapse kadar varan cezalar öngörüyordu ve serseriler 

hakkında verilen kararlar ceza olarak değil “tedbir-i iktisadiye” olarak görüldüğü için 

temyizi mümkün değildi. Ayrıca dayak cezası 1858’deki Ceza Kanunu ile 

kaldırıldığı halde, 1909’daki kanun dayak cezasını da düzenliyordu ve bu cezanın yer 

aldığı o dönemdeki tek metindi.45 Ergut, kentteki yeni ekonomik yapı ve bunun 

kentteki sınıfların mekânsal ayrışmasıyla sonuçlanmasının, polise verilen yetkilerin 

artırılmasının ardındaki neden olarak düşünülebileceğini iddia etmektedir. Serseriler 

kent içi ve çevresindeki ticari malların dolaşımı yönünden bir tehdit olarak 

görülüyorlardı. Ayrıca kentte suçun gerçekten büyük bir problem olup olmamasının 

ötesinde, bu dönemde yansımasını polisiye roman ve öykülerinin yaygınlaşmasında 

da bulan, suça yönelik duyarlılığın arttığı görülmekteydi.46 

 

 Serserilere yönelik bu kanunun ardındaki zihniyet, kent yoksulları arasında 

saygıdeğer olan ile olmayan ayrımı yapmaktaydı ve serserileri, işsiz güçsüzleri 

tahayyül edilen toplumsal düzenin ahlaki karşıtı olan bir kriminal sınıf haline 

getirmeyi hedefliyordu.47 Cörüt, Adliye Nezareti tarafından yayınlanan Ceride-i 

Mehakim ve Ceride-i Mehakim-i Adliye ve dönemin gazeteleri üzerinde yaptığı 

araştırmalara dayanarak bu ayrımların toplumsal gerçekliği yansıtmadığını iddia 

etmektedir. Cörüt’e göre mala karşı suçlardan kasa hırsızlığı ve kalpazanlık, suçların 

doğası gereği belirli bir profesyonelleşme gerektirse de, kasa hırsızlığının toplam 

hırsızlıkların çok küçük bir bölümünü teşkil etmesi ve kalpazanlık konusunda da 

çalışan sınıflardan insanların birçok amatör girişimde bulunması kriminal sınıf 

tanımlamasının savunulmasını zorlaştırmaktadır.48 Evden hırsızlık, gasp gibi daha 

ağır hırsızlık suçlarından 1901 tarihinde mahkûm edilen 69 kişiden 20’si zanaatçı, 

                                                 
44 Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet:Siyaset, İktidar ve Meşruiyet(1876-
1914),  2.bs.,İstanbul, İletişim,  2004, s.98-99. 
45 Ergut, op.cit.,  s.249, 254-255. 
46 Ibid.,  s.246-248. 
47 İlker Cörüt, “Social Rationality of Lower Class Criminal Practices in the Late Nineteenth Century 
İstanbul”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2005, p.8. 
48 Ibid.,  pp.24, 32. 
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15’i amele iken, yalnızca 11 kişi işsiz, yine aynı tarihte basit hırsızlık suçlarından 

mahkûm edilen 1055 kişiden 304’ü zanaatçı, 219’u amele, 182’si çiftçi iken 229 kişi 

ise işsizlerden oluşmaktadır.49 Cörüt’e göre bu istatistiklerin de gösterdiği gibi 

çalışan sınıftan farklılaşmış, profesyonel bir kriminal sınıftan bahsetmek mümkün 

değildir. Ayrıca mülkiyete karşı suçların yoksullarla özdeşleştirilmesinin onların 

kriminalize edilmesinin bir yolu olduğunu belirten Cörüt, kundaklama suçunu 

işleyenlerin çoğunun mülk sahipleri olduğuna ve sigorta şirketlerinden aldıkları 

tazminatların miktarının yoksulların yaptığı hırsızlıklılara göre çok daha yüksek 

oluşuna dikkat çekmektedir.50 

 

 Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul, imparatorluk için taşıdığı siyasal 

ve ekonomik önem nedeniyle, güvenliği bir yandan komplike bir örgütlenme, diğer 

yandan mahallelerdeki kurumlar ve mahalle baskısı ile sağlanan bir kent olarak 19. 

yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Asayişe yönelik bütün bu önlemlere rağmen, 

tarihçiler çift bozan reayanın kentlere akın ettiği dönemlerde bir takım asayiş 

sorunları yaşandığını bildirmektedirler. Osmanlı bürokratları ve kentlileri, kentlere 

akın edenlerin varlığından rahatsız olmuşlar ve bu akını önlemeye, önleyemedikleri 

durumlarda ise kontrol etmeye çalışmışlardır. 19. yüzyıldaki modernleşme sürecinde, 

merkezi yönetim kuvvetlendirilmeye çalışılmış, buna bağlı olarak modern bir polis 

örgütünün yapılandırılması için çeşitli teşebbüslerde bulunulmuştur. Bu süreçte, 

“serseriler” ile saygıya layık kent yoksulları arasında bir ayrım yapılmış ve bu ayrım 

serserilere yönelik hukuksal düzenlemelerde de yansımasını bulmuştur. Ancak, bu 

dönemde İstanbul’da suçluların çalışan sınıflardan farklılaşmış bir kesim olduğu 

görüşüne ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 İstatistik Devai-i Cezaiyeye Müteallik Sene 1317, İstanbul:Mahmut bey Matbaası, 1323’den aktaran 
ibid.,  pp.44, 46. 
50 Ibid.,  p.60. 
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C- CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME 
 

1- 1923-1950 

 
 1950’li yıllarda başlayacak olan hızlı kentleşmenin ardında yatan yapısal 

dönüşümün temelleri bu dönemde atılmış olmasına rağmen, Ankara dışındaki 

kentlerin pek büyümediği 1923-1950 dönemi kentleşme açısından, her ne kadar söz 

konusu dönem boyunca çeşitli ekonomik, politik yasal değişimler gerçekleşmişse de 

bir arada değerlendirilebilir.  Ankara’nın cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce 

13 Ekim 1923’de başkent ilan edilmesi51 sonucunda, diğer kentlerin ancak 1950’li 

yıllarda ulaşabileceği bir hızla kentleştiği, İstanbul’un ise göreceli olarak durağan bir 

devreye girdiği bir dönem başlamıştır.52  

 

Tekeli ulusal bağımsızlığını sağlayan ülkelerde, bu ülkelerin dışa 

bağımlılığının mekândaki yansıması olan liman kentlerinin terk edilerek, yeni bir 

ulusal başkent kurma eğilimine dikkat çekmektedir. Bu eğilim dışa bağımlı bir 

ekonomiden, iç pazarın bütünleşmesine yönelen yeni bir stratejinin sonucudur. 

19.yüzyılda yarı sömürge haline gelmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’da 

yoğunlaşan dışa bağımlı burjuvazisi yerine, Ankara’nın kontrolünde ulusal bir 

burjuvazi yaratılmak istenmektedir.53 

 

 Her ne kadar bu çalışmanın odağındaki kent olmasa da, imar planlarının 

uğradığı başarısızlıklar, gecekondulaşma olgusunun ortaya çıkışı ve yönetenlerin 

köylerden göç edenlere yönelik yaklaşımları açısından İstanbul’un hızla kentleştiği 

sonraki dönemlerle gösterdiği paralellikler nedeniyle Ankara’nın Cumhuriyet’in ilk 

yıllarındaki kentleşme sürecini kısaca ele almak faydalı olacaktır.  16 Şubat 1924’te 

417 sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu ile İstanbul’daki gibi ama ondan bazı önemli 

noktalarda farklılaşan bir belediye yapısı geliştirilmeye çalışıldı. Ankara 

                                                 
51  İlhan Tekeli, “Başkent Ankara’nın Öyküsü”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, İlhan Tekeli,  
Ankara, Turhan Kitabevi, 1982,  s. 53. 
52 Ibid.,  s. 65. 
53 Ibid.,  s. 49-51. 
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Şehremini’nin hükümetçe atanması, belediyeyi yönetecek Ankara Şehremaneti’nin 

bütçesinin onaylanması ile kadrolarının ve onların maaşlarının tespit edilmesi hakları 

Dâhiliye Vekâleti’ne verilmişti. Bütün bunlar, merkezi yönetimin Ankara’nın 

başarısını rejimin başarısıyla özdeşleştiren anlayışlarının yansımasıydı. Bu kanuna 

göre ilk şehremini olan Mehmet Ali Bey’in çalışmalarından tatmin olunmayarak, 

İstanbul Şehremaneti’nde başarılı olduğu düşünülen Haydar Bey’in aynı sene 

içerisinde Ankara Şehremini olarak tayin edilmesi,54 Ankara’nın ayrıcalıklı 

pozisyonunun bir başka göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 

 1927’de Ankara Şehremaneti Avrupa’ya kent planlaması uzmanlarıyla 

görüşmek üzere bir heyet yolladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara’ya davet 

edilen üç mimardan Alman vatandaşı Herman Jansen’in planı, 1928’de sonuçlanan 

yarışmayı kazandı.55 Aynı sene bu planı uygulamak üzere Ankara İmar Müdürlüğü 

kuruldu.56 Tekeli, Jansen planının; kent arazisi üzerinde spekülatif kazançlar elde 

edebilecek eski Ankaralıların çıkarlarının aleyhine olarak, kentsel büyümenin kente 

yeni gelenlerin çıkarına uygun biçimde yeni alanlara kaydırılmasını hedefleyen 

politikanın çizdiği çerçeve içerisinde ortaya konduğunu belirtmektedir.57 Nitekim 

Jansen de Ankara İmar Planı’nın ancak arazi spekülasyonu engellendiği takdirde 

başarılı olabileceği uyarısını yapmıştır.58 Jansen planı 250-300 bin kişilik bir nüfus 

için ve 50 yıllık bir süreyi kapsayan, yeşil alanlara önem veren ve bir “amele 

mahallesi” kurulmasını ön gören bir plandı.59   

 

 Jansen planının önerilerinden Bakanlıklar Mahallesi,  yeşil alanlar ve spor 

alanları (Gençlik Parkı, stadyum, hipodrom vs.), bahçeli evler, yollar (Samsun 

yolunun bir kısmı) ve köprülerin uygulaması gerçekleştirilmiştir. Üniversite 

mahallesi (kaçak yapılaşma nedeniyle), amele mahallesi, çıkmaz sokaklar, 

Tandoğan’da yapılması düşünülen havaalanı, havaalanı yakınındaki sanayi bölgesi, 

                                                 
54 Ibid.,  s. 55-57. 
55 Tansı Şenyapılı, “Baraka”dan Gecekonduya: Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü (1923-
1960),  İstanbul, İletişim, 2004,  s. 62-63. 
56 Ibid., s.69. 
57 Tekeli, “Başkent Ankara’nın Öyküsü”, s. 62. 
58 Şenyapılı, Barakadan Gecekonduya, s. 68. 
59 Ibid., s. 63-66. 
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Bakanlıklar bölgesindeki memur konut kooperatifi,60 kent çevresindeki bazı tepeler 

için öngörülen yeşil alanlar(kaçak yapılaşma nedeniyle), Bentderesi’nde dinlenme 

alanı önerileri ise gerçekleştirilememiştir.61 Tekeli her şeye rağmen Ankara’nın bu 

dönemde diğer kentlere örnek olabilecek bir kent haline geldiğini savunmaktadır. 

Ankara’ya verilen özel önem ve aktarılan kaynaklar düşünüldüğünde bu savın 

yerinde olduğu düşünülebilir. Bu dönemde merkezi bütçeden Ankara Belediyesi’ne, 

genel olarak belediyelere aktarılan kaynak ortalamasının 28 katı kaynak 

aktarılmıştır.62 Ancak Avcıoğlu aynı dönemde arsa spekülasyonu olgusunun 

Ankara’nın planlı gelişimine darbe vurduğunu, tüccarların ve politikacıların dâhil 

olduğu karlı bir faaliyet haline geldiğini belirtmektedir.63 Falih Rıfkı Atay “Çankaya” 

adlı eserinde Avcıoğlu’nun görüşlerini doğrulayan gözlemlerde bulunmaktadır. Atay 

bu dönemde herkesin saklayıp ileride satmak üzere arsa edinmek hırsına kapıldığını, 

Jansen Planı’nın “spekülasyoncular ve keyficiler elinde” iflas ettiğini 

belirtmektedir.64 Ayrıca Ankara kalesi etrafında oluşan ilk gecekonduların, İmar 

komisyonu yıkım kararlarına rağmen Ankara Belediyesi tarafından yıkılmadığını ve 

“gecekondu faciası”nın Ankara Belediyesi’nin imar plancılığını baltalaması sonucu 

geliştiğini iddia etmektedir.65 Atay’a göre “Mustafa Kemal, şapka ve Latin harfleri 

devrimlerini başarabilecek kadar kuvvetli bir idare kurmuş, fakat bir şehir planını 

tatbik edebilecek kuvvette bir idare kuramamıştı”.66 

 

 Ankara’nın planlı gelişiminin önündeki tek engel arsa spekülasyonu değildi. 

1930’lu yıllarda daha sonraki gecekondulaşmanın ilk örnekleri olan barakalar ortaya 

çıkmıştır. Ankara’da 1935’te kentteki tüm konutların %5’ini oluşturan 937 adet 

baraka bulunuyordu.67 İçişleri bakanı Şükrü Kaya’nın sözleri barakalaşmanın, devlet 

tarafından çözülemeyen bir sorunu vatandaşın kendine özgü bir biçimde çözmesinin 

onaylandığının göstergesidir: 

                                                 
60 Ibid., s.68-69. 
61 Tekeli, “Başkent..”, s.64. 
62 Ibid.,  s.64-65. 
63 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, C.I, 4.bs., Ankara, Bilgi, 1969, s.281-286. 
64 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Sena Matbaası, 1980, s.421. 
65 Ibid.,  s.427. 
66 Ibid.,  s.428. 
67 Başvekalet İstatistik Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı, Ankara, 1935-36, Cilt 8’den aktaran, Şenyapılı, 
Barakadan Gecekonduya, s.85. 
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“Velev ki böyle plan haricinde olsun yapılmış bir ev demek bir vatandaşın kışın çatı altında 
bulunması demektir. Başka memleketlerde, büyük şehirlerde hâsıl olan mesken buhranının 
bizim burada da halledilmiş olması bana soğuk gecelerde gezerken, hiç olmazsa vatandaşlar 
soğukta kalmamışlar diye gönlüme ferahlık vermiştir.” 68 
 

Bu sözler kaçak yapılaşmanın, Falih Rıfkı Atay’ın iddia ettiği gibi belediyenin ihmali 

olarak yorumlanamayacağını ve kente göç edenlerin özellikle de yoksul olanların 

barınma sorunlarının kendileri tarafından ilkel yöntemlerle çözülmesinin, yönetim 

tarafından kabul edilmek zorunda kalındığını göstermektedir. Bu kesimin daha planlı 

ve sağlıklı bir mekânda barınmasını sağlayabilecek olan amele mahallesi kent içi 

arazinin aşırı pahalanması sonucu gündemden düşmüştür.69 1938’de planı artık fiilen 

işlerliğini kaybetmiş bulunan Jansen’in işine ücretinin yüksekliği ve bu alanda artık 

yeterince yetişmiş uzman bulunduğu gibi gerekçelerle son verilmesi bir dönemin 

sona erdiğinin göstergesi olacaktır.70 1948’de ise daha sonraki gecekondu aflarının 

ilk örneği olarak nitelendirilebilecek 5218 sayılı kanun Ankara’daki gecekonduların 

ıslahı amacıyla çıkarılacaktır.71 

 

 Ankara’nın başkent olması ile yönetimsel işlevlerini, 1917 Bolşevik Devrimi 

nedeniyle dünya kenti işlevini önemli ölçüde yitiren, 1930 ekonomik krizi ve 

Türkiye’nin ekonomik politikasının ithal ikamesiyle sanayileşmeye dönmesi gibi 

nedenlerle dış ticaret hacmi küçülen İstanbul bu dönemde büyüyen değil küçülen bir 

kent haline gelmiştir.72 Azınlık nüfus kentten kopmuş, idareci sınıf Ankara’ya göç 

etmiştir.73 I.Dünya Savaşı öncesinde çeşitli kaynaklara göre 1.100.000 ila 1.200.000 

civarında olan İstanbul nüfusu,74 1927 nüfus sayımında 690.857 olarak tespit 

edilmiştir.75 Öte yandan modernite projesi yansımalarını İstanbul’da da göstermiştir. 

                                                 
68 E.Ergüven, Şükrü Kaya’nın Sözleri, İstanbul, 1938’den aktaran Ibid., s.97. 
69 Ibid., s.75. 
70 Ibid., s.111. 
71 Tekeli, “Başkent…”,  s. 66. 
72 İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara, İmge, 2001, s. 75-76. 
73 Yaşar Hacısalihoğlu, Küreselleşme, Mekânsal Etkileri ve İstanbul, İstanbul, Akademik Düzey, 
2000, s.156. 
74 Bkz. Fred Field Goodsell, “Tarihsel Görünüm”, İstanbul 1920, ed. by Clarence Richard Johnson 
M.A., Çev. Sönmez Taner, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, s.26 ve Kemal Karpat, 
Osmanlı Nüfusu, s.141-143. 
75 Midhat Sertoğlu, “İstanbul”, İslam Ansiklopedisi, C.5/2, Eskişehir, MEB Devlet Kitapları, 2001, 
s.1140. 
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1933’de İstanbul’a davet edilen Hermann Elgoetz’in planı uygulamaya geçirilmemiş, 

1936’da davet edilen Henri Prost’un planı 1939’da onaylanarak uygulanmaya 

konulmuştur. Planın uygulanmaya başlandığı 1939 yılında İstanbul’a vali ve belediye 

başkanı olarak atanan Lütfi Kırdar yönetiminde açıklanan hedefi “güzelleştirme” 

olan uygulamalar gerçekleştirilmiştir.76 Kentin yavaş büyümesi ve Lütfi Kırdar’ın 

sahip olduğu siyasal destek Prost planının uygulanmasının lehindeki,  II. Dünya 

Savaşı’nın kaynakların kullanımına getirmiş olduğu sınırlamalar ise aleyhindeki 

unsurlardı.77 II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlanan kentleşme Prost planının sonunu 

getirmiş, bu arada 1948 yılında Lütfi Kırdar görevinden uzaklaştırılmıştır.78 

 

 Sonraki dönemde etkilerini göstermesi açısından bu dönemde konut sorunu 

ile ilgili gelişmeleri kısaca ele almak yerinde olacaktır. Konut sorununun Ankara’ya 

özgü bir sorun olarak algılanmasından Türkiye’ye özgü bir konut sorunu 

algılamasına geçiş II. Dünya savaşı sürecinde gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı 

nedeniyle çimento gibi inşaat sektörü için kritik önemi haiz bir yapı malzemesinin 

daha çok askeri amaçla kullanılmak zorunda kalınması, büyük bir ordunun 

beslenmekte oluşu, inşaat sektöründe kullanılan işgücünün askere alınması gibi 

nedenlerle konut üretiminde büyük bir düşüş yaşanmıştır. Milli Koruma 

Kanunu(1939) ile kiraların dondurulmuş olması da konut arzının azalmasını sınırlı da 

olsa etkilemiştir. Ayrıca yine savaş koşulları nedeniyle Türk lirasının değer kaybına 

karşı bazı tüccarların paralarını kent arazisine yatırmaları ile arsa spekülasyonunun 

canlanması ve devletin askeri harcamaların yarattığı bütçe açıklarını kapatmak 

amacıyla kentlerin içindeki ve çevresindeki hazine arazilerini düşük fiyatlarla satmak 

zorunda kalması, savaş sonrasında başlayıp bugüne kadar sürecek olan 

gecekondulaşmanın temellerini atmıştır. Söz konusu koşullar nedeniyle kiraların 

yükselmesi ve kent içi arazilerin pahalılığı nedeniyle, savaş sonrası göç edenlerin 

kentin çevresindeki alanlarda gecekondu yerleşimleri oluşturmak dışında seçeneği 

kalmamıştır.79 Ayrıca kamunun elinde konut sorununun çözümünde kullanılabilecek 

                                                 
76 İlhan Tekeli, “İstanbul’un Yüzeli Yıllık...”, s. 23-24. 
77 İlhan Tekeli, Modernite...,  s. 76-77. 
78 İlhan Tekeli, “İstanbul’un Yüzeli Yıllık...”, s. 24-25. 
79 İlhan Tekeli, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, Ankara, TOKİ, 
1996, s. 13-14. 
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kent içi arsalar özel mülkiyete tabi hale gelmişlerdir. Şenyapılı 1930’lu yılların 

başında Ankara’da belediyenin elinde dört milyon metrekare toprağın bulunmasına 

rağmen bunlara sahip çıkılamamasının gecekondulaşmayı hazırlayan nedenler 

arasında olduğunu belirtmektedir.80 

 

1923-1950 yılları arasındaki dönemde İstanbul, Ankara’nın başkent olması, 

azınlık nüfusunu büyük oranda kaybetmesi ve dış ticarete dayalı ekonomisin 

gerilemesi sonucunda büyüyen bir kentin sorunlarıyla karşılaşmamıştır. Bu tür 

sorunları yaşayan kent Ankara olmuştur. Ankara’nın kentleşmesi sürecinde, mali 

yetersizlikler ve arazi spekülasyonları nedeniyle çalışan sınıfların yasal ve sağlıklı bir 

kentsel çevrede barınabilmelerini sağlayabilecek olan planlar uygulanamamış ve 

gecekonduların ilk örnekleri olan barakalar, barınma sorununu formel konut 

piyasasında halledemeyenlerin kendi imkanlarıyla geliştirdikleri bir çözüm olarak 

ortaya çıkmıştır. Devletin bu sorunu çözmekteki aczini kabul edişi, bu tür 

yapılaşmaların meşruiyetini sağlamıştır. Bu koşullara ek olarak II. Dünya Savaşı’nın 

yaratmış olduğu inşaat sektörünü de kapsayan ekonomik güçlükler, Türkiye’nin ve 

İstanbul’un 1950’li yıllarda karşı karşıya kalacağı hızlı kentleşme dönemine, 

gecekondulaşmanın zemininin hazır olduğu bir konjonktürde girmesi anlamına 

gelmektedir.  

 

2- 1950-1980 
 

Türkiye gerek ekonomik gerekse de politik olarak II. Dünya savaşı sonrası 

dönemde; 1946 yılında çok partili yaşama geçilmesi, 1947’de IMF, Dünya Bankası 

ve Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü’ne üye olunması81, yine aynı sene Marshall 

planının uygulanmaya başlanması ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun 

çıkarılması82 ile yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde özellikle 1930’dan sonra 

izlenen korumacı, devletçi ve iç pazara dayalı sanayileşmeye dayanan ekonomi 

politikaları terk edilerek; dış pazara yönelik, tarım, madencilik, alt yapı yatırımları ve 
                                                 
80 Şenyapılı, “Baraka”dan…, s.112-113. 
81 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi:1908-2002,  8.bs., Ankara, İmge, 2004, s.93-100. 
82 Yerasimos, Azgelişmişlik…Cilt III,  s.1348. 
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inşaat sektörüne ağırlık veren bir kalkınma anlayışı gelişmiştir.83Ancak bu anlayışın 

kırda yarattığı dönüşümün sonuçları ve buna bağlı olarak köylerden kentlere yönelen 

göç olgusu etkisini asıl olarak 1950’li yıllarda göstermiştir. Bu bakımdan 1945-50 

arası dönem bir geçiş dönemi olarak nitelendirilebilir. 

 

Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası kuruluşların (Dünya Bankası, IMF) ve 

sıkı ilişkiler kurduğu ABD’nin Türkiye’ye uygun gördüğü siyasal işlev, soğuk 

savaşın başlamasıyla kapitalist blokun ileri karakolu olması;84 dünya ekonomisi 

içerisinde uygun gördüğü ekonomik işlev ise, aldığı yardımları tarımsal gelişme için 

kullanarak Avrupa’nın gıda ve hammadde deposu haline gelmesi ve bunun 

karşılığında Avrupa’dan sanayi mamullerini almasıdır.85  Bu ekonomik rol birinci 

bölümde  belirtildiği gibi azgelişmiş diğer ülkelere de biçilen ve onların bağımlı 

konumlarının kalıcı olmasına neden olan bir roldür.  

 

 1947’de uygulanmaya başlanılan Marshall Planı Türkiye’ye empoze edilen 

bu işlevin yerine getirilmesinin önemli bir aracıdır. Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarının 

belirlenmesi amacıyla ABD’den Türkiye’ye gönderilen bir heyetin raporuna göre 

ulusal güvenliğin sağlanması ve “muhtemel saldırgan bir kuvvetin bu ülkeye nüfuz 

etmek ve Türk siyasal ve ekonomik kurumlarını yolundan saptırmakta 

yararlanabileceği, ciddi sosyal bir huzursuzluğun gelişmesini önlemek amacıyla 

Türkiye’de ekonomik refahın korunması” gerekmekteydi. Raporda şöyle 

denmekteydi: 

 
“Bu hedeflere, Türkiye’nin Silahlı Kuvvetlerini beslemekle katlandığı ekonomik yükün 
hafifletilmesi ve bu kuvvetlerin üstünlüğünün, ülkenin herhangi bir dış yardım almaksızın 
onların yükünü kaldırabileceği bir ölçüde artırılması yoluyla varılabileceğini ummaktayız. Bu 
da Türkiye’ye, önce Türk halkının refahını sağlamak, sonra da Avrupa ekonomisi için onca 
hayati önemi bulunan tahıl ve kömür gibi madenlerin ihracatında belli bir artışı 
gerçekleştirmek amacıyla üretim hacmini genişletmek imkanını verecektir.” 86 

 

                                                 
83 Boratav, op.cit.,  s.94. 
84 Yerasimos, Azgelişmişlik…, C.3,  s.1349-1352. 
85 Avcıoğlu, op.cit., C.2, s.382. 
86 “First report to Congress on assistance to Greece and Turkey. For  the period ending September 30 
1947”, Washington D.C., 1947’den aktaran Yerasimos, Azgelişmişlik C.3,  s.1351-1352. 
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 Dünya Bankası’nın 1951 tarihli bir raporunda da benzer tavsiyelerde 

bulunuluyordu: “Türkiye’ye sanayileşme amacından vazgeçmesi gerektiği gibi bir 

telkinde bulunulmuyor. Ona telkin edilen şey, bu amaca en çabuk yoldan varmanın, 

tarım alanındaki kalkınmaya ağırlık tanımakla mümkün olacağı gerçeğidir”.87 

Avcıoğlu da ABD’nin “Türk ekonomisinin kalkınması için yardımlarda bulunup 

bulunamayacağı, ne gibi yardımlara ihtiyaç olduğu ve bunların ne şekilde yapılacağı” 

konusunda veri sağlamak amacıyla hazırlanmış olan Thornburg Raporu’ndaki 

önerilere dikkat çekmektedir.88 Rapordaki önerilerden biri Karabük Demir Çelik 

Fabrikası’nın tasfiye edilmesidir.89 Türkiye’nin bir lokomotif fabrikası kurmak 

amacıyla istediği krediye şu ifadelerle karşı çıkılmaktadır: “Esas itibariyle ziraatçı 

olan ve ziraat için lüzumlu olan çelik sapan ve sair malzemeyi henüz yapamayan bir 

memleketin lokomotif inşa etmek arzusu mevsimsizdir.”90 

 

 Marshall Yardımı kapsamında Türkiye’ye 1948-1950 arasında giren 164 

milyon doların % 22’si tarımsal mallar ve makineler için harcanmıştır.1936’da 961 

olan traktör sayısı, 1948’de 1756’ya, 1955’te ise 40.282’ye yükselmiştir.1936’da 104 

olan biçerdöver sayısı ise 1952’de 3222’ye çıkmıştır.91 Bir traktörün tarımdan üç ila 

dokuz kişiyi ayırdığı yolunda tahminler yapılmıştır.92 Tekeli kırsal alanlardan 

kentlere olan göçü açıklamak için salt traktör sayısını göz önüne almanın yetersiz 

olduğunu belirtmektedir. Tekeli’ye göre 1948’den sonra tarımda makineleşmeyle 

birlikte karayolu programı uygulaması, ülke pazarının hızla bütünleşmesini ve 

mahalli pazar için üretimden ulusal pazar için üretime geçişi sağlamış; bu gelişmeler 

de tarımda yapısal bir dönüşümün gerçekleşmesine neden olmuştur.93 

 

 Bir çift sürme hayvanına göre işletme büyüklüğünün ortalama 5,5 hektar 

olması gerekirken, bir traktörün ekonomik bir biçimde kullanılabilmesi için 75 hektar 

                                                 
87 “The Economy of Turkey”, International Bank for Reconstruction and Development, Washington, 
1951’den aktaran ibid., s.1354. 
88 Avcıoğlu, op.cit., C.2, s.382. 
89 Max Veston Thornburg, Türkiye’nin Bugünkü Ekonomik Durumunun Tenkidi, Ankara, 1950, 
s.119, zikreden ibid., s.383. 
90 aynı rapor s.117’den aktaran ibid. 
91 Şenyapılı, “Baraka”dan Gecekonduya,  s.118. 
92 Keleş, Kentleşme Politikası, s.69. 
93 İlhan Tekeli, Bağımlı Kentleşme, Ankara, Mimarlar Odası Yayınları No:18, 1977, s.16-21. 
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toprak gerekmesi bazı çiftçi ve girişimcileri işletmelerini büyütmeye teşvik eden 

nedenlerden birincisidir. Ülke pazarıyla bütünleşme ise, kırsal kesimi piyasa 

ekonomisi içine sokarak çiftçi ya da girişimcileri borçlanma yoluyla tarımsal araç ve 

traktör alarak işletmelerini büyütme yönünde teşvik eden ikinci nedendir. Kırsal 

alanda küçük işletme yapısından, büyük işletme yapısına geçiş toprak mülkiyetinde 

kutuplaşmayı sağlayan mekanizmalar ve traktör sahipliği etrafında kurulan yeni iş 

ilişkileri yoluyla gerçekleşmektedir.94  

 

 Kıray bu mekanizmaların nasıl işlediği konusunda aydınlatıcı bilgiler 

vermektedir. Büyük toprak sahipleri, sahip oldukları kontrol gücü sayesinde elde 

ettikleri krediler ile yeni üretim teknolojisine geçişi başarabilmiş ve bu teknoloji ile 

üretimlerini artırarak hem aldıkları kredileri ödeyebilmiş, hem de işletmelerini 

büyütmüş ve modernleştirmişlerdir. Makine emeğin yerini aldığı için bu topraklarda 

ortakçı-yarıcı olarak çalışan köylüler ya henüz mekanize olmamış işlerde çalışan 

tarım işçileri haline gelmiş ya da şehirlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Küçük 

toprak sahipleri ise, elde ettikleri artık ürününün sınırlılığı nedeniyle tarımda 

modernleşme sürecine ancak borçlanma (kredi-faiz) mekanizması yoluyla dâhil 

olabilmekte ve bunun sonucunda bir süre sonra topraklarını kaybetmektedirler. 

Kıray’ın gözlemlerine göre ortalama olarak 200 dönümün altında toprağa sahip 

olanlar sabanla tahıl üretimden traktörle üretime borçlanma yoluyla geçtiklerinde, 

borçlarını ödemeleri şüpheli hale gelmekte ve ortalama olarak beş yıl gibi bir sürede 

topraklarını kaybetmektedirler.95 Tekeli de yarı feodal büyük işletmelerde ortakçı 

olanların makineleşme nedeniyle ya köylerdeki verimsiz topraklara ya da şehirlere 

itildiklerini, küçük üreticilerin ise tefeci-tüccarlarla girdikleri borçlanma ilişkisi 

sonucunda topraklarını kaybettiklerini bildirmektedir.96 

  

 Köyden göçün, kentin çekiciliğinden ziyade, köyde geçim olanaklarının 

tükenmesi ya da zorlaşması nedeniyle gerçekleştiği, bu dönemde yapılan 

                                                 
94 Ibid.,  s.22-23. 
95 Mübeccel Kıray, “Toplum Yapısındaki Temel Değişimlerin Tarihsel Perspektifi:Bugünkü ve 
Yarınki Türk Toplum Yapısı”, Toplumsal Yapı-Toplumsal Değişme,  Mübeccel Kıray, 2.bs., 
İstanbul, Bağlam, 2006, s.126. 
96 Tekeli, Bağımlı Kentleşme, s.24-28. 
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araştırmaların sonuçları tarafından da doğrulanmaktadır. Birkaç örnek vermek 

gerekirse Şenyapılı’nın İstanbul gecekondularında yapmış olduğu araştırmada 

mülakat yapılanların doğum yerini bırakma nedenleri içerisinde toprak darlığı % 65 

ile ilk sıradadır.97 Karpat’ın yine İstanbul gecekondularında yapmış olduğu bir başka 

araştırmada köyü terk etme nedenleri olarak erkeklerin %47’si kadınların ise %52’si 

maddi zorluğu, erkeklerin %30’u kadınların ise % 13’ü toprak yokluğunu 

göstermektedir.98 

 

 Sonuç olarak bu dönemdeki hızlanan kentleşmeyi, tarımsal yapıdaki 

dönüşümün, geniş köylü kitlelerinin bir kısmının emeğini gereksiz hale getirmesi, bir 

kısmının ise topraklarını kaybetmesine neden olmasına bağlı olarak köyde geçim 

olanaklarının tükenmesiyle açıklayabiliriz. 

  

a) Gecekondulaşmanın Yaygınlaşması 

 
 Bir önceki dönemde daha çok Ankara’nın sorunu olarak ortaya çıkan 

gecekondulaşma, bu dönemde tüm Türkiye’nin özellikle de İstanbul ve İzmir gibi 

büyük kentlerin sorunu haline gelmiştir. Bu dönemdeki kentleşmeyi nitelendirmek 

için “sahte kentleşme”, “aşırı kentleşme” gibi kavramlar kullanılmıştır.  Bu tür 

nitelendirmeler kentli üst ve orta sınıflarca benimsenen ve kentleşmeyi önlemeye ya 

da yavaşlatmaya yönelik politikaları teşvik eden bir bakış açısının sonucudurlar. 

Oysa kentleşmenin bu biçiminin azgelişmiş ülkelerin yapısal bir sorunu olarak analiz 

edilmesi gerçekliğe daha uygun düşmekte ve daha gerçekçi politikalar 

geliştirebilmenin önünü açmaktadır.99 Böyle bir bakış açısı aynı zamanda gecekondu 

sorununun, aşırı kentleşme ile açıklamakla yetinildiğinde göz ardı edilebilecek olan 

                                                 
97 Şenyapılı, Gecekondu…, s.63. 
98 Kemal Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Çev. Abdülkerim Sönmez, Ankara, İmge, 2003,  
s.128. 
99 İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz ve Tarık Okyay, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, İstanbul, 
Cem, 1976, s.11. 
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sınıfsal boyutunu da açığa çıkarmaktadır. Gecekondulaşma, “toplumun sınıfsal 

yapısının mekândaki bir görüntüsüdür”.100 

 

 Azgelişmiş ülkelerdeki kentleşmeyi yukarıda gösterilen kırsal yapıdaki 

dönüşümlerin kentlere ittiği köylüleri emebilecek düzeyde bir sanayileşmenin 

bulunmamasının yarattığı sorunlar karakterize eder. Gecekondular bu yapının 

mekândaki yansımasını teşkil etmektedirler. Şenyapılı, gecekonduyu “çevre işçilerin 

mekanı” olarak nitelendirmektedir. Şenyapılı merkez işleri “ekonominin 

yaratabildiği en gelişmiş ve örgütleşmiş düzeyde işler” olarak tanımlamaktadır. 

Bunun karşılığında çevre işler ise “modernleşmemiş, uzmanlaşmamış, küçük çaplı 

hizmet ya da mal üretim ve dağıtımı”nın gerçekleştirildiği işlerdir.101 Şenyapılı’ya 

göre çevre işçiler: 
“[İ]şinin çapı; geçerli ve yeterli örgütlenme, güvence, uzmanlaşma, pazar koşullarından 
bağımsızlaşma, gelir getirmeyecek ölçüde küçük olan işlerdeki küçük girişimciler ile onların 
yanında uzmanlaşmamış, yüksek bir eğitim, deneyim, beceri birikimi gerektirmeyen işlerde 
çalışan ücretli işçiler ve büyük örgütlerde uzmanlaşmamış, yetersiz güvence altında, düşük 
gelirle çalışan küçük işçi ve memurları kapsayacaktır.” 102 
 

Şenyapılı Ankara ve İstanbul’da kendisinin yürüttüğü ve diğer 

araştırmacıların gecekondu bölgelerinde gerçekleştirmiş olduğu alan araştırmalarının 

sonuçlarına göre bu bölgelerde merkez işçilerin %10-15, marjinal sektörün % 6-20 

ve çevre işçilerin ise % 45 -55 oranında temsil edildiğini belirtmektedir. Yine bu alan 

araştırmalarına göre gecekondu nüfusunun %80 ila %90’ı kırdan göçenlerden 

oluşmaktadır.103 

  

 Kıray ise azgelişmiş kentleri karakterize eden olgunun “örgütleşememe” 

olduğunu belirtmektedir. Bu bakış açısına göre “iş yapısında farklılaşma, 

ihtisaslaşma ve giderek örgütleşme” modern bir kentin oluşum sürecini belirleyen 

unsurlardır.104 Türkiye’de endüstriyel gelişme oranının, kırlardan kentlere göç 

                                                 
100 İlhan Tekeli, “Gecekonduları Planlama Sorunları ve Yolları”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, 
Tekeli, s. 202. 
101 Tansı Şenyapılı, Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekanı, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1981, 
s. 17-18. 
102 Ibid.,  s.19. 
103 Ibid.,  s.23. 
104 Mübeccel B.Kıray, Örgütleşemeyen Kent:İzmir, 2.bs., İstanbul, Bağlam, 1998, s.72-73. 
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hızının gerektirdiği istihdamı karşılamakta yetersiz kalması sonucunda Kıray’ın 

“gereğince sanayileşmiş bir düzenin değil, fakat kesinlikle modern ile feodal kentsel 

iş yapısının çapraşık birleşimi” olarak nitelendirdiği bir istihdam yapısı ortaya 

çıkmakta,105 bunun mekânsal yansıması ise gecekondulaşma olmaktadır.   

 

 Gecekondulaşmayı, Türkiye kapitalizminin gelişimi içerisindeki işlevsel 

konumuyla değerlendirmek, sorunun aydınlatılması bakımından daha yerinde bir 

yaklaşım olacaktır. Gecekondulaşma, kentleşmenin gerektirdiği bedellerin 

azaltılması yoluyla bir yandan sanayiye ayrılacak sermayenin artırılmasını sağlarken, 

diğer yandan kentlerde büyük miktarda yedek emekçi ordusunun bulundurulmasını 

sağlayarak ücretlerin düşük tutulmasını olanaklı kılar. Ayrıca gecekondu düşük 

standartlı bir yaşam alanı olarak, geçimi göreli olarak ucuzlatır. Böylece emeğin 

yeniden üretiminin ucuzlatılması, dolayısıyla da emeğin ücretinin düşmesi 

sağlanır.106 Emekçilerin konut sorunlarını kendi imkânları ile çözmesi, devletin 

kaynaklarının ve kredi olanaklarının burjuvazinin istekleri yönünde kullanılmasını 

mümkün kılmaktadır. Siyasal olarak da gecekondu, egemen sınıfların çıkarlarını 

temsil eden partilerin gecekondulaşmaya izin verme üzerinden emekçi sınıfların 

desteğini almalarının bir aracı işlevi görmektedir.107 

 

b) Kentle Bütünleşme Sorunu 
  

 Kentle bütünleşme sorununu aydınlatmak için bu dönemde çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların tümünü ele almak bu çalışmanın sınırları göz 

önüne alındığında mümkün değildir. Ancak bunlar arasından seçilen araştırmaların 

bu dönemdeki kentle bütünleşme süreci hakkında genel bir fikir edinebilmek için 

yeterli olduğu kanısındayım.  

 

                                                 
105 Mübeccel B. Kıray, “Gecekondu: Azgelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle 
Bütünleşememe” Kentleşme Yazıları, Mübeccel B. Kıray, 2. bs., İstanbul, Bağlam, 2003,  s.97. 
106 İlhan Tekeli, “Konut Sorunu Üzerine Düşünceler” Kent Planlaması Konuşmaları, Tekeli,  s.112. 
107 İlhan Tekeli, “Kapitalistleşme Süreci İçinde Türkiye’nin Konut Üretimine Bir Bakış”, Türkiye’de 
Kentleşme Yazıları, Tekeli,  s.244. 
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Arı ve Tütengil’in 1966 tarihli araştırmasında, Eminönü bölgesinde 

çalışmakta olan 40.000 işçi arasından İstanbul dışında ve bir köy ya da kasabada 

doğmuş; İstanbul’a 1955’ten sonra göç etmiş olan 1000 işçiyle anket çalışması 

yapılmış; yanlış doldurulan anketler nedeniyle bu sayı 961’e düşmüştür.108 Ankete 

katılanların %93’ünün İstanbul’da mevsimlik değil, bütün sene çalışması ve 

%64’ünün aileleriyle birlikte oturması “İstanbul’da devamlı olarak kalma temayülü” 

olarak değerlendirilmiştir.109 İşçilerin %48’i hemşehrileriyle, %51’i ise yeni edindiği 

arkadaşlarla daha sık görüşmektedir. Bir sendikaya üye olanların oranı %39’dur.110 

Bu veriler işçilerin kentte yeni toplumsal ilişkiler kurmaya ve kentsel örgütlere üye 

olmaya eğilimli oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

 

  Kemal Karpat’ın İstanbul’da Nafibaba, Baltalimanı ve Celalettin Paşa 

gecekondu yerleşimlerinde 1968 tarihinde yaptığı araştırmada 950 kişi ile 

görüşülmüştür. Erkeklerin %89’u, kadınların ise %84’ü yaşam koşulların köy ile 

kıyaslandığında “çok daha iyi” ve “iyi” olduğu yönünde cevap vermişlerdir.111 Buna 

bağlı olarak erkeklerin %90’ı, kadınların ise % 92’si kentte yaşamaktan “çok 

memnun” ve “oldukça memnun” olanlar içerisinde yer almaktadır. Kendilerini kent 

sakini olarak görenlerin oranı erkeklerde %36, kadınlarda %44’tür. Kentlilerle fiili 

olarak ilişkisi olanların oranı erkeklerde %47, kadınlarda % 17 iken; kentlilerle yakın 

ilişkileri arzulayanların oranı erkeklerde % 81’e, kadınlarda % 73’e çıkmaktadır.112 

Bunlar ve bunların dışında burada ele almadığımız verilerden yola çıkarak Karpat 

kentle bütünleşme açısından gecekondularla ilgili iyimser bir görüş ortaya 

koymaktadır: 

 

“(…) köye olan doğal bağlılıklarının sürüp gitmesine rağmen, gecekondu sakinleri kırsal ve 
komünal kültürü daimi ve üstün bir inanç sistemi olarak düşünmemektedir. Aksine, 
kendilerini kentsel hayata uydurmayı göz önüne alarak, pratik durum elverdikçe orijinal köy 
kültürlerini değiştirmeye, atmaya ya da yeniden yorumlamaya eğilim göstermektedirler. 
Kökleri tarihte yatan kültürel değerler nedeniyle, kent hayatı beşeri örgütlenmenin daha 
yüksek bir biçimi olarak düşünülmektedir. Bu kentlileşme sürecinde gecekondulular daha 

                                                 
108 Oğuz Arı-Cavit Orhan Tütengil, “İstanbul’a Göç ve Çalışma Hayatına İntibak Araştırması”, 
İÜİFM, C.25, No:4, Temmuz-Eylül 1966, s. 49. 
109 Ibid., s. 73-74. 
110 Ibid., s. 81. 
111 Kemal H.Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, s.168. 
112 Ibid., s. 218-236. 



 

 159

rasyonel ve bireyselleşmiş hak ve özgürlükler kavramı ve daha güçlü bir bireysel başarı ve 
yüksek arzular duygusu geliştirmektedir.” 113 
 

Emre Kongar başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü 

tarafından Ankara-Altındağ gecekondu bölgesinde yapılan araştırmada 434 hanede 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir.114 Bu anketteki ilginç bir sonuç Altındağ’a gelenlerin 

ancak % 37’sinin köy kökenli oluşudur. Bunun dışındakiler başka bir il merkezinden 

veya kasabadan gelmişlerdir. Kademeli göç, yani köyden önce bir il merkezine, 

oradan da başka bir il merkezine göç olgusu, bu durumu ancak kısmen 

açıklamaktadır. Anket yapılanların ancak üçte biri kademeli göç kavramı içerisinde 

değerlendirilebilir.115 Sonuç olarak bu bölgede yaşayanların önemli bir bölümünün 

kent kültürü ile daha önceden tanışmış oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Araştırmaya göre doğdukları yere dönmeyi arzulamayanların oranı % 77, 

mesleğinden memnun olduklarını söyleyenlerin oranı % 71,6’dır. Bölgede oturanların 

% 90’ı ellerinde imkân olsa bölge dışındaki bir yerde oturmak istediklerini ve 

bunların çoğunluğu da apartman dairesini tercih ettiklerini bildirmektedir. Kongar’a 

göre bu durum kentle tam bir bütünleşme isteği ve kentsel değerleri benimseme 

olarak yorumlanabilir.116 Ailelerin %50’den fazlası çocuklarının gecekondu dışından 

evlenmesini arzulamaktadır. Kongar’a göre bu durum çocukları kullanarak 

gecekondudan kurtulma beklentisinin bir sonucu olabilir.117 Bu ve benzeri verilerden 

yola çıkarak Kongar da gecekondularla ilgili olumlu değerlendirmelere ulaşmakta ve 

özellikle de gecekondu mahallelerinde yaşayanların beklentilerinin kentsel değerleri 

tam anlamıyla benimsediklerini gösterdiğini iddia etmektedir. Kongar’a göre: 

 
“(…) Altındağ bölgesinde ortaya çıkan bir başka nokta, sadece değerler bakımından değil, 
burada oturanların fiziksel etkileşimler bakımından da kentle bütünleşmiş olduklarıdır. Eski 
bir gecekondu bölgesi olan Altındağ’daki bu durumun şimdi olmasa bile çok yakın bir 
gelecekte, büyük kentlerdeki bütün gecekondu bölgeleri için geçerli olacağı ileri sürülebilir. 

Sonuç olarak özellikle büyük kentlerin çevrelerindeki gecekondu bölgelerinin, yukarı 
doğru sosyal hareketlilik ve beklentiler bakımından, bu kentlerin en dinamik kesimlerini 
meydana getirdikleri söylenebilir.” 118 

 

                                                 
113 Ibid., s.333. 
114 Emre Kongar, Türkiye Üzerine Araştırmalar, 2.bs., İstanbul, Remzi, 1996, s. 179-180. 
115 Ibid., s. 185-188. 
116 Ibid., s. 189, 192, 196-198. 
117 Ibid., s. 226. 
118 Ibid., s. 233. 
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 Yakut Sencer tarafından 1972 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 1973 Ocak 

aylarında İstanbul’un Beykoz, Eyüp, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinin 

gecekondu mahallelerinde gerçekleştirilen araştırmada 432 hane reisiyle anket 

çalışması yapılmıştır.119 Benzer maddi olanaklar sağlanması halinde memleketine 

dönmeyi isteyenlerin oranı % 60,6 iken, böyle bir varsayım sunulmadığında 

İstanbul’dan ayrılmak istemeyenlerin oranı % 72, 9’dur. Bu veriler görüşülenlerin 

çoğunun kentte geçinme amacıyla ve zoraki olarak yaşamlarını idame ettirdikleri 

şeklinde yorumlanabilir. Ancak benzer maddi olanaklar sağlansa dahi 

memleketlerine dönmek istemeyen % 34,4’lük bir kesimin varlığı, maddi bakımdan 

olduğu kadar toplumsal ve kültürel olarak da kentle uyum sağlamış önemli bir 

kesimin bulunduğunu göstermektedir. Sencer’e göre memleketine dönme isteğinin 

kente yeni gelenlerde, daha önceki tarihlerde gelenlere göre yüksek olması, uzun 

vadede maddi doyum arttıkça buna toplumsal doyumun eşlik edeceği kanısı 

uyandırabilecekken, bu doyumun kent tarafından özümlenmekten çok, kent 

koşullarına yabancılığın aşılması biçiminde yorumlanması yerinde olacaktır.120 

Kanımca, bu durum yukarıdaki araştırmalarda yapılan gecekonduluların kentle 

gittikçe daha fazla bütünleşmesi ya da bütünleşme isteği tezi çerçevesi içerisinde 

değerlendirilebilir. 

 

 Bununla birlikte yukarıdaki araştırmalar da dâhil olmak üzere bütün 

araştırmaların; konutların standartları, altyapı, kentsel hizmetlerden ve kültürel 

etkinliklerden yararlanma gibi kriterler göz önüne alındığında, gecekonduların 

kentlerin en dezavantajlı bölgeleri olduğunu ortaya koyduğu bir gerçektir. 

Şenyapılı’nın “göçenin ‘çevre’ işlerin sınırı içinde kalması, kentte sosyal ilişkiler 

açısından da, bir anlamda ‘segrege’ olmasına, kendi iç çevresi içinde kalmasına yol 

açmaktadır”121 saptaması, gecekondulaşma süreci konusunda çizilen iyimser 

tablonun, diğer yüzünü hatırlatmaktadır. Burada gösterilmeye çalışılan, 

gecekondulaşmaya 1980 öncesi dönemde azgelişmiş bir ülkeye özgü kapitalistleşme 

süreci içerisindeki işlevleri nedeniyle izin verildiği; gecekondulara toplumun 

                                                 
119 Yakut Sencer, Türkiye’de Kentleşme, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979, s.578-579. 
120 Ibid., s.530-537. 
121 Şenyapılı, Gecekondu…, s.296. 
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bütününde yaygın olan bir meşruiyet atfedildiğidir. Sosyal bilimcilerin bu iklimden 

etkilenmiş olup olmadıkları bir spekülasyon konusudur. Sonuç olarak bu dönemde 

kentleşme, bugün olduğu gibi sık sık suç ile birlikte anılan bir süreç değildir. 

 

 Türkiye’nin 1962’den sonra girmiş olduğu ve 1970’li yılların sonlarındaki 

bunalım dönemine kadar süren planlama tabanına oturtulmuş; korumacı, iç pazara 

dönük, ithal ikameci sanayileşme stratejisi ve siyasal rejimin popülist bölüşüm 

politikalarına yönelmesi kentleşme ve gecekondulaşma süreçlerinin görece gerilimsiz 

bir biçimde gelişmesinin diğer bir nedenidir. Bu dönem boyunca hızlı büyümeye 

bağlı olarak, emekçi ve orta sınıfların artan reel gelirleri, gelişmiş kapitalist ülkelerin 

tüketim normlarının toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayacak; gecekondu 

semtlerinin çatılarını kaplayan antenler bu sürecin sembolü haline gelecektir. Soğuk 

Savaş koşullarında Türkiye’nin batı blokunun kayrılan bir üyesi olması Türkiye’ye 

ek olanaklar sağlamıştır. Türkiye bu dönemde oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik 

sistemi kurabilmiştir. İthal ikamesi politikasının iç pazarın genişliği ve canlılığı 

üzerine kurulmuş olması, ücretlerin siyasal yöntemlerle baskı altında tutulmasını 

gereksiz kılmıştır. “Egemen blokun uzun dönemli çıkarları ile geniş halk kitlelerinin 

kısa dönemli çıkarları arasında belli bir uzlaşma sağlanmış” olması122  hem 

gecekonduluların kendileri, hem de sosyal bilimcilerin gecekondulular hakkında 

geleceğe yönelik iyimser beklentiler içine girmesini ve kente göçenlerin potansiyel 

bir tehdit olarak algılanması eğilimindeki yaklaşımların bu dönemde yaygın 

olmamasını açıklayabilir. 

 

 Ayrıca 1980 sonrası kentleşme sürecini tartışmaya geçmeden önce, bu 

dönemdeki gecekondulaşmaya ilişkin meşruiyetin ifade edilmesiyle, tüm bu tarih 

kesiti boyunca gecekondulaşmanın çatışmasız gelişen bir süreç olduğunun iddia 

edilmediği de belirtilmelidir. Özellikle de 1970’li yılların ikinci yarısındaki politik 

hareketlilik, yansımasını gecekondulaşma konusunda da göstermiştir. Bazı sol 

örgütlerin gecekondulaşma faaliyetlerine; gecekonduların ticari amaçlarla değil 

ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmak üzere inşa edilmesi düşüncesiyle ve kimi 

                                                 
122 Boratav, op.cit., s. 118-124. 
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örneklerde TMMOB ile şehir ve bölge planlama öğrencilerinin planlama konusunda 

verdikleri destekle müdahil olmaları,123 dönemin gazetelerinde “kurtarılmış bölgeler” 

söylemiyle yansıma bulmuştur. Basının böyle bir mahalle olan Ümraniye’deki 1 

Mayıs Mahallesi’ne yönelik bir operasyonun zeminini hazırlayan kampanyasına ek 

olarak, mahallenin kuruluşundan itibaren gecekondu mahallelerinin oluşumunda 

genel olarak devlet güçleri ve yerel yönetimle ilişkiler kurma yönteminin de 

reddedilmiş olması mahalleyi böyle bir operasyona açık kılmıştır.124 Sonuç olarak 2 

Eylül 1977 tarihinde yapılan operasyonda binlerce gecekondu yıkılmış, yıkıma 

direnenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 direnişçi ölmüş, 9’u polis 47 

kişi yaralanmıştır.125 

  

 

3-1980’den Bugüne 
 

Türkiye’nin 1970’li yılların sonlarında içerisine girmiş olduğu ekonomik ve 

siyasal krizin ardından 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe konan “24 Ocak kararları” 

adıyla anılan istikrar programı, neo-liberal politikaların hâkim olacağı yeni bir 

dönemi başlatmıştır.126 24 Ocak programını; devalüasyon, KİT zamları ve fiyat 

denetimlerinin kaldırılması gibi öğelerin, IMF’nin istediği boyutları da aşan bir 

biçimde uygulanması, içeride ve dışarıda piyasa serbestisi ve uluslararası ve yerli 

sermayenin emeğe karşı güçlendirilmesi hedefi etrafında oluşturulan bir “yapısal 

uyum” perspektifi karakterize eder. 12 Eylül 1980 askeri darbesi emek gücünü 

disiplin altına alarak programın uygulanabilmesinin önünü açmıştır. 12 Eylül 

müdahalesinin hemen ardından kamuoyuna ilk seslenişinde Kenan Evren’in “yüksek 

ücretler”den şikâyet etmesi, 24 Ocak kararları ile 12 Eylül 1980 askeri darbesi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.127 

 

                                                 
123 Şükrü Aslan, 1 Mayıs Mahallesi:1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent, İstanbul, 
İletişim, 2004, s. 112 -123. 
124 Ibid., s. 129-130. 
125 Ibid., s. 130-135. 
126 Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İstanbul, İletişim, 2001, s. 38-39. 
127 Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, s. 147-148. 
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1980’deki dönüşüm ile birlikte iç pazara dönük ithal ikameci modelden, yurt 

içi talebi düşürmek amacıyla ücretlerin kısılarak ihracatın teşvik edildiği bir modele 

geçilmiştir.1281980’lerin ilk yarısında özel sermaye, ihracata yönelik teşvikler ve 

düşük ücret maliyetleri sayesinde kar marjlarını artırmış, öte yandan ücretlerin 

sektörel katma değer içindeki payı düşmüştür.129 1978–1979 yıllarında imalat 

sanayiinde ücretlerin katma değere oranı %37,2’den 1988’de %15,4’e gerilemiştir.130 

Her ne kadar emekçiler emek aleyhtarı politikalara 1989’daki işçi eylemleri ve aynı 

sene yerel seçimlerde iktidardaki ANAP’ı yenilgiye uğratarak cevap vermişler; 

ANAP’ı popülizme dönmeye zorlayarak 1989-1993 yılları arasında ücretler 

konusunda kazanımlar elde etmişlerse de, özel sektörde işten çıkarma ve işsizlik 

tehdidiyle sendikal hareketliliğin duraklaması; KİT’lerin mali krize girmesi; 1994 ve 

2001’deki ağır ve 1998-1999’daki hafif ekonomik krizlerle bu kazanımları 

kaybetmişlerdir.131 1989’da uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle 

uluslararası finansal sermayenin Türkiye’ye giriş ve çıkışına konan her türlü 

kısıtlama ortadan kaldırılmıştır.132  

 

Sermayenin emek aleyhine güçlendiği bu dönemde, doğal olarak kent mekânı 

da sermayenin mantığına göre şekillenmiş ve bu dönemde sermaye daha önce siyasal 

muhalefet nedeniyle giremediği kentin en ücra köşelerine kadar kendi damgasını 

vurmuştur.133 Temel olarak bu mantığın belirleyici olduğu süreçler aşağıda 

gecekonduların yapısal dönüşümü; küreselleşmenin etkileri ve “dünya kenti 

İstanbul” söylemi; varoşlar söylemi; soylulaştırma; kentsel dönüşüm ve izole 

sitelerde korunaklı yaşamlar başlıkları altında incelenecektir. 

  

a)Gecekonduların Dönüşümü 
 

                                                 
128 Yeldan, Küreselleşme, s. 44. 
129 Ibid., s. 26. 
130 Boratav, op.cit., s. 163-165. 
131 Ibid., s. 175-180. 
132 Ibid., s. 179 ve Yeldan, op.cit., s. 39-40. 
133 Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset, s. 87. 
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 1980’li yıllardan itibaren gecekondu bölgelerinde apartmanlaşma ve 

ticarileşme süreçlerinin belirleyici olduğu bir dönüşüm gerçekleşmeye başlamıştır. 

Ücretleri düşürülen kentli yoksul kitlelerin ekonomik sorunlarının işgücü piyasası 

dışında çözümü için “Fak-Fuk-Fon”(Fakir Fukara Fonu) denilen Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu gibi bir dizi popülist uygulamaya başvurulurken, 

bu uygulamalar içerisinde İstanbul için en önemli olanı hızlı kentleşmenin yarattığı 

kentsel rantlardan bu kitlelerin bir bölümünün yararlanmasının önünü açmak 

olmuştur.134 25 Mart 1984 yerel seçimlerinden önce dönemin ANAP iktidarı, 2981 

sayılı İmar ve Gecekondu Affı Yasası’nı çıkarmıştır. Af için gerekli formaliteleri 

basitleştiren; cezaları azaltan ya da kaldıran; affı hem zaman hem de kapsam 

yönünden genişleten bu yasa, aynı zamanda kaçak yapı sahiplerine tapu vermenin bir 

ilk adımı olarak “tapu tahsis belgesi”ni de geniş bir biçimde düzenliyordu.135 

Başbakan Özal o dönemde bu yasayı televizyonlarda “gecekonduluya bulunduğu 

parsel üzerinde dört kat yapılaşma hakkı” olarak sunmuştur.136 Boratav 1991’de 

Pendik-Kartal ve Eyüp-Bayrampaşa’da 800 hanede yürüttüğü araştırmada137 hane 

reislerinin % 12,6’sının 4-6 ek katlık imar izni aracılığıyla büyük kentsel rantlara 

ulaşma imkanına sahip olduklarını bulgulamıştır. Boratav bu imkânın ideolojik ve 

politik sonuçlarına dikkat çekmektedir:  

 
“Kentsel rantlara ulaşma beklentisinin sosyal gruplar arasında oldukça yaygın bir durum 
taşıması, özellikle kent emekçilerinin ideolojik ve politik tavırları açısından önemli 
görülmelidir. Sosyal ve ekonomik politikalarda 1980’lere damgasını vuran bir ANAP/Özal 
stratejisinin, kentli emekçilerde küçük mülkiyet tutkularını ve mülkiyete bağlı “vurgun” 
beklentilerini besleyerek, “işçi sınıfına ait olma/ücretlilik” bilincini aşındırmayı hedeflediğini 
biliyoruz.” 138 
 

 Şenyapılı’nın 1992’de Ankara, Gaziantep, İstanbul ile İzmir’in gecekondu ve 

apartmanlaşan gecekondu mahallelerinde 2800 civarında denek ile yürüttüğü 

çalışmanın139 sonuçları da gecekondulardaki dönüşümü ortaya koymaktadır. 

Görüşülen gecekondu sahiplerinin yaklaşık olarak yarısı, konutlarında şimdilik bir 

                                                 
134 Boratav, op.cit., s. 152-153. 
135 Keleş, op.cit., s. 325-326. 
136 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul, İletişim, 2001, s. 165. 
137 Korkut Boratav, İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1995, s. 5-6. 
138 Ibid.,  s. 53. 
139 Tansı Şenyapılı, 1980 Sonrasında Ruhsatsız Konut Yapımı, Ankara, TOKİ, 1996, s.1. 



 

 165

değişiklik planlamadıklarını belirtirken; kalanların içerisinde en büyük yüzdeyi 

konutlarına kat çıkmak ya da konutlarını yıkıp apartman inşa etmek istediklerini 

bildirenler oluşturmaktadır.140 Alt gelir grubuna dâhil olanların yaşadığı 

apartmanların %55’inin üç katlı, %24’ünün ise dört katlı olduğu tespit edilmiştir. 

Apartmanların yarısının iki yanında gecekondular bulunurken, %36’sının yanında 

başka apartmanlar bulunmaktadır. Apartmanlaşma özellikle bölgeyi kente bağlayan 

toplu ulaşım yolu ile bu yola doğrudan bağlanan sokaklarda yoğunlaşmaktadır.141 

Apartman sahiplerinin demografik özellikleri, gecekondu sahiplerine ve 

gecekondularda kiracı olanlara benzer olsa da, apartman sahiplerinin gelirlerinin 

daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.142 Bugün, bu araştırmanın yapıldığı tarihten 15 

sene sonra İstanbul’un gecekondu bölgesi olarak bilinen yerlerde çıplak gözle 

yapılacak gözlemler, yukarıdaki verilerin ortaya koyduğu dönüşümün daha da ileri 

boyutlara vardığını, hatta birçok bölgede apartmanlaşma sürecinin tamamlandığını 

gösterecektir. 

 

 Buğra, devletin dar gelirlilerin konut sorununun çözümüne yönelik bir 

politikasının bulunmamasının ahlaki olarak meşru kıldığı gecekondulaşmanın, 

gecekonduların ticarileşmesi ve “kentsel arsa piyasasına olan ekonomik ilginin 

konfigürasyonunun değişmesi” nedeniyle meşruiyetini kaybettiğini iddia 

etmektedir.143 Kentsel toprak mülkiyetindeki belirsizliklerin, oy karşılığında devlet 

mülkü üzerinde hak sahipliği tanınmasına fırsat verdiğini belirten Buğra’ya göre, bu 

patronaj ilişkileri sonucunda gecekondular yasal normalleştirmeler ve fiziksel 

yapıdaki iyileşmelerle birlikte marjinal kesimlerin güvensizlik içinde yaşadığı yerler 

olmaktan çıkıp, kentsel arazi piyasasının ticari potansiyele sahip bileşenlerinden biri 

haline gelmiştir. DPT’nin İstanbul için %32,67, Ankara için %28,50 ve İzmir için 

%27,70 olarak saptadığı gecekondu bölgelerindeki kiracı oranları da bu ticarileşmeyi 

ortaya koymaktadır. Kentsel rantlardan yararlanmayı kolaylaştıran ve bu konuda 

merkezi yönetim yetkilerini yerel yönetimlere aktaran politikalardan yalnızca 

                                                 
140 Ibid., s. 26. 
141 Ibid., s .49-50. 
142 Ibid., s. 64-65. 
143 Ayşe Buğra, “Türkiye’nin Ahlaksız Konut Ekonomisi”, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, 
Ayşe Buğra, İstanbul, İletişim, 2000, s. 106. 
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gecekondularda oturanlar değil, orta ve üst sınıflar da yararlanmışlardır. Bu 

politikalar sayesinde kimi durumlarda orman ve su havzalarında dahi yapılaşmanın 

önü açılmıştır.144 

 

 Gecekondu alanlarının apartmanlaşmasını sağlayan imar programı, siyasal 

açıdan gecekonduluları kentleşme sürecinde sermayenin izlediği mantıkla 

bütünleştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylece yukarıda kimi örneklerini verdiğimiz gibi 

gecekondulaşmayı kullanım değerine bağlı olarak düşünen anlayış ortadan kalkmış, 

sermayenin mantığını sorgulayan siyasal projelerin yerini etnik ve mezhepsel 

ayrışmalar almıştır.145 Gecekonduların fiziksel, kültürel ve siyasal dönüşümü sistem 

içinde yeni gerginlikler yaratacak; “varoş” söylemi böyle bir konjonktür içerisinde 

ortaya çıkacaktır. 

 

b) Küreselleşme ve “Dünya Kenti İstanbul” 
 
 

 1990’lı yıllarla birlikte gündeme gelen “küreselleşme”; onun İstanbul’daki 

kentleşme süreçlerinde yarattığı dönüşümler ve İstanbul’un küreselleşme sürecine 

eklemlenip eklemlenmemesi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Boratav, 1989’da 

“uluslararası finans kapitalin egemenliğine geçiş” sürecinin başladığını 

belirtmektedir. Ağustos 1989’da Türkiye ile dış dünya arasındaki sermaye hareketleri 

üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, finansal sistemdeki en büyük yenilik olarak 

ortaya çıkmıştır.146 Yeldan, finansal reform sürecinin 1980 sonrası “yapısal uyum ve 

dışa açık, piyasa ekonomisi güdümünde liberalizasyon” programının bir uzantısı 

olarak geliştiğini belirtmekte ve 1989’da sermaye hareketlerinin serbest 

bırakılmasının dışında, bu süreçte 1981’de faiz hadlerindeki sınırlamaların 

kaldırılması, 1984’te döviz alım satımının serbestleştirilmesi, 1986’da Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun oluşturulması,  yine aynı sene İstanbul Menkul Kıymetler 

                                                 
144 Ibid., s. 112-117. 
145 Şengül, op.cit., s. 90-93. 
146 Boratav, op.cit., s. 179. 
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Borsası’nın kurulmasına dikkat çekmektedir.147 İstanbul’un bir dünya kenti olup 

olamayacağı ya da buna yönelik bir çabanın sonuçlarının neler olabileceği 

konusundaki tartışmalar, yukarıdaki ekonomik yönelim ile bu yönelime bağlı 

politikalar ve düzenlemelerle bağlantılı olarak gelişmiştir. 

 

  Küreselleşmenin kaçınılmazlığına ve bu sürecin İstanbul açısından ortaya 

çıkardığı fırsatların değerlendirilmesine vurgu yapan görüş, İstanbul’un bir “dünya 

kenti” olma potansiyeline dikkat çekmektedir. Tekeli’ye göre ekonominin dışa dönük 

bir yeniden yapılanma içerisine girmesi, küreselleşme süreci ve Sovyetler Birliği’nin 

çözülmesi ile İstanbul’un yeniden bir dünya kenti olma fırsatı ortaya çıkmıştı.148 

Ancak başta Londra, New York ve Tokyo olmak üzere metropoliten merkezler 

dünyadaki üç ekonomik kutbu temsil ediyordu. İstanbul yeni bir ekonomik kutup 

ortaya çıkmadığı sürece en iyi ihtimalle “yarı çevresel bir alanın dünya kenti” 

olabilirdi.149 Bunun başarabilmesi aşağıdakilerin gelişmesine bağlıydı: 

 
 i. İstanbul’un uluslar arası sermayenin toplandığı bir merkez olması; 
 ii. İstanbul sermayesinin küreselleşmesi; 

iii. İstanbul’un Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Karadeniz havzası metropolleri arasındaki 
haberleşme ve ulaşım ağının çok bağlantılı bir düğüm noktası haline gelmesi; 

 iv. İstanbul’un uluslararası düzeyde bir bilim, sanat ve kültür merkezi haline gelmesi.150 
 
 İstanbul’un dünya kenti olmayı hedeflemesini savunanlardan Keyder, 

küreselleşme sürecinde İstanbul’un konumunu, ulus devletle olan ilişkisi içerisinde 

değerlendirmektedir. Keyder’e göre 1980’e kadar hâkim olan ulusal kalkınmacılık ve 

dolayısıyla devletin ekonomiyi yönlendirmesi politikası, küreselleşme süreciyle 

birlikte giderek etkisini kaybetmekte; bunun sonucunda da İstanbul’un küresel 

fırsatları değerlendirerek gelişme imkânı ortaya çıkmaktadır. Sermayenin “tek, 

global bir mantığı” vardır ve bu duruma “şimdilik, herkes uymaya mecbur”dur. 

Kentler, “dünya pazarına çıkmış bir şirket gibi” hareket etmektedirler. Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile birlikte içinde bulunduğu coğrafyada İstanbul, 1930-80 

döneminde kaybetmiş olduğu tarihsel rolünü, gittikçe artmakta olan bankacılık, 

                                                 
147 Yeldan, op.cit., s. 129. 
148 Tekeli, Modernite Aşılırken, s. 82-83. 
149 Ibid., s. 91-92. 
150 Ibid., s. 92. 
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sigorta, hukuk, muhasebe, danışmanlık, iletişim, reklam, pazarlama, mühendislik 

alanlarındaki kalifiye eleman gücü aracılığıyla yeniden oynayabilir. İstanbul’un bir 

dünya kenti olabilmesi için ileriye dönük bir perspektife, rekabet stratejisine, “hızla 

hareket edebilecek bir kurumsal yapı ve kendini yeniden dağıtıcı popülist kısıtlardan 

kurtarmış, potansiyel kazançların ve fırsatları yakalayamamanın maliyetinin 

farkında” olan bir yönetime ihtiyaç vardır.151 Keyder bu görüşlere sosyal adalet ya da 

emek perspektifinden gelebilecek eleştirilere karşı şöyle cevap vermektedir: 

 
“Gerçekten böyle bir konuma ulaşmak ise, önemli ölçüde, şehrin hakim güçlerinin, 
yöneticilerinin inisiyatifine bağlı. Kaliteli emek çekebilen, dünya ölçeğinde servis 
verebilecek, şirket merkezlerini, iletişim odaklarını, iş merkezi ve otelleri barındırabilecek 
yapılar, girişimcilik, sübvansiyon ve herhalde biraz da kamuoyu oluşturmaya yönelik 
reklamcılık gerektiriyor. Sözünü ettiğimiz tür İstanbul’u satma girişimi, zaten kıt olan 
kaynakları eşitlik, adalet ve temel servislerin sağlanması amaçlarına aykırı bir şekilde 
kullanmak gibi gözükse de, biraz daha kapsamlı bir perspektif böyle bir girişimde 
bulunulmazsa, eldeki kaynakların büyümeyeceğine ve dünya ekonomisine daha iyi şartlarla 
entegrasyonun ilerde olanakları genişleteceğine işaret ediyor. Ayrıca, yine dünya 
ekonomisinin yeni işleyişinden çıkarak, artık ulusal ekonomilerin şehirleri değil, şehirlerin 
ulusal ekonomileri taşıyacağından söz edebiliriz.” 152 
 

 Yukarıdaki çerçevede olmakla birlikte toplumsal eşitsizlik sorununu daha 

ciddiye alan başka bir çalışmada, küresel dinamiklerin; bir yandan İstanbul’un bir 

dünya şehrine dönüşme olasılığını yarattığı belirtilirken, diğer yandan“milli birlik, 

korumacılık, sübvansiyon ve popülizm”e dayalı ulusal ekonomiyi krize sürükleyerek 

kırlardan ve diğer kentlerden İstanbul’a göçü artıcı etkilerine dikkat çekilmektedir. 

İstanbul’un küresel sisteme eklemlenmesinin diğer kentlerle gelir eşitsizliğini 

artırması, göçü teşvik eden diğer bir faktör olmakta, böylece İstanbul’da 

“küreselleşmiş meslek sahipleri” ile bu kesime hizmet veren vasıfsız işçiler ve 

işsizler karşı karşıya gelmektedir. Bu durumda kent yönetimi dünya kenti olmaya 

yönelik yatırımlarla, kent yoksullarına hizmet sağlama arasında bir dengeyi göz 

önünde bulundurmak zorundadır.153 Bu eşitsizlik kaygılarına rağmen, Keyder ve 

Öncü’nün kent yönetimlerinin kaynakların sınırlılığı koşullarında popülizm ile 

büyüme arasındaki çelişkiyi nasıl çözeceklerine yönelik yaklaşımları yukarıdakine 

paraleldir: 

                                                 
151 Çağlar Keyder, “İstanbul’u Nasıl Satmalı”, İstanbul, No:3, Ekim 1992, s. 82-84. 
152 İbid., s. 85. 
153 Çağlar Keyder ve Ayşe Öncü, “İstanbul Yol Ayrımında”, İstanbul, No:7, Ekim 1993, s. 34-35. 
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“Birikim için gerekli reçete daha fazla küreselleşme gibi gözükmektedir: ama birikim, en 
azından kısa ve orta vadede bir gelir polarizasyonu ile yüksek işsizlik seviyelerini 
beraberinde getirmektedir. Öte yandan, eğer milli kalkınmacılık dönemi gerçekten sona 
erdiyse, küresel seçeneği uygulamaya koyamamak sonu belli olmayan bir kargaşayı 
kabullenmekle eş anlamlıdır.” 154 
 

 
 Bu bakış açısı, dünyadaki güncel durumu kısmen yansıtmakla birlikte, temel 

olarak çokuluslu şirketlerin çıkarlarına, yani sermayenin mantığına göre dizayn 

edilmiş olan küresel kapitalizmin son aşamasını alternatifsiz ve kaçınılmaz bir süreç 

biçiminde kabullenerek, eleştirel bir perspektif geliştirmeyi imkânsız hale 

getirmektedir. Aksoy ve Robins bu bakış açısının önerdiği “rekabetçi varoluş 

anlayışı”nı aşağıdaki cümlelerle eleştirmektedir: 

 
“Her ne kadar kentler giderek akışkanlığı hızlanan ve küresel çapta hareket eden sermayeyi 
çekmek ve tutmak için artık kendi başlarına uluslararası platformda rekabet etmeye 
zorlanıyorlarsa da analitik ve eleştirel düşünürlerin bu gelişmeleri sadece onaylama ve tek 
geçerli reçeteymiş gibi sunma konumuna düşmeleri kaygılanacak bir durumdur. Her 
yarışmada kazanan ve kaybeden vardır; ve eskiden eleştirel düşünce kendisini kaybedenlerin 
tarafına koyarken bugün aynı düşüncenin kazananlara oynaması nasıl izah edilir? İstanbul’un 
rekabete girmemesinin maliyeti gerçekten çok yüksek olabilir ancak eleştirel düşünce 
rekabetçi politikaların sonuçları üzerinde düşünmediği sürece rekabetin maliyeti daha da 
yüksek olabilir.” 155 
 

Nitekim, İstanbul’un dünya kenti olmasını öneren Tekeli de, “bir dünya 

kentinin yaşanabilirliğini koruması büyük ölçüde emeğin yeniden üretiminin 

maliyetinin, yani ücretlerin, yarıştığı merkezlere göre çok artmamasına bağlıdır”156 

diyerek, kentler arası küresel rekabette kazanan kentlerin nüfusunun sadece sınırlı bir 

bölümünün bundan kazançlı çıkarken, diğer kesimlerin ödemek zorunda olduğu 

bedelleri ortaya koymaktadır. Türkiye küreselleşme sürecine eklemlenmeye 

çalışırken,  özel imalat sanayiinde işgücü maliyetlerinin katma değer içindeki payı 

1980’lerdeki %28’lik düzeyden, 1995’de % 18’e gerilemiştir.157 Bağımsız Sosyal 

Bilimcilerin 2006 yılı raporunda TÜİK’den derlenen verilerle özel imalat sanayiinde 

kişi başına emek üretkenliği ile kişi başına reel kazanç endekslerinin karşılaştırılması 

sonraki dönemde de emeğin gerileyişinin devam ettiğini ortaya koymaktadır: 

 

                                                 
154 Ibid., s. 35. 
155 Asu Aksoy ve Kevin Robins, “İstanbul’da Dinleme Zamanı”, İstanbul, No:7, Ekim 1993, s. 58. 
156 Tekeli, Modernite Aşılırken, s.93. 
157 Yeldan, op.cit.,  s. 99. 
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“1997 yılı için 100 kabul edilen her iki endeks değeri için 2005 gözlem değerleri emek 
üretkenliği için 151.6, reel kazanç için de 91.6’dır. Son dönem üretkenlik artışları reel 
ücretlere yansıtılmamaktadır. Birim üretim ile birim kazanç değerleri arasındaki ilişki giderek 
artan bir şekilde birbirinden kopmaktadır. 2000–2005 yılları arasında (birikimli olarak) imalat 
sanayiinde çalışan bir işçinin reel ücretleri kamu kesiminde yüzde 3.3, özel kesimde de yüzde 
11.6 oranında azalmıştır. Buna karşılık aynı dönemde üretimde çalışan kişi başına ortalama 
üretkenlik yüzde 29.7 oranında artmış, toplam imalat sanayii üretim artışı da yüzde 23.6 
olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 1997–2005 döneminde, ücretlerin katma değerdeki payı 
çarpıcı boyutlarda aşınmış, dolayısıyla gayrisafi kâr payları yükselmiştir.” 158  

   

  İstanbul üzerine yapılan çalışmalar bu süreçte Türkiye geneline ait yukarıdaki 

verilerin sergilediği gibi, eşitsizlikleri artıran ekonomik politikaların etkilerini 

İstanbul’da da gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ercan, İstanbul’un dünya 

kapitalizmiyle bütünleşme sürecinin kentsel sınıflar arasındaki kutuplaşmanın daha 

da yoğunlaşmasıyla sonuçlandığını belirtmektedir. Küresel kapitalizmin ürettiği imaj, 

tüketim kalıbı ve yaşam biçimlerine ulaşabilen sınırlı bir kesimin varlığına karşılık, 

bunlarla ancak kitle iletişim araçlarında karşılaşan ve en iyi ihtimalle taklitlerini 

tüketebilen geniş bir yoksul kesim bulunmaktadır. Kentteki mekânsal ayrışma, bu 

kutuplaşmanın daha da pekişmesine yol açmaktadır.159 Aksoy, biri kayıt dışı 

çalışmanın yaygın olduğu küçük ve orta ölçekli imalat ve hizmet faaliyetlerinde, 

eğitim düzeyi düşük, kadın ve çocuk emeğinin yaygın olarak kullanıldığı; diğeri ise 

teknolojiye dayanan, finans, ticari hizmetler basın yayın gibi sektörlerde çalışan 

beyaz yakalıların hâkim olduğu iki İstanbul’un var olduğunu belirtmektedir.160 

Hacısalihoğlu bu ikili yapının mekansal yansımasını üst gelir grubunun yerleşik 

olduğu kentten kopuk, özel güvenlikli “villa siteleri”nin yer aldığı “prestij alanları” 

ve “kentin gelenekselleşen yasadışılığının yeni bir formatı olarak algılanabilecek 

olan ve geleneksel olanla; kullanım amacı, biçimi, ortaya çıkış şekli, ve kendine has 

işleyiş mekanizmasıyla farklılaşan” “çöküntü alanları” olarak tespit etmektedir.161 

Özel güvenlikli siteler aşağıda, çöküntü bölgeleri olarak tabir edilen bölgeler ise son 

bölümde tartışılacaktır. 

                                                 
158 Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu, IMF Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998-2008:Farklı 
Hükümetler, Tek Siyaset, Ankara, 2006, s.27, www.bagimsizsosyalbilimciler.org (Çevrimiçi) 22 
Şubat 2007. 
159 Fuat Ercan, “Kriz ve Yeniden Yapılanma Sürecinde Dünya Kentleri ve Uluslararası Kentler: 
İstanbul”, Toplum ve Bilim, No:71, Kış 1996,  s. 89. 
160 Asu Aksoy, Küreselleşme ve İstanbul’da İstihdam, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul, 
Friedrich Ebert Vakfı, 1996, s. 52-54. 
161 Hacısalihoğlu, op.cit., s. 212-214. 
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c) “Varoşlar” Söylemi 
 

  Daha önceki dönemlerde çok istisnai olarak kullanılan “varoş” kavramı, 

gecekonduların algılanılışındaki dönüşüme ek olarak 1990’lı yıllarda kitle iletişim 

araçlarının da etkisiyle yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Macarca’da “şehir surları 

dışındaki mahalleler, çevre mahalleler” anlamına gelen “varoş” kelimesi, “daha çok 

şiddeti kanunsuzluğu, yasadışı olmayı, sistem karşıtlığını tanımlamış” ve “radikal sol 

ve radikal İslami hareketin yeşerdiği mekânları anlatmanın bir yolu haline gelmiştir”. 

Bir başka açıdan da “tüketim yapamayanların mekânı” olarak görülmüştür. Varoşlar, 

tüketememekten kaynaklanan öfke ile hareket eden; kendilerinin bu durumunun 

müsebbibi olarak gördükleri topluma ve sisteme tepki duyanların mekânı olarak 

algılanmışlardır.162 Şenyapılı ise, varoş kavramının ortaya çıkışını, emek 

piyasasındaki parçalanmanın toplumsal mekânı farklı gruplar düzeyinde 

parçalanmasına bağlamaktadır.163 

 

 Varoşlar söyleminin yaygınlaştığı 90’lı yıllarda, varoşlarda yaşayanlar 

hakkında gazetelerde kullanılan dilin içerdiği şiddet de daha önceleri görülmemiş 

düzeyde artmıştır. Rıfat N. Bali bu dilin günlük gazetelerden derlediği bazı 

örneklerini vermektedir. Bunlardan birkaçını burada sergilememiz yerinde olacaktır: 

 
“İstiklal Caddesi’ne çıkarken, beni yadırgamasınlar diye boynumdaki kravatı çıkarıp cebime 
koyuyorum. Saygısız insanlar, başkalarına değer vermeyen ve kendilerini dünyanın merkezi 
olarak hisseden iki ayaklı yaratıklar yürüyor yanıbaşınızda zaman zaman. Geçen her dişi 
varlığı kendi malları gibi gören ve onlara ağızlarından salyalar akıtarak bakan mağara 
adamları.” 164 

 
“Evet, ırkçılığım iyice depreşiyor İstanbul’da. Söyle dev bir kepçenin kumandasına oturup, 
belli bir tür ahaliyi kent dışına sürmek geliyor içimden.” 165 

 

                                                 
162 Serpil Bozkulak, “ “Gecekondu”dan “Varoş”a: Gülsuyu Mahallesi”, İstanbul’da Kentsel 
Ayrışma, Hatice Kurtuluş yay.haz., İstanbul, Bağlam, 2005, s. 245-246. 
163 Tansı Şenyapılı, “Geceondu Olgusuna Dönemsel Yaklaşımlar”, Değişen Mekan, Ayda Eraydın 
der., Ankara, Dost, 2006, s.114. 
164 Cenk Koray, “İstanbul, İstanbul, sen gerçekten İstanbul musun?”, Akşam, 15 Şubat 1999, aktaran 
Rıfat N.Bali, Tarz-ı Hayattan Life Style’a, 6.bs., İstanbul, İletişim, 2004, s.138. 
165 Mine G.Kırıkkanat, “Centilmenlik”, Radikal, 16 Ekim 2000, aktaran ibid.  
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“Kent kültüründen zerre kadar nasibini almamış cahil, hesapsız, insafsız ve gaddar bazı 
İstanbullular(!) mangal sefası yapmaya kalktıkları ormanları cayır cayır yakıyor; 
söndüreceğine bırakıp kaçıyor. Belediye grevi, İstanbullular’ın MKK’cılar(Modern Kentin 
Kıroları) adını verdiği bu güruhun yüz karası marifetlerini su yüzüne çıkardı; ruhlarının ne 
kadar pis olduğunu ortaya koydu. İstanbul’da yaşamaya hakları olmayan, ama kenti istila 
eden MKK’cılar parkları, bahçeleri çöp deryasına çeviriyor.” 166 

 

 9 Kasım 1995 tarihinde Akşam gazetesinde Memduh Bayraktaroğlu 

tarafından yazılan yazıda aşağıdaki ifadeler167 kullanılmaktadır: 

 
“Fakirmiş…Gecekonduda yaşıyormuş…Acımıyor muymuşuz kendilerine?..Haydi oradan 
maskaralar!..Sizin neyinize acıyakmışım?..Gelip; dere yatağına ev yapıyorsunuz. Sonra da 
başlıyorsunuz ağlaşmaya: - Devlet nerede? Devlet yok mu? diye.. … “Fakirim” diyen 
hokkabazın günlük geliri; devletin genel müdüründen çok daha fazla. Hele; memurunun, 
öğretmeninin, polisinin, subay, astsubayının üç dört misli. Benim; memurum, öğretmenim, 
polisim, subayım, astsubayım; işe her gün traş olmuş, ütülü pantolon temiz gömlekle gidecek. 
Öbür soytarı; kokuşmuş üst baş. Bir haftalık sakal ve belki de bir hafta hiç çıkarılmadan 
giyilmiş elbise ile dolaşacak. Hazinenin ya da özel şahsın arazisini işgal edip gecekondu 
dikecek. Sonra o gecekondular, görevliler tarafından yıkılmak istendiğinde; çatısına çıkacak 
iki-üç yaşındaki bir bebeyi de kolundan tutup, kurbanlık koyun gibi sallandıracak ve 
bağıracak: - Bu evi yıkarsanız, bu çocuğu öldürürüm; diye…Öldürür tabi…Çünkü 
gecekondu, çocuktan daha önemli o pislik için… “Neden?..” diye sormayın lütfen. Geri 
zekalı sapık için çocuk yapmaktan kolay ne var?” 168 
 

Diğer yandan varoşlar söyleminin bu şekilde tabir edilen bölgelerden biri olan  

Gülsuyu mahallesi sakinlerinde nasıl bir yansıma bulduğu konusunda yapılan 26 

görüşmede farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Dört kişi Gülsuyu’nu varoş olarak 

görmemekte ve üçü bunu ekonomik nedenlerle açıklamaktadırlar: 

 
“Ben kendi adıma buraları varoş olarak kabul etmiyorum. Bir yerin varoş olması için 
gelişmemiş, çok gelişmemiş olması gerekiyor. Gelir düzeyinin düşük olması lazım. Polisin 
girmemesi lazım oraya. Keşmekeşin yaşandığı bir yer herhalde varoş. Benim böyle bildiğim 
bir yer. Mavievler var. Hiç kimse giremiyor oraya. Çingenelerin olduğu yer. Su faturası 
vermezler, elektrik faturası vermezler. Girerse bir asker girer oraya. Bir tek asker girer. O da 
ciddi güç halinde girer. Varoş belki orasıdır. Hala at arabaları var. Sabah erkenden çıkar 
kadınlar evden.”(H.İ., 26, Esnaf)169 
“Buradaki insanların hepsinin bankada parası var. Hepsinin altında araba var.(….) %60-70 
ev sahibi ve 3-4 katlı evleri var.”(Y.İ., 27, Esnaf) 
“300 milyarlık BMV ile gezenler var.”(Y.A., 30, Garson)170 

 

                                                 
166 Sabah İstanbul, 22 Ağustos 2000, aktaran ibid., s.139. 
167 Yazım ve imla hataları düzeltilmemiştir ve vurgulamalar Bayraktaroğlu’na aittir. 
168 Memduh Bayraktaroğlu, “Fakirin böylesi, sevilir mi?..”, Akşam, 9 Kasım 1995, aktaran Sema 
Erder, Kentsel Gerilim, 2.bs., Ankara, um:ag, 2002, s. 88-89. 
169 Bozkulak, op.cit., s. 258. 
170 Ibid., s. 261. 



 

 173

Bu kişilerin söyledikleri; varoş diye tabir edilen bölgelerdeki sınıf farklılıklarına 

olduğu kadar, gecekondu sakinlerinin bir kısmının 1984’teki imar düzenlemesiyle (3-

4 katlı evler) göreceli olarak müreffeh bir hale geldiklerinin o bölgede 

yaşayanlardaki yansımalarına da işaret etmektedir. 

 

 Görüşülenlerden dokuzu varoşu iktisadi yoksunlukla, altısı merkeze 

uzaklıkla, ikisi etnik kökenle (“doğu kökenli”), biri kültürel nedenlerle, ikisi ise 

dışlama ile açıklamakta; iki kişi ise varoşu gecekondu olarak tanımlamaktadır. 

Bunlardan beşi yukarıdaki kriterlere göre yaşadıkları yerin varoş olduğunu kabul 

etmemektedir. Görüşülenlerden dört kişi “sizce varoş ne demektir?” sorusuna 

“bilmiyorum” şeklinde yanıt vermiştir.171 Hem varoşun ne olduğu, hem de 

yaşadıkları yerin varoş olup olmadığı konusundaki farklılıklar, varoşun tartışmaya 

açık bir kavram olduğunu; daha çok orta ve üst sınıfların yoksulları ya da “çağdaş” 

yaşam standartlarına uygun yaşamadığını düşündükleri kesimleri dışlama amacıyla 

kullandıkları bir kavram olduğunu akla getirmektedir. Bazı mahallelilerin bu 

dışlamanın farkında olduklarını görüyoruz: 

 
“Birileri kendilerini bir adım ileride hissetmek için bir yerlere varoş diyorlar”(A.Y., 45, 
memur) 
“Böyle bir kavram yok bence, isimlendiriyorlar. Küçümsüyorlar. Bunlar, gelişmiş, görmemiş 
yaşamamış diyorlar. Yukarıdan bakıyorlar.”(Y.A., 30, Garson)172 
 
 

 Gerek varoş söyleminin yaygınlaşması, gerekse de bu şekilde adlandırılan 

yerlerde yaşayanlara yönelik kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin içerdiği şiddet, 

1980 sonrası dönemde sınıflar arası uzlaşmanın bozulması ve devletin hakemlik 

rolünü terk etmesi temelinde anlaşılabilir. Kitlelerin tüketim miktarının artırılmasını 

gerektiren iç pazara yönelik ithal ikamesi modelinden, ücret maliyetlerinin 

düşürülmesini gerektiren ihracata dayalı modele geçiş, çalışan sınıfların politik 

denklemlerden dışlanması anlamına gelmektedir.173 Öte yandan, gecekondularda 

yaşayanların bir kısmının kentsel rantlardan yararlanarak zenginleşme çabaları; bu 

rantlardan yararlanamayan ve/veya yararlanmak isteyen orta ve üst sınıfların 

                                                 
171 Ibid., s. 257-261. 
172 Ibid., s. 259, 261. 
173 Işık ve Pınarcıoğlu, op.cit., s. 123-125. 
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gecekondulara yönelik bakışlarını dönüştürmüş,  sınıflar arasındaki gerilimi 

artırmıştır.174 

 

d) Soylulaştırma 
 

 Gentrification kavramı, Türkçe’ye bugüne kadar “soylulaştırma”, 

“seçkinleştirme”, “nezihleştirme”, “mutenalaştırma”, “kibarlaştırma”, “ehlileştirme” 

ve hatta “jantileşme” gibi farklı biçimlerde çevrilmiştir.175 Bunlardan sosyal bilimler 

literatüründe gittikçe daha fazla ağırlık kazananı soylulaştırmadır. Soylulaştırma, 

“kent merkezinde yer alan fiziksel ve sosyal köhnemenin yaşandığı konut alanlarının 

fiziksel yapısının rehabilitasyonu sonucunda, yerleşim genelinde, sosyal sınıfın ve 

mülkiyet değişiminin gerçekleşmesidir”.176 

 

 1960’lı yıllarda Londra’da, aristokratların kent dışından işçi sınıfına ait 

merkezdeki bölgelere dönerek bu bölgeleri pahalı yerleşimler haline getirmeleri 

üzerine kullanılmaya başlayan soylulaştırma, 1970’li yıllarda yalnızca aristokratların 

değil üst-orta sınıfların da bu sürece dâhil olmalarıyla, “temelde üst orta sınıfın, 

çöküntü alanı haline gelmiş kent merkezinde yerleşmeyi tercih ederek aldıkları 

konutu onarmaları ve yenilemeleri ve burada yaşamaları” şeklinde tanımlanmaya 

başlamıştır.177 Soylulaştırmanın nedenlerini açıklamaya çalışan çok sayıda kuramsal 

yaklaşım bulunmakla birlikte bu yaklaşımların yalnızca Batı metropolleri için değil 

İstanbul için de geçerli olabilecek açıklamaları; talep yönünden bekar ya da evli 

olmakla birlikte çocuksuz üst orta sınıfların gerek ulaşım açısından gerekse de yaşam 

tarzı ve tüketim alışkanları açısından kent merkezinde yaşamayı tercih etmeleri; arz 

açısından ise alt sınıfların yerleşmeleri nedeniyle çöküntü bölgelerine dönüşmüş 

                                                 
174 Bkz. Maya Arıkanlı Özdemir, “ Kentsel Dönüşüm Sürecinde Eski Bir Gecekondu Mahallesi: 
Karanfilköy-Kentlere Vurulan “Neşter”ler”, Kurtuluş, Kentsel Ayrışma, s. 209, 215-219. 
175 David Behar ve Jean-François Perouse, “Giriş”, İstanbul’da Soylulaştırma, David Behar-Tolga 
İslam der., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.1. 
176 Nilgün Ergün, “Gentrification Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği”, Behar ve İslam der., 
op.cit.,  s. 15. 
177 C.Nil Uzun, “Kentsel Dönüşümde Yeni Bir Kavram:Seçkinleştirme”, Ayda Eraydın der., op.cit.., 
s. 342. 
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yerleşimlerde meydana gelen konut fiyatlarının düşüşünden yararlanarak rant elde 

etme isteğidir.178 

 

 Soylulaştırma, İstanbul’da 1980’lerde gündeme gelmiştir. 1980’li yıllarda 

Kuzguncuk ve Ortaköy ile başlayan soylulaştırma süreci, 1990’lı yıllarda Cihangir, 

Galata ve Asmalımescit ile devam etmiştir. Ayrıca Fener-Balat bölgesinde de 

1996’daki Habitat II toplantısının ardından 1997 yılında UNESCO tarafından bir 

proje başlatılmış ve burası da soylulaştırma açısından yüksek potansiyele sahip olan 

bir bölge haline gelmiştir.179 Uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, sigortacılık ve 

aracı kurumlar, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama alanlarının gelişimiyle ortaya 

çıkan yeni orta sınıf İstanbul’daki soylulaştırma sürecinin öncüsü olmuştur. Sermaye 

akışının üretim faaliyetlerinden kentsel rantlara kayması ile de teşvik edilen bu sınıf, 

yaşam tarzı ve tüketim kalıpları açısından kent merkezinde tarihsel, mimari ve 

kültürel özellikleri bakımından cazip gördükleri bölgelere yerleşmeye başlamıştır.180 

 

 İstanbul’da soylulaştırma sürecinin gerçekleştiği bütün bölgelerin ortak 

noktası, daha önceleri azınlıkların yaşadığı yerleşimler olmalarıdır.181 Azınlıkların 

terk ettikleri bu bölgeler, 1960’lar ve 1970’ler boyunca mülklerin bakım ve 

onarımını gerçekleştirecek kaynaklardan yoksun olan kesimler tarafından işgal 

edilmiştir. Böylece bu mahalleler, arz açısından bakıldığında, kolay bir biçimde 

“yerinden edilebilir” sakinleri; köhneleşmiş ve değer yitimine uğramış konut stoku 

ile soylulaştırma için ideal alanlar haline gelmişlerdir.182 Talep açısından 

bakıldığında ise yeni orta sınıfın kültürel eğilimlerinin bu semtlere atfettiği değerler 

söz konusu olmaktadır. Perouse soylulaştırıcıların tarihi merkezlere yönelik ilgisinin 

önemini kabul etmekle birlikte, İstanbul’da soylulaştırmanın tarihi birikim açısından 

çok zengin olan tarihi yarımadada değil, eski azınlık semtlerinde gerçekleşmesinin 

anlamlı olduğuna dikkat çekmektedir: 

                                                 
178 Ibid., s. 343-344, ayrıca Bkz. Tolga İslam, “Merkezin Dışında:İstanbul’da Soylulaştırma”, Behar 
ve İslam, op.cit., s.45-50 ve Besime Şen, “Soyluaştırma:Kentsel Mekanda Yeni Bir Ayrışma Biçimi”, 
Kurtuluş Kentsel Ayrışma,  s.138-142.  
179 Nilgün Ergün, op.cit., s.22-27. 
180 Besime Şen, op.cit., s.150. 
181 Nilgün Ergün, op.cit., s.28. 
182 Tolga İslam, op.cit., s.46-47. 
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“Sanki yeniden kurgulanmış(hayal edilmiş) ve belki de bir şekilde abartılmış “kozmopolit” 
bir kimlik taşıyan semtler gentrification sürecine daha uygun gibi görünüyor. Galata’dan 
Kuzguncuk’a dek, bahsedilen bütün semtlerin bu özelliklere sahip olduğu inkar edilemez. 
Üzerinde durulması gereken bir gariplik var burada. Sanki gayri-müslim “kimlik”, üst ve orta 
sınıflara daha evrensel, cazip, seçkin(veya çağdaş) geliyor.” 183 
 

 Bali, doksanlı yıllarda çok sayıda gazeteci ve yazarın İstanbul’un 

“taşralaşması”nı ve “kültürel yozlaşması”nı azınlıkların İstanbul’u terk etmelerine 

bağladıklarına dikkat çekmektedir.184 Baskın Oran 1964’te sınırdışı edilen Yunan 

uyruklu Rumlar hakkındaki yazısında şöyle demektedir: 
“Mübadele’den sonra bile sayıları yüz bini aşan bu Rumlar gitmemiş, gönderilmemiş olsaydı 
bugün, başta İstanbullular, hepimizin yakındığı ‘İstanbul Lahmacun Cumhuriyeti’nin 
kurulması bu kadar kolayına olur muydu acaba?”185 
 

Mine G. Kırıkkanat benzer bir hassasiyeti daha sert bir söylemle ortaya koymaktadır: 
“Cunda’da yıkılmaya duran kiliseleri onarmış olsak, son Rumları kaçırmasak, Rebetiko’yu 
anlasak, belki böyle olmazdı. Ve İstanbul sokakları, İzmir sokakları, mürteciler, Ticaniler, 
magandalar ve terörist denilen çapulcularla dolmazdı”.186 

 

Bali’ye göre doksanlı yıllarda “çok kültürlülük” ve “çok kimliklilik” anlayışlarının 

popülerleşmesi, “kozmopolit bir yaşam tarzını benimseyen gençlerin ve kültürel 

elitlerin” azınlıkların kültürüne yönelik ilgisini artırmıştı. Ayrıca kentli seçkinlerin 

“İstanbul’u işgal eden köylüler karşısında kendilerini azınlıkta hissetmeleri” onlarla 

özdeşleşmelerini ve onların kültürlerini sahiplenmelerini açıklamaktaydı.187 

 

 Soylulaştırma sürecinde yeni orta sınıfların karşısında, bu bölgelerde 

yaşamakta olan çalışan sınıflar bulunmaktadır. Soylulaştırma sonucunda fiziki 

koşulları ve konutlarının kalitesi gelişen bölgelerde kiralar da buna bağlı olarak 

yükselmektedir.188 Soylulaştırma işçi sınıfının ve yoksulların konut sorununu 

artırmakta, onların kent içinde yaşamalarını imkânsız hale getirmektedir. Kent 

merkezindeki çöküntüye uğramış alanların yoksul ve marjinal gruplardan 

                                                 
183 Jean François Perouse, “İkinci Bölüme Giriş”, Behar-İslam op.cit., s.84. 
184 Bali, op.cit., s.142. 
185 Baskın Oran, “Türkiye=Sünni Müslüman Türk”, Aydınlık, 1 Eylül 1994, aktaran ibid, s.143. 
186 Mine G. Kırıkkanat, “Rebetiko”, Radikal, 10 Kasım 1996, aktaran ibid.  
187 Ibid., s.143-144. 
188 C.Nil Uzun, op.cit., s.346. 
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temizlenmesi şeklinde algılanıp destek gören soylulaştırma, bu grupların yaşam 

koşullarının daha da marjinalleşmesi ile sonuçlanabilir.189 

 

 Temel olarak özel girişimlerle gelişen soylulaştırmanın yanında, kamunun 

özellikle de belediyelerin öncülüğünde yürütülen kentsel yenileme/dönüşüm de kimi 

durumlarda olumlu sonuçlar doğurabilecekken, başka durumlarda yine “marjinal” 

diye nitelendirilen grupların yerlerinden edilmesiyle sonuçlanabilecektir. Kocabaş’ın 

aşağıdaki tanımlaması “ideal”, “olması gereken” bir kentsel dönüşüm anlayışı 

üzerine kuruludur: 
“Kentsel yenileştirme, toplum-tabanlı yenileştirme aracılığı ile en yoksul mahallelerde 
yaşayan vatandaşların koşullarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda doğal ve yapılaştırılmış 
tarihi çevrenin korunması ve kentsel alanların çevresel performanslarının iyileştirilmesine 
ilişkin ölçüler aracılığı ile kentsel yapılaşmanın/gelişmenin olumsuz çevresel etkisini azaltan, 
kent ve kasabaların ekonomik yarışabilirliğini destekleyen ortaklık-tabanlı eylem 
programlarını hedefleyen, bütünleştirilmiş (...) kamu sektörü öncülüğünde yürütülen bir 
süreçtir.” 190 
 

 Depreme dayanıksız binaların tasfiye edilmesi amacıyla 2003 yılında 

Zeytinburnu’ndaki pilot proje ve “sağlıksız gecekondu alanlarının” tasfiye edilmesi 

amacıyla Küçükçekmece’de başlatılan projeler bu olması gereken kentsel dönüşüm 

bağlamında değerlendirilebilir.191 Öte yandan Sulukule’de gerçekleştirilmeye 

çalışılan kentsel dönüşüm, bu sürecin belirli bölgelerde yaşayanları kendi arzuları 

dışında yerinden etme, onları tarihsel olarak sahibi oldukları ve geçinmeleri 

açısından vazgeçilmez olan, aynı zamanda bütün “köhnemişliğine” rağmen 

yaşamaktan memnun oldukları bölgelerden zorla uzaklaştırarak; onların yerine orta 

ve üst sınıfların yerleştirilmesi biçiminde de gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

2005 yılının Kasım ayından itibaren Fatih Belediyesi’nin gündeme aldığı projede, 

içinde 517 ailenin yaşadığı binaların sahiplerine belirli bir bedel ödenerek yıkılması 

ve bunların yerine “Osmanlı mimarisine uygun” villalar yapılması 

planlanmaktadır.192 Ancak Sulukule Roman Kültürü’nü Geliştirme ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Şükrü Pündük’ün bildirdiğine göre bu ailelerden 271’i kiracıdır ve 

                                                 
189 Besime Şen, op.cit., s.156. 
190 Arzu Kocabaş, Kentsel Dönüşüm(/Yenileş(tir)me):İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki 
Beklentiler, İstanbul, Literatür, 2006, s.10. 
191Bkz. Ibid., s.115-130. 
192  Express, No:64, Ağustos-Eylül 2006, s.54 ve Bahar Sakızlıoğlu, “Bir Semti Geleceğe Taşımak: 
Sulukule’de Neler Oluyor”, İstanbul, No:57, Ekim 2006, s.40-41. 
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bu kişiler çoğunlukla akraba ve tanıdıklarının evlerinde ve bazı durumlarda da birden 

fazla aile aynı hanede yaşamaktadır. Şu anda 50 YTL. gibi düşük bir kira ödeyen bu 

kiracı ailelerin projenin uygulanması halinde büyük bir barınma sorunuyla karşı 

karşıya kalacağı açıktır.193 Ulaşılabilir Yaşam Derneği’nden Hacer Foggo 1992’de 

mahalledeki eğlence evlerinin kapatılmasından sonra mahallenin büyük bir yoksulluk 

içerisine düştüğünü ve ancak kendi aralarındaki dayanışma sayesinde ayakta 

kalabildiklerini belirmektedir: 
“Sulukuleli başka yerde yaşayamaz. Dayanışma içinde, birbirlerini tanıyarak yaşıyorlar. Fatih 
Belediyesi’nin göremediği işte bu. Bu insanları kapı önlerinden alamazsınız. Onlar gidip 
apartman dairesinde yaşayamazlar, onları borçlandıramazsınız ev sahibi olsunlar diye. O 
borcu ödeyecek paraları yok.”194  
 

 Şükrü Pündük de Sulukule’nin nasıl bir süreç sonucunda çöküntü bölgesi 

olarak ilan edilebilir bir hale geldiğine ve projenin yaratacağı sorunlara dikkat 

çekerken; aynı zamanda mahallenin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 

alternatifler de sunmaktadır. 

 
“1992 yılında belediye buradaki eğlence yerlerini kapattı.(…) Şimdi insanlar burada 
yoksullukla mücadele ediyor; su yok, elektrik yok. (...) Belediye burasını çöküntü alanı ilan 
ediyor. Neden? Çünkü ekmeğimizi elimizden aldılar ve insanlar aç kaldı. Suyunu, elektriğini 
ödeyemiyor insanlar…” 
 
“Biz evlerimizden memnun değiliz, ama mutluyuz burada. Evlerimizin daha modern, güzel, 
ferah olmasını istiyoruz. Biz hayvan değiliz ki.Yeşil alanlar istiyoruz. Müzik okulları açılsın 
buraya. Türkiye’ye Sulukule’yi anlatalım, insanlara güzel eğlence imkanları sunalım. 
İnsanlar buraya gelmeye korkmasın. Bizi başka yere göndermeye çalışmasınlar, benim 
insanım başka yerde yaşayamaz, çünkü biz birbirimize destek olarak hayatta kalıyoruz. 
Buradaki herkes birbiriyle akraba. Sulukule insanını topluma kazandıralım. Bizi Taşoluk’a 
göndereceklermiş. Taşoluk’takiler tabii ki bizi istemeyecekler, pankart asmışlar “burada 
Sulukulelileri istemiyoruz” diye.” 195 

 

 Şehir planlamacısı Emrah Şahan da Sulukule’nin tarihteki en eski Roman 

yerleşimlerinden biri olduğuna dikkat çekmekte, çoğu tek katlı ve bir avluya sahip 

evlerin, insanların sürekli birbirleriyle temas halinde olduğu bir ortam yarattığını 

belirtmektedir. Şahan da yukarıdakilere paralel bir biçimde kentsel yaşam 

standartlarının düşüklüğüne rağmen, Sulukulelilerin yaşadıkları yerden memnun 

oldukları ve ayrılmayı istemediklerini gözlemlemektedir. Ayrıca Roman 

                                                 
193 İstanbul, No: 57, Ekim 2006, s.44-46. 
194 Ibid., s.46. 
195 Express, No:64, s.55. 
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yerleşimlerinin kent için tehdit olarak görüldüklerini, bu nedenle de bu tür 

müdahalelere maruz kaldıklarını iddia etmektedir.196 

 

 Soylulaştırma ve kentsel dönüşüm, bu süreçlerin faillerinin böyle bir niyetleri 

olsun ya da olmasın çöküntü bölgelerinin tasfiyesini amaçlamaktadır. Bu süreçlerin 

suç sorunuyla bağlantısı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. “Kentlerdeki suç 

yuvaları” söylemi suçluluk sorununu belirli yerleşimlerdeki kültür ve yapıya 

indirgeyerek, bir yandan suçun ardındaki ekonomik ve sosyal nedenleri gizlerken, bir 

yandan da bu süreçlerin gerçekleştirilmesine meşruiyet kazandırmaktadır.  

 

e) Yalıtılmış Yerleşimlerde Korunaklı Yaşam 

 
 Mekânsal farklılaşma ve ayrışmanın diğer bir veçhesi 1980’li yıllarda orta ve 

üst sınıfların çevrelerinden önemli derecede yalıtılmış, özel güvenlikli sitelerde 

toplanmaya başlamalarıdır. Bu siteler bir yandan toplumsal eşitsizliklerin ve buna 

bağlı olan ayrışmanın mekândaki yansımaları olmaları, diğer yandan da bu tür 

yerleşimlerde yaşamayı tercih etmenin başka nedenleri de olmakla birlikte, orta ve 

üst sınıflardaki suç korkusuyla ilişkisi nedeniyle önem taşımaktadırlar. 

 

 Seksenli ve doksanlı yılarda küreselleşmenin etkisini tüketim kalıplarında da 

göstermesi sonucunda, konut sektörü, üst sınıflar için “uluslararası standartlarda inşa 

edilmiş” konut seçeneklerini reklâmlar aracılığıyla pazarlamaya başlamıştır. Bu 

reklâmlarda en çok öne çıkarılan unsurlar; toplumun geri kalanından, kentin pisliği, 

gürültüsü ve kargaşasından uzakta yaşama imkânlarıdır:197 
“İstanbul’daki California’ya Hoş Geldiniz! Alkent İstanbul 2000’de yaşamak bir ayrıcalık, 
ayrı bir hayat felsefesidir. Alkent İstanbul 2000’de 365 gün tatildeymiş gibi 
yaşayabilirsiniz.”(Alkent 2000 web sayfası:www.alkent2000.com.tr) 
“Yeni bir ev değil, yeni bir yaşam felsefesi ile üretilen projelerimiz İstanbul’un 
gürültüsünden ve karmaşasından uzak ama aynı zamanda kente ulaşım imkanlarıyla çok 
yakın.”(Ardıçlı Evler Pazarlama Müdürü Bilge Özdemir ile yapılan röportaj, Radikal 
gazetesi, İdeal Ev eki, 5.5.2000).198 

                                                 
196 Ibid., s.55-56. 
197 Çağlar Keyder, “Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına”, İstanbul:Küresel ile 
Yerel Arasında, Çağlar Keyder der., İstanbul, Metis, 2000, s.186. 
198 aktaran Işık ve Pınarcıoğlu, op.cit., s.149. 
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“ ‘Önce ekmekler bozuldu’ diye yazmıştı hikayeci. Oysa belki de önce kentler bozulmuştu. 
…Evet, bütün bunlar bozuldu tabii, ama bütün bunlarla birlikte asıl bozulup yok olan şey, 
toplumsal değerlerdi. Kent kara kalabalıkların baskısı altında çarnaçar geriledi. ...Kemer 
Country’nin…mimarları, işte bu duruma bir alternatif oluşturacak bir ‘yeni kimlik çıkarma’ 
arayışından yola çıkmaktaydılar.”199 

 

 Kurtuluş, bu sitelerin “kentin kamusal gözüne kapalı, kent yönetiminden 

bağımsız ve bir çeşit özel ortak mülkiyete dayalı olarak, özelleştirilmiş kentsel 

arazinin üzerine inşa edilen” yerleşimler olduğuna dikkat çekerek, bu durumu “yok 

olma riski taşıyan kamusal mekân problemi” olarak yorumlamaktadır.200 Sitelerden 

birinin reklâmlarında kullanılan ifadeler, bu yorumu geçerli kılabilecek bir eğilimin 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

 

“Etkin bir kasaba yurttaşı olarak yaşayabilmek – katkı ile, oy vererek, seçerek, seçilerek ait 
hissederek, Kemer Country’li olmak”.(Kemer country web sayfası: www.kemercountry.com 
).201 
“Bu ‘hoş’ yaşantının bileşenleri ise, bir yere ait olma duygusunun ötesinde, oranın 
yaşantısına ve bu yaşantıya yön veren kararlara aktif bir biçimde katılmaktır; almak kadar 
vermektir de. Bir tür ‘kasaba yurttaşlığı’ yani.”202 
 

  
 Özel güvenlikli sitelerin yaygınlaşmasının nedenlerini açıklamaya yönelik 

farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Keyder’e göre gelir dağılımının bozulması ile lüks 

tüketim ve yaşam tarzının toplumun geri kalanının erişemediği mekânlarda 

gerçekleştirilmesine yönelik talep, bu tür sitelerin “toplumsal kutuplaşmanın 

mekândaki ifadesi niteliğiyle” ortaya çıkmasını açıklamaktadır.203 Öncü, küresel 

tüketim kültürünün uluslararası piyasalarda iş yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri 

ile yüksek meslek sahiplerini etkisi altında bıraktığını ve “ ‘idealinizdeki ev’ 

mitolojisinin, küresel iş muhiti kültürüne dâhil olmanın en önemli sembolik 

unsurlarından biri” haline geldiğini; aynı zamanda orta sınıfların da gecekonduların 

apartmanlaşması, tüketim mallarının yaygınlaşması ve televizyon kültürünün sınıflar 

arası kültürel farklılıkları silikleştirmesi nedeniyle kaybetmekte oldukları 

                                                 
199 Gerçeğe Dönüşen Bir Rüya:Kemer Country, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş., 1995, s.19-20’den 
aktaran Bali, op.cit., s.117. 
200 Hatice Kurtuluş, “İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler:Beykoz Konakları Örneği”, Kurtuluş 
yay.haz.,Kentsel Ayrışma,  s.162. 
201 Işık ve Pınarcıoğlu, op.cit., s.151. 
202 Gerçeğe Dönüşen Bir Rüya, aktaran Bali, op.cit., s.117-118. 
203 Keyder, “Enformelden Küresele...”, s.186. 
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ayrıcalıklarını ve orta sınıf kültürünü korumak ve yeniden üretmek amacıyla kent 

dışındaki türdeş apartman bloklarına taşındıklarını belirtmektedir.204 

 

 Güvenlikli sitelerin yaygınlaşmasını, üst sınıfların kentin sorunlarından 

uzaklaşma ve küresel tüketim kültürüne eklemlenme isteğine bağlı olarak açıklama 

noktasında uzlaşma olmakla birlikte, kentin yarattığı güvenlik sorunlarının sitelere 

çekilmekte ne kadar etkili oldukları daha tartışmalı bir konudur. Kurtuluş, 

kentlerdeki suç oranlarının artışıyla güvenlikli sitelerin yaygınlaşması arasındaki 

korelasyonun niceliksel olarak ispatlanmadığını, güvenlik arayışının söz konusu 

olguyu ancak kısmen açıklayabileceğini belirtirken; “belirli sınıflar için değişen 

kültürel sermayenin yaşam tarzı yoluyla ifade edilmesi” ihtiyacı ile arazi ve konut 

pazarının büyük sermaye için cazip hale gelmesiyle lüks konut üretiminin 

hızlanmasını temel nedenler olarak görmektedir.205 Işık ve Pınarcıoğlu ise 80 

sonrasının yeni zenginlerinin; gerek gelir eşitsizliklerinin daha da artışı, gerekse de 

toplumsal uzlaşmanın yerini, sınıflar arasındaki daha gergin bir ilişkiye bırakmasıyla 

kendilerini eskiye kıyasla daha fazla tehdit altında hissettiklerini iddia etmektedir.206 

Yeni ekonomik düzenin kazanan ve kaybedenlerinin hızla birbirinden ayrıştığı 

Türkiye’de “sınıflar arasına sanal duvarlar ören bir derebeyi ideolojisi” ortaya 

çıkmıştır: 
“(…) kendi terimlerini, toplumun geri kalanına dikte edebiliyor; (…) sadece kendi gibi 
olanlarla bir arada yaşıyor; sadece kendine benzeyenlerle işbirliğine açık; toplumun geri 
kalanı ile uzlaşmak bir yana, geri dönüp bakmıyor bile. Bu kültür; kendi gibi olmayanlarla 
alay etmekten, onları aşağılamaktan çekinmeyen, saldırgan bir kast kültürü.207 

 

 Işık ve Pınarcıoğlu, Kemer Country’nin reklâmında cam bir fanus içerisinde 

sunulmasının, dışarıdan hiçbir kötülüğün giremediği bir yer mesajı taşıdığını 

belirtmektedir.208 Her ne kadar gerek bu, gerekse de diğer reklâmlarda “suç” kelimesi 

açıkça zikredilmese de, dışarıdaki kötülüklerden birinin de suç olduğunun 

düşünüldüğünü tahmin etmek zor değildir. 

                                                 
204 Ayşe Öncü, “ “İdealinizdeki Ev” Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı”, Mekan, 
Kültür, İktidar:Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, Ayşe Öncü-Petra Weyland der., 
Çev.Leyla Şimşek ve Nilgün Uygun, İstanbul, İletişim, 2005,  s.102-103. 
205 Kurtuluş, “İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler...”, s.162-163.  
206 Işık ve Pınarcıoğlu, op.cit., s.139-140. 
207 Ibid., s.141-142. 
208 Ibid., s.148. 
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 Güvenlikli siteleri tercihte, suç korkusundan kaynaklı güvenlik isteğinin ne 

kadar etkili olduğunu tespit etmek için en elverişli yöntemlerden biri buralarda 

yaşayanların görüşlerine başvurmak olacaktır. Ancak Kurtuluş’un Beykoz Konakları 

araştırmasında konakların yönetici ve sakinlerinin görüşme isteklerini geri 

çevirmeleri, bu konuda ampirik veri elde etme olanağını ortadan kaldırmıştır. 

Kurtuluş’a göre bu ret, bu tür yerleşimlerin içe kapanışlarını ve kentin geri kalanına 

yönelik “ötekileştirici” tavırlarına yönelik varsayımları doğrular niteliktedir.209 

 

 Sonuç olarak güvenlik ihtiyacının bu tür sitelerin yaygınlaşmasının temel 

nedeni olmasa da nedenlerinden biri olduğunu, buna ek olarak sınıf farklılıklarının 

mekâna yansıması bağlamında bu ayrışmanın uç bir noktasını teşkil ettiğini; üst ve 

orta sınıfların kendi dışındakilere koydukları mesafenin, özellikle de kitle iletişim 

araçlarının yöneticilerinin ve buralarda çalışmakta olan kanaat önderlerinin de bu 

sınıflara dâhil olduğu düşünüldüğünde, suç sorununun kentleşme ve göçe bağlı bir 

olgu olarak algılanmasının topluma empoze edilmesinin zeminini yaratması 

nedeniyle bu çalışma açısından önem taşıdığı söylenebilir. 

 

D- İKİ FARKLI KENTLEŞME 
 

 Yukarıdaki başlık, bu bölüm içerisinde yapılan dönemlendirmeyle çelişkili 

gibi görünebilir. Burada kastedilen 1950-1980 arası dönem ile 1980’den bugüne 

kadar gelen dönemdir. Ankara hariç hızlı bir kentleşmenin yaşanmadığı 1950 öncesi 

dönem, bu çalışmada savunulan; kentleşmenin ( hızlı bir kentleşme de dâhil olmak 

üzere ) tarihsel bir yaklaşımla ele alındığında çok farklı sonuçlar doğurabilecek bir 

süreç olduğu ve bu nedenle de suçlulukla ilişkisinin de buna göre değerlendirilmesi 

gerektiği görüşünün tartışılması açısından ihmal edilebilir.  

 

 1950’li yıllarda, sanayileşmeden ve kentlerin kırsal alanlarda yaşayanları 

çeken özelliklerinden ziyade, tarımsal yapıda yaşanan dönüşüm; köylerde 

                                                 
209 Kurtuluş, “İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler...”, s.171. 
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makineleşme ve toprak yoğunlaşması nedeniyle geçinme imkânı kalmaması 

nedeniyle hızlı bir kentleşme süreci başlamıştır. 1980’li yıllara kadar devam eden bu 

dönem, yerli sanayinin desteklendiği ve onun tarafından üretilenlerin iç pazarda 

tüketilmesini sağlama amacıyla ücretlerin belirli bir seviyede tutulduğu, ayrıca 

emeğin yeniden üretimi için temel önemde olan barınma sorununun maliyetlerinin 

işveren ya da devlet tarafından yüklenilmesindense, kente göç edenlerin kendi kısıtlı 

imkânlarıyla gerçekleştirdikleri gecekondu çözümüne göz yumulmasının tercih 

edildiği bir dönemdir. Gecekondular genel olarak değişim değeri değeri değil 

kullanım değeri göz önüne alınarak inşa edilmektedir. Gecekondulara 1980 sonrası 

döneme kıyasla toplumun tüm kesimlerine yayılan bir meşruiyet atfedilmektedir. 

Bilim insanları da gecekondulara iyimser bir biçimde bakmakta, bu bölgelerde 

yaşayanların dinamizmini ve kentle bütünleşme isteğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca 

politikacılar yönünden de, gecekondularda yaşayanların; gecekondunun inşa 

edilmesi, yıkılmadan varlığını sürdürmesi ve belki birgün tapu alınması gibi bütün 

aşamalarda kendilerine bağımlı olması siyasal destek almak için avantajlı bir 

durumdur. 

 

 1980’den sonra ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen bir ekonomik doğrultu 

benimsenmiştir. Artık ücretler konusunda taviz vermek gereksizdir. Çünkü 

üretilenlerin iç piyasada tüketilmesi değil ihraç edilmesi esastır. Bu tür politikaların 

geniş toplumsal kesimlerden siyasal destek bulması zordur. Bu siyasal destek kaybı, 

gecekondu bölgelerinde yaşayanları kentsel rantlardan yararlandırma yoluyla telafi 

edilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda gecekondu bölgeleri apartmanlaştığı gibi, 

gecekonduların artık kullanım değeri değil değişim değeri öne çıkmaya başlamıştır. 

Gecekondular, toplumun orta ve üst sınıfları tarafından artık ekonomik kaynakları 

yetersiz olanların meşru bir barınma biçimi değil, haksız rant elde etme yolu olarak 

algılanmaktadır. Neoliberal politikalar sonucu genişleyen sınıflar arası mesafeye, 

kentsel rantların paylaşımına yönelik mücadelenin yarattığı gerilim eklenmiştir.  Bu 

mesafe ve gerilimin sonucu, gecekondu bölgelerini adlandırmak için daha olumsuz 

çağrışımlara sahip “varoş” kavramının kullanılmaya başlanmasıdır.  
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 Küreselleşme süreci Türkiye’nin kentlerini, özellikle de bu süreçle 

“bütünleşmeye” en elverişli özelliklere sahip İstanbul’u etkisi altına almıştır. 

İstanbul’u bir “dünya kenti” yapma söylemleri bugüne kadar bir temenni olmaktan 

öteye gidememişse de, küresel tüketim kültürü kendisine “eklemlenebilmiş” 

kesimleri etkisi altına almış; çevrelerinden yalıtılmış lüks yerleşimler ve 

soylulaştırma biçiminde kentsel mekâna damgasını vurmuştur. Güvenlikli sitelerin 

yaygınlaşması, tüketim kültürüne ve aynı sosyal statüye sahip olanlarla bir arada 

yaşama isteğine bağlı olarak açıklanabileceği gibi, suç korkusunun ve güvenlik 

ihtiyacının da henüz bilimsel araştırmalarla tespit edilmiş olmasa da bu gelişimde 

etkili olabileceği göz önüne alınmalıdır.  Orta ve üst sınıfların fiziki olarak eskimiş 

yapıların yer aldığı kentsel bölgelere tarihsel, estetik, kent merkezine yakınlık gibi 

nedenlerle rehabilite ederek yerleşmeleri olarak adlandırılabilecek olan 

soylulaştırma,  bu bölgelerde yaşamakta olan alt sınıfların tasfiyesini 

sonuçlamaktadır. Bu bölümde ele alınmış Sulukule gibi, sonraki bölümde 

incelenecek olan Tarlabaşı da soylulaştırma için müsait özellikler taşımaktadırlar. Bu 

bölgelerin suç ve çeşitli sapma davranışları ile olan “ilişkilerinin”, soylulaştırmayı 

meşrulaştırmak amacıyla abartılı bir biçimde kullanılabileceği noktasında dikkatli 

olunmalıdır. 
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IV-TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE SUÇ 
 
A-GENEL OLARAK 
 

Daha önce belirtilen ve bu bölümde daha ayrıntılı tartışılacak olan suç 

istatistiklerine ilişkin sorunlar, 1980 öncesi ve sonrasını karşılaştırma imkânını 

oldukça kısıtlamaktadır. Bu rağmen 1980 öncesinde bu konuyu doğrudan ya da 

dolaylı olarak ele alan az sayıda bilimsel çalışmanın değerlendirilmesi ile fikir 

yürütebilmek mümkündür.  

 

Yaptığım araştırmalar sonucunda 1980 öncesi dönemde kentleşme ile suç 

arasındaki ilişkinin Türkiye’de sosyal bilimlerin ilgisini çekmekte başta gelen 

konular arasında bulunmadığı kanaatine vardığımı belirtmeliyim. Önceki bölümde 

belirtildiği gibi gecekondulara yönelik olumlu bakış, bu tür araştırmaların 

“gereksiz”olduğu ya da “birincil önemde olmadığı” yolunda bir kanı oluşturmuş 

olabilir. Bir diğer ihtimal bu dönemde gerçekten de kentleşme ile suç arasındaki 

ilişki de dâhil olmak üzere, kriminolojik araştırmaları teşvik edecek düzeyde bir suç 

sorunu bulunmamasıdır. Bunlara sosyal bilimlerin Türkiye’ye özgü kısıtlılıkları ve 

dikkatlerin bu dönemde adi suçlardan çok siyasal şiddet olaylarına yönelmiş olması 

eklenebilir.  

 
 
  
B-1980 ÖNCESİ KENTLEŞME VE SUÇ 

 
 

Bu konuda Türkiye’de yapılmış olan ilk çalışmalardan biri bir grup Amerikalı 

bilim insanının 1920-1921 yılları arasında İstanbul’un o tarihteki sosyo-ekonomik 

durumunu tespit etmek üzere yaptığı alan araştırmalarının1 bir bölümünü oluşturan 

                                                 
1 Bkz. Johnson, M.A.ed., “Giriş”, op.cit.,  1995, s. 14-15. 
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ve sonuçları “Yetişkinlerde Suç”  başlıklı makalede ele alınan araştırmadır. Ağırlıklı 

olarak dönemin güvenlik ve yargı teşkilatı, cezaevlerinin koşulları ve fuhuş 

konusunu ele alan bu çalışmada, suç oranları ile ilgili veriler bulunmamaktadır.2 

Ancak araştırmacılar düzenli bir işe sahip olmayan, yoksul, çeşitli uluslardan 

müteşekkil mülteci kalabalığının varlığı nedeniyle “hırsızlık ve ahlaksızlık, büyük bir 

olasılıkla diğer suçlarda da artış” olduğu kanaatindedirler.3 Emel Göksu’nun 1930-

1932 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde yer alan suçlarla ilgili haberlere 

dayanarak İzmir’in suç haritasını çıkardığı4 çalışması, zaman boyutunun yaratmış 

olduğu güçlüklere, örneğin mahallelerin nüfuslarının tespit edilememiş olmasına5 

rağmen suç ile kentsel mekanlar arasındaki ilişki konusunda önemli varsayımlar 

üretmektedir. Göksu, kentin etnik ya da dinsel kökene göre değil, gelir eşitsizliği 

temelinde ayrıştığını ve bu eşitsizliğe bağlı sınırların, “kentsel mekân üzerinde suç 

temelli coğrafyaları ‘kalın çizgiler’ halinde” birbirlerinden ayırdığını belirtmektedir.6 

Sermayenin yeniden üretildiği yerler ile eğlence, konaklama faaliyetlerinin ve 

genelevlerin bulunduğu yerler suçu en çok çeken; yoksul mahalleleri ve çöküntü 

bölgeleri ise suçu üreten yerlerdir. Bunun yanında yangın yerleri ve Bahribaba Parkı 

gibi yerler ise, suçlular için saklanma yerleri işlevini görmektedir.7 Göksu’nun dikkat 

çektiği önemli bir husus ise çöküntü bölgelerinde sıklıkla arama yapılması ve 

suçluların yakalanmasıdır.8 Böylece bir bölge bir kere damgalandığında polisin bu 

bölgeye her yönelişinde buranın kriminalize edilmesi süreci pekiştirilmektedir. 

 

Türkiye’de kentleşme ile suç arasındaki ilişki konusunda ilk çalışmalardan bir 

diğeri Behice Boran’ın “Mücrim Mahalleler” adlı makalesidir. Çalışmada Boran, 11 

suçlu çocukla ve emniyet görevlileriyle yaptığı görüşmeler ve kendi ifadesiyle 

Ankara’nın “içtimai mıntıkaları”nda yaptığı gözlemlerden yola çıkarak suçluların 

yoğunlaştığı bölgeler ile bu bölgelerin sosyolojik özelliklerini tespit etmeye 

                                                 
2 Charles Trowbirdge Riggs, “Yetişkinlerde Suç”, Johnson M. A. ed.,  op.cit., s. 279-315. 
3 Ibid., s.281. 
4 Emel Göksu, 1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası, İzmir, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 2003, s.1. 
5 Ibid., s.212. 
6 Ibid., s.208. 
7 Ibid., s.209-218 
8 Ibid., s.216. 
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çalışmaktadır. Boran, emniyet görevlilerinin kendisine suç vakalarının belli 

bölgelerde toplandığını bildirdiğini; bir sosyoloji talebesiyle 141 adet suç işlemiş 

ama cezaevi ya da ıslahevine gönderilmemiş çocuk hakkında yaptıkları 

araştırmalarda, bunların arasından kent içerisinde yerleşik 56’sının tamamının da bu 

bölgelerde yaşamakta olduğunu ve yine tamamının Ankara’ya başka il ya da 

köylerden göç eden ailelerin çocukları olduğunu belirtmektedir. Ankara’nın ilk 

gecekondu yerleşimleri olan bu mahalleleri Boran, “mantar evler mahallesi” olarak 

adlandırmaktadır.9 

 

Boran’a göre bu mahallelerde çocuklar günün büyük kısmını evin dışında 

geçirmekte, çoğunlukla da oyun amacıyla çeşitli gruplaşmalar meydana 

getirmektedirler. Ancak oyun dışında “çocuk hayatında ‘uygunsuz’ telakki 

edilebilecek” davranışların da mevcut olduğu kesindir. Boran “mantar evler” 

mahallelerinde bir sosyal çözülme sürecinin olduğunu gözlemlediğini; mahallede 

oturanlardan bu bölgede “serbest cinsel hayatın” ve diğer “aile bozukluklarının” 

büyük oranda bulunduğunu ve bu mahallelerin “içtimai inhitat” yani çöküntü 

bölgelerine ait tüm özellikleri gösterdiğini belirtmektedir.10 Boran’ın gerek bu 

düşünceleri, gerekse de aşağıda Amerikan şehirleri ile yapmış olduğu karşılaştırma 

kendisinin Chicago Okulu’nun etkisi altında olduğunu göstermektedir. Boran, 

Amerikan şehirlerine iş arama amacıyla gelen yoksulların, kiraların ucuz olduğu 

“inhitat ve intikal mıntıkası”na yerleşerek burada etnik kökenlerine göre mahalleler 

oluşturduklarını ve mahallede yaşayanların kompozisyonu zamanla değişse de suç 

oranlarının değişmediğine dikkat çekmektedir: 
“Demek ki cürüm bu mıntıkadaki mahallelerin sosyal bir vasfıdır; sakinleri hangi ırktan, 
milletten, din grubundan olursa olsun, bu mahalleler cürüm merkezleri olmakta devam 
ediyorlar. Bunlar “mücrim mahalleler”dir; içlerine düşen fertleri kendi kalıplarına 
uyduruyorlar.”11 
 

Boran, Ankara’daki mantar evlerde yaşayanların Amerikan şehirlerinde 

olduğu gibi yabancı ülkelerden değil yurt içinden göçenler olsa da, karşılaştıkları 

sorunların temelde aynı olduğunu iddia etmektedir. Buralarda yaşayanların eski 
                                                 
9 Behice Sadık Boran, “Mücrim Mahalleler”, Yurt ve Dünya, C.2, No:7, Temmuz 1941, s. 32-40, 
s.32-36. 
10 Ibid., s.36-37. 
11 Ibid., s.38. 
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muhitlerinden getirdikleri değerlerin; gerek kentsel değerler, gerekse de farklı 

bölgelerden gelenlerin değerleriyle çatışması toplumsal düzenin bozulduğu bir 

toplumsal çevreyle sonuçlanmaktadır. Bu durum etkisini özellikle yeni nesilde 

göstermekte; yeni nesil ne atalarının yerel değerlerine ne de kentin toplumsal 

düzenine tam olarak uyum sağlayamamakta ve böylece suç da dâhil toplumsal 

sorunlar bu mahallelerde yoğunlaşmaktadır.12 

 

 Tekeli, çalışmalarının deterministik bir kent ekolojisi anlayışını yansıttığı 

yolunda haklı bir eleştiri yaparken, yine de Boran’ın analizlerinin dönemine göre çok 

ileri bir adım teşkil ettiğini de savunmaktadır. Tekeli, Boran’ın çalışmalarının, 

döneminde kent planlamasıyla uğraşan çevrelerce değerlendirilemediğini ve 

Boran’ın da dâhil olduğu sosyal bilim çevresinin 1946’da üniversiteden 

uzaklaştırılmasının II. Dünya Savaşı sonrasındaki kentleşme sürecinin bilimsel 

olarak izlenmesini olanaksız hale getirdiğini belirtmektedir.13 

 

 1943’te yayınlamış olduğu makalesinde Taşçıoğlu adalet istatistiklerine ve 

İstanbul’da mahkûmlarla yaptığı görüşmelere dayanarak mala karşı suçların 

çoğunlukla büyük kentlerde işlendiğini iddia etmekte ve bu durumu kentlerde 

“iktisadi münasebetlerin daha sıkı” olmasına bağlamaktadır.14 Ancak Taşçıoğlu 

adalet istatistiklerinin suç istatistiklerine kıyasla yetersiz olduklarını kabul etmekte 

ve kendi zamanında bu imkânı bulamadığı için adalet istatistiklerine dayanmak 

zorunda kaldığını bildirmektedir.15 Ayrıca Taşçıoğlu’nun 87 gibi sınırlı bir sayıda 

mahkûmla görüşmesi ve bu kişilerin çoğunluğunun mala karşı suçlardan mahkûm 

olmasını kendi iddialarını desteklemekte kullanması16 pek tatmin edici 

görünmemektedir. 

 

                                                 
12 Ibid., s.38-39. 
13 Tekeli, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, s. 58-60, benzer bir görüş 
için bkz. Mübeccel B.Kıray, “1940’lı Yılların Türk Sosyal Bilimcileri: Behice Boran”, Toplumsal 
Yapı-Toplumsal Değişme, Mübeccel B.Kıray, s. 62- 73. 
14 Rahmi Taşçıoğlu, “Suçlarda İçtimai Amiller Hakkında Bir Deneme”, Sosyoloji Dergisi, No:2, 
1943, s. 280 – 283.  
15 Ibid.,  s. 253.  
16 Bkz. ibid., s. 280. 
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Yörükan’ın 1964-65 yıllarında Ankara gecekondularında yapmış olduğu 

araştırmalara dayanarak yayınladığı çalışma,17 dönem hakkında üçüncü bölüme 

tartışılan; gecekonduların meşruiyetine yönelik toplumsal konsensüse karşı görüşler 

içermekte ve suç sorununu gündeme getirmektedir. “Gecekonduların ihtiva ettikleri 

patolojik yaşama şartları”, “anormal bir mesken sahası”, “şehir özelliğini patolojik 

bir sınırın çok daha ötesine götürmüş”, “Türkiye’nin en kritik bölgeleri” gibi 

ifadeler18 yazarın gecekondulara karşı olumsuz tutumunu ortaya koymaktadır. 

Yazarın bu tutumu gecekondular ile çöküntü bölgeleri19 arasında bir ayrım 

yapmamasıyla bağlantılıdır. Slumların, başlangıçtan beri slum ve sonradan olma slum 

olarak ikiye ayrıldığını kabul eden Yörükan’a göre “gecekondular, genellikle 

başlangıçtan beri “köhne” olan veya hemen köhneleşebilen binalar, sahalar ve 

slum’lardır”. Yazar ayrıca Türkçe’de kullanılan “aşağı mahalle, kenar mahalle, 

teneke mahallesi, mezbelelik, gecekondu, sur dibi, kale içi, eski şehir, çukur-bostan 

içleri, elekçi mahallesi, fakir semt, sefalet yuvası, sefalet mahalleleri” gibi 

nitelendirmelerin çeşitli slum tiplerini ifade etmek üzere kullanıldığını da iddia 

etmektedir.20 

 

Yörükan, çalışmayı gerçekleştirdiği tarihte suçluluk konusunda 

değerlendirmede bulunabilmeyi mümkün kılacak verilerden mahrum bulunulduğunu 

belirtse de21 çalışmanın sonuç bölümünde “gecekondu bölgeleri arasında, şehirde 

işlenmiş olan suçların ve yapılmış olan kabadayılıkların pek çoğuna yataklık eden 

sahalar mevcuttur” görüşünü ileri sürmektedir.22 Yörükan’ın gecekondulara yönelik 

bakışını ampirik verilerden ziyade, onlara yönelik önyargısının ve bu önyargıdan 

kaynaklanan bir yaklaşıma bağlı olarak onları çöküntü bölgeleriyle 

özdeşleştirmesinin belirlediği iddia edilebilir. Nitekim, gecekondu hane reislerine 

bölgenin sorunları hakkında sorulan soruya verilen cevaplarda altyapı sorunları ağır 

basarken, suçlulukla ilişkili sayabileceğimiz ahlak konusunda bir sorun bulunduğunu 

                                                 
17 Turhan Yörükan, Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-Kültürel Özellikleri, Ankara, 
İmar ve İskan Bakanlığı, 1968. 
18 Ibid., s.12, 14, 15. 
19 Yörükan çöküntü bölgeleri için “sefalet mahallesi” ve “slum” kavramlarını kullanmaktadır. 
20 Ibid., s.59-60. 
21 Ibid., s.18. 
22 Ibid., s.72. 
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düşünenlerin oranı % 0,14’te kalmaktadır. Bu veriyi gecekondularda yaşayanların 

bölgelerine yönelik suç ve ahlaki yozlaşma konusunda büyük oranda bir sorun 

algılamayışı olarak yorumlamak daha makul olabilecekken; Yörükan “ifade edilmiş 

olan bu yüzdeler, umumiyetle söylenmekten kaçınılan bu konuların da, gecekondu 

bölgeleri için bir problem teşkil ettiğini ifade etmiş olması bakımından manidardır” 

şeklinde yorumlamaktadır.23 

 

Gecekondu bölgelerinin 1980’lere kadarki dönemde bir suç ve sosyal 

problem yatağı olarak görülmediğini, onların varlığının meşruiyetine yönelik 

yansımasını bilimsel çalışmalarda da gösteren bir toplumsal konsensüsün bulunduğu 

yukarıda belirtilmişti. Söz konusu çalışmalar içerisinde suç problemine değinenlerin 

de Yörükan’ın istisna teşkil eden bakışına karşıt değerlendirmeler yaptıkları 

görülmektedir. Örneğin Karpat, Rumelihisarı’ndaki Nafibaba, Baltalimanı ve 

Celalettin Paşa mahallelerine ait 1968 Ocak-Ağustos ayları içerisindeki suç 

kayıtlarını incelemesi sonucunda, bu üç yerleşimdeki genel suç oranının ulusal 

oranın yarısı, İstanbul genelindeki oranın ise üçte ikisinden daha az olduğunu 

belirtmektedir.24 Ancak Karpat’ın bu değerlendirmesinde suçu işleyenin yaşadığı yeri 

değil, suçun işlendiği yeri esas alması, gecekonduda yaşayanlar başka bölgelerde de 

suç işleyebileceği için, gecekondu alanlarının suçla ilişkisinin diğer bölgelerden az 

olduğu şeklinde yorumlanamaz. Yine de Karpat’ın bu üç mahalle hakkındaki 

karşılaştırmaları, özellikle gecekondu-çöküntü bölgesi ayrımının önemini ortaya 

koyması açısından değerlidir. Karpat’ın elde ettiği verilere göre söz konusu dönemde 

28 vakadan 12’si Celalettin Paşa mahallesinde gerçekleşmiştir. Oysa bu mahallenin 

toplam nüfusu üç mahallenin toplam nüfusunun dört birinden daha azdır. Bu 12 

vakanın sınır anlaşmazlığı yüzünden saldırı, hakaret, yaralama, tehlikeli silah 

bulundurma gibi suçun işlendiği yerle, suçu işleyenin yaşadığı yerin aynı olduğu 

vakalar olması dikkat çekicidir. Karpat’a göre bu durum mahalleye yerleşenlerin 

çeşitliliğinden ve bu mahallede diğer ikisinde bulunan köy cemaati ile aile liderliğine 

dayanan geleneksel dayanışma bağlarının bulunmayışından, yani mahallenin “slum” 

                                                 
23 Ibid., s.54-55. 
24 Kemal Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, s.191. 
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özellikleri göstermesinden kaynaklanmaktadır.25 Karpat’ın değerlendirmelerinin çok 

sınırlı bir alanda sınırlı bir zamanda toplanan verilere dayandığı göz önünde 

tutulmalıdır. 

 

Kıray da çöküntü bölgeleri ile gecekondu mahallelerinin özdeşleştirilmesinin 

yarattığı sorunlara dikkat çekmektedir. Kıray’a göre gecekondu bölgeleri kendi 

aralarında çeşitlilik göstermektedir. Bazı gecekondu bölgeleri alt-orta tabaka 

kesimlerin konut bölgelerine dönüşürken, bazıları dar gelirlilerin ağırlıkta olduğu 

yerleşimlerdir. Bazı bölgelerde ise “çingeneler gibi düşük statülü etnik gruplar, 

mezhepsel ve bölgesel gruplaşmalar” yoğunlaşmaktadır. Kıray’a göre alt-orta tabaka 

konut bölgeleri ile suç işleyenlerin yoğun olarak bulunduğu çöküntü bölgelerinin her 

ikisi de gecekondu bölgelerinde yer almakla birlikte birbirlerinden farklıdır. Bunların 

hepsinde bina biçimi aynı olduğu için kentli vatandaşlar ve yetkililerde 

gecekondulara olumsuz bir biçimde bakma eğilimi gelişmektedir.26 Kıray ayrıca 

gecekondu bölgelerinde yaygın bir yabancılaşma ve kuralsızlık durumu 

bulunmadığını, her toplumsal yapının kentleşme gibi değişim süreçlerinde bazı 

kendine has kurum ve mekanizmalar geliştirdiğini, Türkiye’de bu kurumların başta 

geleninin ise bir yandan yabancılaşma ve kuralsızlığı engellese de, öte yandan 

toplumsal değişimin hızını azaltan aile olduğunu belirtmektedir.27 

 

1980 öncesinde Türkiye’de sosyal bilimlerin pek ilgi göstermediği kentleşme 

ve suç ilişkisi konusunda 17-19 Aralık 1973’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü’nün düzenlediği “Şehirleşmenin Doğurduğu 

Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu”; gerek sunulan bildirilerle, gerekse de 

yalnızca sosyal bilimcilerin değil, konuyla ilgili yargıç, savcı, emniyet görevlisi ve 

diğer devlet görevlilerinin de katıldığı tartışmalarla, sorunun o dönemdeki durumu 

hakkında bilgiler vermekte, ve bilim insanları ile devlet görevlilerinin bu soruna nasıl 

                                                 
25 Ibid., s.191-193. 
26 Mübeccel B. Kıray, “Gecekondu: Azgelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle 
Bütünleşememe”, Kentleşme Yazıları, Mübeccel B. Kıray, s.100-101. 
27 Mübeccel B. Kıray, “Toplumsal Değişme ve Kentleşmede Düşük Gelirliler”, Kentleşme Yazıları, 
Mübeccel B.Kıray, s.150-151. 
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baktığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.28 Katılımcılardan Özek, 

bildirisinde gecekondu bölgelerinin suçluluk bölgeleri olarak nitelendirilmesinin 

hatalı olduğunu, tersine gecekondulardaki köy yaşantısından getirilen sosyal baskı ve 

kontrolün pek çok suç türünü engellediğini belirtmektedir. Özek, Chicago Okulu’nun 

ekolojik modeline bağlı bir görüşle, “slum” olarak nitelendirilebilecek bölgelerin iş 

bölgelerinin genişleyerek istila ettiği iskan bölgeleri olduğu görüşündedir.29 

 

Özek, kentleşme ve suç ilişkisi konusundaki düşüncelerinin “belirli bir 

gözlem ve araştırmaya değil, bu konudaki mantıki muhtemel sonuçlara” dayandığını 

belirtmektedir. Özek’e göre, kentleşme Türkiye’de; şehirlerin işgücü yapısının 

değişmemesi, şehirleşmenin kişi başına düşen milli gelir ile paralel olmaması ve 

şehirlere göç eden nüfusun genellikle köyle ilişkisini sürdürmesi nedeniyle bir 

“fonksiyonel değişim”i sağlayamamaktadır. Kentleşmenin fonksiyonel değişimle 

birlikte gerçekleştiği durumda ortaya çıkan egoizm, heterojen nüfus yapısının 

yaratmış olduğu kültürel çatışma, toplumsal kontrol mekanizmasının zayıflaması, 

yeni çıkar çatışmalarının ortaya çıkışı gibi sorunlar tek başlarına ve doğrudan olmasa 

da suçun ortaya çıkışına katkıda bulunabilecek etmenlerdir. Özek’e göre Türkiye’de 

kentleşen bölgelerde fonksiyonel değişim fazla olmadığı için, eski sosyal yapı, 

“cemaatçi toplum” türü etkisini sürdürmekte; değer yargıları ve ahlak anlayışında 

kırsal alandan bir farklılaşma gözlemlenmemektedir. Bu nedenle kentleşmenin 

suçları artırması, kent suçluluğunun ortaya çıkması (özellikle de organize suçlar) 

Türkiye’de tam anlamıyla belirmemektedir. Ancak geleneklere olan bağlılığın, 

değişim süreci karşısında er ya da geç etkisiz kalacağını ve bunun suç sorununu 

etkileyeceğini de geleceğe yönelik bir tahmin olarak sunmaktadır.30 

 

Özek’in kentlerde yaşayanların köyle ilişkisini sürdürdükleri görüşü yukarıda 

kimi örneklerini sunduğumuz alan araştırmalarında tam olarak doğrulanmamıştır. 

Bununla birlikte fonksiyonel değişimin gerçekleşmediği görüşü bu çalışmada 

benimsenen azgelişmiş ülke kentleşmesinin özellikleriyle paraleldir. Özek’in 
                                                 
28 Şehirleşmenin Doğurduğu Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, 17-19 Aralık 1973, İstanbul. 
29 Çetin Özek, “Türkiye’de Şehirleşmenin Ana Nitelikleri”, Sempozyum, s.17-87, s. 68-71. 
30 Ibid., s. 72-82. 



 

 193

kentleşme ve suç ilişkisi konusundaki yaklaşımı Chicago Okulu’ndan etkilenmekle 

birlikte, ekonomik yapıyı, işgücünün yapısı ve gelir durumunu da analize dâhil 

etmesiyle derinlik kazanmıştır. 

 

“Şehirleşme ve Suç” adlı diğer bir bildiride Gürelli, Türkiye kentlerinin 

ekolojik yapısı hakkında bilimsel veri eksikliğinden dolayı, yüzeysel gözlemlere 

dayanmak zorunda kalındığını ve bu gözlemlere göre “yığılma, gayrişahsi ilişkiler, 

gayriresmi kontrol noksanlığı, kültür ihtilafı, farklı içtima” açılarından Türkiye 

kentlerinde suçluluk oranının kırsal bölgelerden yüksek olması gerektiğinin 

varsayılabileceğini belirtmektedir.31 Oysa emniyet tarafından verilen 1960-1970 

yıllarına ait rakamlar İstanbul, Ankara ve Kocaeli için bu varsayımı 

doğrulamamaktadır. Gürelli rakamlardaki bazı garip hususlara dikkat çekmektedir. 

Örneğin, 1960’ta İstanbul’da yalnızca bir adet otomobil çalınmıştır. Nüfusun sürekli 

artmasına rağmen suç oranları bazen düşmekte, bazen yükselmektedir. Hatta bu 

rakamlara bakarak kentleşmenin suçu azalttığı yorumunu yapmak mümkündür. 

Sonuç olarak Gürelli bu rakamların doğruluğunu kabul etmemekte ve “onlardan 

herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün değildir” görüşüne ulaşmaktadır. Buna 

rağmen, dönemi için istisna teşkil eden bir görüş ileri sürerek “kentlerde yaşayanlar, 

tehlikeyi hissetmekte, hayatları ve malları bakımından korku içinde bulunmaktadır” 

demektedir.32 

 

Gürelli’nin istatistiklerin yetersizliği hakkındaki görüşleri sempozyumdaki 

tartışmalarda da dikkat çekilen hususlar arasındadır. Dönmezer, Adalet Bakanlığı’nın 

istatistiklerini kendi kurumsal ihtiyaçlarına yönelik olarak tuttuğunu, bu 

istatistiklerde yalnızca “mahkemelerin, savcılık teşkilatının işleri, mahkûmiyet 

kararları, cezaevine girenler, çıkanlar, vs.” gibi konulara ait veriler bulunduğunu, 

onların herhangi bir başka araştırmada ya da bilimsel varsayımı desteklemekte 

kullanılmaya uygun olmadıklarını belirtmektedir.33 Dönmezer’e göre: 

 

                                                 
31 Nevzat Gürelli, “Şehirleşme ve Suç”, Sempozyum, s. 121–128, s. 123. 
32 Ibid., s. 124-127. 
33 Sulhi Dönmezer, Sempozyum, 17 Aralık 1973-II. Oturum, s.183. 
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“İstatistikler konusuna galiba birimizin sahip çıkması ve İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
İstatistik Genel Müdürlüğü, bütün bunları bir araya getirmek suretiyle suç istatistikleri 
konusunda müşterek bir sonuca varmamız, bunun şartlarını temin etmemiz ve Türkiye’de 
ciddi bir suç istatistiki tutulması ve bunların yayınlanması yoluna girmemiz lazımdır. Bunun 
zamanı gelmiş ve geçmektedir: Samimi olarak söyleyelim, İstatistik Genel Müdürlüğü 
tarafından neşrolunan Adalet İstatistikleri bir işe yarar nitelikte değildir. Ben bu memlekette 
35 senedir kriminoloji ile uğraşıyorum, o rakkamlarla bir kriminolojik araştırma yapılamaz. 
Neşrettiğimiz istatistikler rakkamlar mezarlığı halindedir.” 34 

 

Dönmezer ayrıca Savcılıklar tarafından gönderilen rakamlarla, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı rakamları birbirleriyle 

karşılaştırıldığında hiçbirinin diğerini tutmadığını da belirtmektedir.35 Ruşen Keleş 

aynı oturumda kentleşme ve suç konusunda genellemeler yapabilmek için tutulması 

gereken istatistiklerin neleri içermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Keleş’e göre 

yerleşim yerlerinin köy, kasaba, küçük şehir ve büyük metropol olarak; suçların da 

türlerine, faillerine ve faillerinin oturdukları yere göre sınıflandırılması 

gerekmektedir. Ayrıca araştırılmakta olan kentleşmenin bir süreç olması nedeniyle, 

örneğin araştırılan kent İstanbul ise aynı metod ve sınıflandırmaları kullanarak 1950-

60-70, vs. zaman dilimleri içerisinde karşılaştırmalar yapmak gereklidir.36 Aşağıda 

gösterileceği gibi kısmi gelişmeler olmakla birlikte istatistikler için yapılan eleştiriler 

bugün için de geçerlidir ve Keleş’in önerilerine uygun veriler bugün de 

bulunmamaktadır. 

 

Sempozyumdaki bildirilerden bir diğerinde, Dönmezer; hızla sanayileşen ve 

kentleşen bir ilçe olan Ereğli’de suç oranlarının bu süreçte nasıl seyrettiğine yönelik 

araştırmasında o ana kadar ulaşmış olduğu sonuçları sunmaktadır. 1960’larda demir 

çelik endüstrisinin kurulmaya başlandığı Ereğli’nin nüfusu 1960-1970 arasında üç 

misli artmıştır. Dönmezer, 1964-68 yılları arasında Ereğli merkezinden ve  

köylerinden savcılığa intikal eden suçlar üzerinde yapmış olduğu çalışmada, fabrika 

inşasının bitip sanayi işçilerinin geldiği 1965 ve ardından gelen 1966 yıllarında suç 

oranlarının arttığını ama 1967-1968 yıllarında 1965 öncesinin altına düştüğünü tespit 

etmiştir. 1969’da fabrikada çalışan işçilerin sayısı %65’i ilçe dışından gelenler olmak 

üzere 3879’dur. Dönmezer’e göre Ereğli’de 1965-66 yıllarındaki artışın nedeni 

                                                 
34 Ibid., s.187. 
35 Ibid., s.188. 
36 Ruşen Keleş, Sempozyum, 17 Aralık 1973-II. Oturum, s.175-176. 
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çalışmaya gelenlerin uyum sorunlarından kaynaklı “sosyal dezorganizasyon”dur. İlk 

iki yılın ardından toplumun örf ve adetleri ile normatif düzeni etkisini göstermiş, 

işçilerin yaşadıkları yerle bütünleşmeleri sonucu suç oranları düşmüştür.37 Sonuç 

olarak Ereğli, batıdaki hızla sanayileşen ve kentleşen bölgelerde gerçekleşen sosyal 

çözülme süreciyle kısa bir sarsıntı dönemi hariç karşılaşmamıştır. Dönmezer bu 

durumu şu şekilde açıklamaktadır: 

 
“Bizim öne sürmeye cesaret ettiğimiz ipotez şudur ki, bu gelişmeler sanayileşen bütün insan 
toplumları için kaçınılmaz nitelikte değildirler. Toplumların kendilerine özgü normatif 
düzeni, sosyo ekonomik şartları halkın persepsiyonlarının gücü sözü geçen gelişmenin 
şiddetini azaltabilir ve toplumsal yapı çok geniş zarar görmeden sanayileşmeye, sanayi 
toplumuna geçilebilir.” 38 
 

Kıray da fabrika inşaatının başladığı 1961 yılında Ereğli merkezinde 57 suç 

işlenmişken, 1962’nin ilk altı ayında 62 suç işlenmesinin suçlarda bir artma eğilimini 

göstermekle birlikte, Ereğli’nin o tarihte henüz büyük bir kent suçlulukları sorunuyla 

karşı karşıya olmadığı sonucuna varmaktadır.39 Dönmezer’in Ereğli için varmış 

olduğu sonuçları bütün kentlere, özellikle de metropollere genellemek mümkün 

değildir. Nitekim, Dönmezer de bu çalışma ile sanayileşme ile suç arasındaki ilişki 

konusunun halledildiğinin iddia edilmediğini; bunun sadece bir “case study” 

olduğunu, göstermeye çalıştığının batıda sanayileşmenin ve kentleşmenin suçlulukla 

ilişkisine dair görüşleri doğrudan Türkiye’ye uygulanamayacağı olduğunu 

belirtmektedir.40 

 

Tekeli’nin incelediğimiz dönemin sonunda yapmış olduğu çalışma, temel 

olarak siyasal radikalizm ile kentleşme arasındaki ilişkiye ağırlık vermekle birlikte, 

suçluluk konusuna da değinmektedir.41 Tekeli üçüncü dünya ülkelerinde İkinci 

Dünya Savaşı sonrası gelişen gecekondu bölgelerinin “devrimci kesimlerde bir 

beklenti, tutucu kesimlerde bir korku olarak” “radikalizmin sıcak yatağı” şeklinde 

                                                 
37 Sulhi Dönmezer, “Hızla Şehirleşen ve Sanayileşen Bir Küçük Şehir Toplumunda Suçluluk(Ereğli 
Projesi”, Sempozyum, s.130-135. 
38 Ibid., s.144. 
39 Mübeccel B. Kıray, Ereğli:Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, 2.bs., İstanbul, İletişim, 
1984, s.167-168.  
40 Sempozyum, 17 Aralık 1973 II. Oturum, s.184-185. 
41 İlhan Tekeli, “Kent, Suçluluk ve Şiddet”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, İlhan Tekeli, s.301-321. 
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görüldüğünü belirtmektedir. Ancak yapılan çalışmalar bu bölgelerde “radikal 

eğilimler ve sapkın eylemler”in yüksek olmadığını göstermiştir. Gecekondu bölgeleri 

batının çöküntü bölgelerinden farklıdır. Batının çöküntü bölgelerinde topluma uyum 

sağlayamayan kişiler bulunurken, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar bir grup 

halinde yeni girdikleri bir topluma uyum sağlamaya çalışmakta, grup yapısı ve 

normlara uyum varlığını sürdürmektedir. Ayrıca hiç değilse birinci neslin 

yaşamlarını köydeki yaşamlarıyla kıyaslayarak tatmin edici bulmakta oldukları; 

gecekondu bölgelerinde oturanların kentin diğer kesimlerinde yaşayanların 

değerlerini ve yaşam biçimini benimseyip bu kesimlere tırmanmaya çalıştıkları da 

çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konmaktaydı. Ancak Tekeli yukarıdaki 

araştırmacılar gibi kendi görüşlerinin de ancak varsayım düzeyinde kaldığını, 

Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmaların yok denecek kadar az olduğunu 

bildirmektedir.42 

 

Özetle 1980 öncesi dönemde bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların azlığı 

ve istatistiklerin yetersizliği nedeniyle sağlam bilimsel değerlendirmeler yapmak zor 

olmakla birlikte; araştırmacıların, gecekondularda geleneksel değer ve normlar ile 

ailenin varlığını sürdürdüğü, kente göçenlerin özellikle de ilk nesillerinin göreli 

olarak yaşam koşullarından memnun oldukları, gecekonduda yaşayanların kentle 

bütünleşme umut ve çabalarının devam ettiği ve bu nedenlere bağlı olarak 

kentleşmenin henüz büyük bir suçluluk sorunu yaratmadığı görüşünde olduklarını 

söyleyebiliriz. Bu görüşle farklılaşanlar gecekondularla çöküntü bölgeleri arasında 

ayrım yapmamaları ve ampirik veri ve araştırmalardan ziyade önyargılarla hareket 

etmeleri nedeniyle istisna teşkil etmektedirler. 

 

 
 
 
 

                                                 
42 Ibid., s.318-321. 
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C -1980’DEN SONRA KENTLEŞME VE SUÇ 
 

1- Suç İstatistiklerinin Değerlendirilmesi 

 
Suçlar hakkında bilgi veren çeşitli istatistik türleri bulunmaktadır. Bunlardan 

adalet istatistikleri ve cezaevi istatistikleri suçlar hakkında yeterli bilgi vermekten 

uzaktır. Bu yetersizlik suçların birçoğunun polisten mahkemeye kadar elenmesi, 

kadın suçluların yargılama aşamasında daha hoşgörü ile karşılanarak mahkûmiyetten 

kurtulabilmesi, bazı suçların istatistiklere işlendiklerinden farklı bir görünüm içinde 

yansıtılması(örneğin mevsuf bir hırsızlığın, basit hırsızlık olarak gösterilmesi) gibi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Cezaevi istatistikleri de suçluların çok sınırlı bir 

bölümünü temsil etmektedir. Bunların yanında bilim insanları ile kriminolojik 

araştırma yapan kurumların düzenlediği istatistikler ve uluslararası istatistikler 

bulunmaktadır. 43 

 

Suç konusunda adalet ve cezaevi istatistiklerine kıyasla daha yeterli bilgi 

alabileceğimiz polis tarafından düzenlenen istatistikler de toplumdaki gerçek suç 

oranlarını tam olarak göstermezler. Bir toplumdaki “gerçek suçluluğun bilinmeyip 

istatistiklere yansımayan” bölümüne “siyah sayılar” adı verilmektedir. Siyah sayılar 

suçlunun mağdur tarafından tanımlanamaması; mağdurun rızası, suçu 

önemsememesi, suçu işleyenle kişisel ilişkileri ya da utanma duygusu nedeniyle suçu 

ifşa etmek istememesi, korkması ve polis ve adalet mekanizmasına güvenmemesi, 

yargılama giderlerini ve yargılama sürecinde harcayacağı zamanı düşünerek 

şikayetçi olmaması;  polisin önemsemediği suçları kayıt altına almaması ve bizzat 

kendilerinin işlediği suçları gizlemesi gibi nedenlerle oluşur. Ayrıca polisin suçluları 

koruması da mümkündür.44 

 

                                                 
43 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.68-72. 
44 Ibid., s.73-84. Ayrıca bkz. Füsun Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, İstanbul, Beta, 1999, s. 86-94. 
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Bütün bunlara polisin başarılı görünmek amacıyla kendilerine ulaşan 

olayların bir kısmını istatistiklere yansıtmamaları eklenebilir. Nitekim 2006’da 

Türkiye’de bazı il emniyet müdürlüklerinin kendilerini başarılı göstermek amacıyla 

bölgelerindeki gerçek suç oranlarını istatistiklere yansıtmadıkları, il emniyet 

müdürlüklerine bu konuda gönderilen bir talimat yazısının basına yansımasıyla 

ortaya çıkmıştır: 
“Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne 
gönderilen talimat yazısında, bu davranışlara son verilmesi istendi.Yazıda, suçla mücadele 
çalışmalarına yön verilmesinde istatistiki bilgilerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yazıda, 
il emniyet müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen tüm suçları istatistiklere 
yansıtmadığı ve suçlara numara vermedikleri belirtildi. Altıntaş yazısında, talimatlara 
uymayanlara ilişkin “idari görevi ihmal” suçlamasıyla haklarında soruşturma açılacağı 
uyarısında bulundu.” 45 
 

Yaptığım araştırmalara göre bu haber, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tekzip 

edilmemiş ve bu konuda sözlü olarak herhangi bir yalanlama yapılmamıştır. 

 

 Suç istatistiklerinin içerdiği bu sorunları aşmanın bir yolu viktimizasyon 

araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda belirlenen örneklem içerisinde yer alanların belirli 

bir zaman içerisinde suç mağduru olup olmadıkları, bunları polise bildirip 

bildirmedikleri, bildirmedilerse bunun nedenleri araştırılır.46 Amerika’da 1978’de 

gerçekleştirilen Ulusal Suç Araştırması’nda tecavüz mağdurlarının % 51’i, 

kapkaç(pursesnatching) mağdurlarının % 62’si ve gasp mağdurlarının % 35’inin 

polise şikâyette bulunmadığı saptanmıştır.47 Türkiye’de de viktimizasyon 

araştırmalarının yapılması durumunda, benzer oranların, kimi suçlarda belki de daha 

fazlasının ortaya çıkabileceği, suç oranları değerlendirilirken daima göz önünde 

bulundurulmalıdır. Nitekim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve 

Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen 

aile içi şiddet konusundaki kriminolojik ve viktimolojik araştırmada, aile içi şiddet 

mağduru olan 234 kişinin yalnızca % 7,6’sının şikâyette bulunduğu tespit 

edilmiştir.48 

                                                 
45 Cumhuriyet, 9 Şubat 2006. 
46 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s. 85. 
47 Lea-Young, op.cit.,  p.17. 
48 Türkiye’de Aile İçi Şiddet: Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araştırması ve 
Değerlendirmeler,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, İstanbul, Beta, 2003, s. 155.  
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 Ancak gerçek suç oranlarına yaklaşmak da kentleşme ve suç ilişkisini 

değerlendirmekte sınırlı bir düzeyde yardımcı olabilir. Bu oranlar ancak kentlerde 

suçların artmakta olup olmadıkları, metropollerle diğer kentler arasındaki ve 

kentlerle köyler arasındaki farklılıkların kıyaslanması gibi konular üzerinde fikir 

yürütme imkânı sağlayabilirler. Ancak kentlerde işlenen suçların ne oranda, 

kentlerde hem çalınacak daha fazla şey bulunması hem de kentlerin bunları çalmak 

için daha uygun bir sosyal çevre olmasına(çarşılar, pazar yerleri, depolar), ne oranda 

kente göç edenlerin göç sonrası yaşadıkları sorunlara ya da kentle 

bütünleşememelerine bağlanabileceği konusunda bilgi vermezler. Bu konuda 

yapılması gereken, genellemeler yapmaya yeterli bir suçlu örneklemiyle 

gerçekleştirilecek anket ve derinlemesine mülakatlardır. Bu tür araştırmalarda 

suçlulara; suç türleri ve suç işlemelerinin diğer nedenleri de göz önünde 

bulundurularak “ne kadar süredir kentte yaşadıkları”, “kentin onlar için ne ifade 

ettiği”, “göç etmişlerse göçün ardından yaşadıkları sorunlar”, vb. gibi konularda 

sorulacak olan sorular bizi kentleşme ile suç arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğu 

konusunda bilgilendirebilir. Suç işleyenlerin ikamet ettikleri mahalleler belirlenip suç 

haritaları oluşturulması ve bu haritalarda suçluların yoğunlaştığı kentsel bölgelerde 

yapılacak alan araştırmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün internet sitesinde Türkiye’nin suç haritasının çıkarılması için 

verilerin toplanmış olduğu ve verilerin değerlendirilmesinin ardından çalışmanın 

yayınlanacağı bildirilmektedir.49Bütün bu eksiklikler giderildiğinde dahi, istatistiğin 

henüz sosyolojinin ilgilendiği konuları yeterli bir biçimde yansıtacak araçları 

geliştiremediği de göz önüne alınmalıdır.50 

  

 Polisin düzenlediği suç istatistiklerinin içerdiği yukarıda belirtilen sorunlara 

rağmen, mevcut veriler içerisinde Türkiye’de suç konusundaki eğilimleri analiz 

etmeye göreceli olarak en fazla imkân verecek istatistikler olduğunu düşünerek, 

1970–2006 yılları arasında mala ve şahsa karşı işlenmiş suçların yıllara, illere ve suç 

türlerine göre düzenlenmiş suç istatistiklerini Emniyet Genel Müdürlüğü Ana 

                                                 
49 www.egm.gov.tr/daire.apk.asp (Çevrimiçi) 12 Temmuz 2007. 
50 Bkz. Abdullah Dinçkol, Sosyolojiye Giriş,  İstanbul,  Der,  2001, s. 145. 
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Komuta Kontrol Merkezi Daire Başkanlığı’ndan talep ettim.51Bu talebime, yalnızca 

1995–2006 yılları arasında polis sorumluluk bölgesinde Türkiye genelinde işlenen 

şahsa karşı ve mala karşı suçları içeren ve illere göre düzenlenmemiş tek sayfalık bir 

belgeyle karşılık verildi.52 Tarafıma gönderilen verilerin yetersizliğini belirtip ikinci 

kez başvuruda bulunmamın53 ardından verilen cevapta ise suç istatistiklerinin “1995 

yılından itibaren bilgisayar ortamında sağlıklı olarak derlenmeye” başlandığı 

belirtilmekte, ancak bu cevapta da 1995 yılından itibaren de olsa illere göre 

düzenlenmiş istatistikler konusunda bilgi verilmemektedir.54 Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün ancak 1995 ve sonrası için düzenlediği istatistikleri sağlıklı olarak 

nitelendirmesi, bu konunun Türkiye’de uzun yıllar ihmal edilmiş olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca bu konu son yıllarda daha ciddiye alınıyor gibi görünse de, 

araştırmacıların bu verilere ulaşmasında güçlükler devam etmektedir.  

 

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tarafıma verilen verilere göre 1995’te 

229.513 olan mala ve şahsa karşı suçlar toplamı, 2006’da 785.510’a yükselmiştir. 

Bu, yaklaşık olarak % 340’lık bir artış anlamına gelmektedir. 2000’de 122.043 olan 

şahsa karşı suç sayısı 2006’da 321.676’ya, 2000’de 137.852 olan mala karşı suç 

sayısı ise 2006’da 463.834’e yükselmiştir. En dikkat çekici artışlar 2005 ve 2006 

yıllarında gerçekleşmiştir. 2004’e kadar göreceli olarak daha yavaş ilerleyen şahsa 

karşı suç artış oranı, 2005’te bir önceki yıla göre yaklaşık olarak % 25 ve 2006’da bir 

önceki yıla göre % 62 artmıştır. Mala karşı suçlarda ise bu oranlar sırasıyla 2005’te 

% 48, 2006’da ise % 60’tır. 2005’teki ve özellikle de 2006’daki artış oranları bir suç 

patlamasından söz edilebilecek derecede yüksektir. Bir ekonomik kriz dönemi olan 

2001’de bir önceki yıla göre hırsızlık suçlarındaki artış % 32 gibi önemli bir oranda 

gerçekleşmiştir. Öte yandan 2005’te ise bu suçtaki artış oranı bir önceki yıla göre % 

50 ve 2006’da yine bir önceki yıla göre yaklaşık olarak aynı oranda (%50) 

artmıştır.55  Yukarıda tartışılan 2006’daki genelge de göz önünde bulundurularak, bu 

                                                 
51 Bkz. Belge 1, s. 263. 
52 Bkz. Belge 2, s. 264 ve Belge 3, s.265. 
53 Bkz. Belge 4, s. 266. 
54 Bkz. Belge 5, s. 267. 
55 Belge 3, s. 265. 



 

 201

artışların ne kadar gerçek rakamları yansıttığı, ne kadar daha ciddi ve düzenli tutulan 

istatistiklerin sonucu olduğu sorgulanmalıdır.  

 

 İstediğim verilere ulaşamayınca, bu konuda yapılan başka çalışmalardan bu 

verileri elde etmeyi düşündüm. Yaptığım araştırmalar sonucunda ulaşabildiklerim 

içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın Asayiş Olayları 

Değerlendirmesi 1997-199856 başlıklı çalışması ve Yılmaz ve Ergün’ün “Türkiye’de 

Şehir Asayiş Suçları: Dağılış ve Başlıca Özellikleri” adlı makalesini57 Emniyet Genel 

Müdürlüğü verilerinin kullanımı bakımından en ayrıntılı çalışmalar olarak saptadım.  

 

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmasında Türkiye’de polis sorumluluk 

bölgesinde işlenen toplam asayiş suçlarına ait 1989-1998 yılları arasını içeren 

rakamlar bulunmaktadır.58 Bu rakamların ve bana gönderilen verilerin 

birleştrilmesiyle elde edilen grafikte de görülebileceği gibi 1989-1992 yılları arasında 

göreceli olarak önemli bir artış göstermeyen suç oranları 1993’te keskin bir biçimde 

yükselmiş, bu artış trendi 1997’ye kadar devam ettikten sonra 1997-2004 yılları 

arasında önemli bir artış görülmemiş, hatta bazı yıllarda toplam asayiş suçlarının 

sayısı azalmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi en büyük artışlar 2005 ve 2006 yılında 

gerçekleşmiştir.59 Bu dalgalanmalara, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yukarıda 

belirtilen cevabında “1995’ten bu yana verilerin sağlıklı bir biçimde derlendiği” 

ifadesi ve yine yukarıda belirtilen gerçek suç oranlarının istatistiklere 

yansıtılmadığına ilişkin genelge göz önüne alınarak ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. Bu 

rakamlar temel alındığında 1990’da 100.000 kişiye düşen asayiş suçu sayısı 287 

iken, 2006’da 1585’tir.60  Ancak bu artışın önemli bir bölümünü 2005 ve 2006 

yıllarının sağladığı unutulmamalıdır. Kanımca, 1990’lı yıllardan itibaren suç oranları 

                                                 
56 Taner Arda vd., yay.haz., Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, EGM Asayiş Şube 
Müdürlüğü, Ankara, 1999. 
57 Ali Yılmaz ve Semra Günay Ergün, “Türkiye’de Şehir Asayiş Suçları: Dağılış ve Başlıca 
Özellikleri”, Milli Eğitim Dergisi, No:170, Bahar 2006, s.230-249. 
58 Arda vd., op.cit., s. 4.  
59 Bkz. Grafik 1, s. 270. 
60 1990 yılı toplam kent nüfusu için bkz. İstatistik Göstergeler:1923-2002, T.C.Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2790, Ankara 2003, s. 7;  2006 yılı tahmini toplam kent nüfusu  için 
İllere Göre Yıl Ortası Nüfus Projeksiyonları:2000-2010,  
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=244 (Çevrimiçi), 26 Eylül 2007. 
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artmış ve 2005 ve 2006’dan önceki yıllarda gerçek suç oranları polis istatistiklerine 

yansıtılmamıştır. Sonuç olarak bu artışın, bu çalışmada savunulan ve Türkiye’ye 

yansımaları aşağıda tartışılacak olan neoliberal politikaların suçları artırdığı teziyle 

tutarlı olduğu söylenebilir. Ayrıca 1990’lı yıllar yine aşağıda tartışılcak olan zorunlu 

göç sürecinin de etkisini gösterdiği yıllardır. 

 

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmasında illere ve suç türlerine ait 1997 

ve 1998 yıllarıya sınırlı olmak üzere veriler de bulunmaktadır. 1998’de 100.000 

kişiye düşen asayiş suçu Türkiye ortalaması 748 iken, bu bu oran İstanbul için 

1309’dur. Muğla 1876 ile İstanbul’u geride bırakan tek kenttir. Bu durum 

muhtemelen Muğla’nın yaz tatili döneminde büyük artış gösteren nüfusunun dikkate 

alınmamasından kaynaklanmaktadır. Muğla ve İstanbul’u, Bartın(1165), Iğdır(1149), 

İçel(1092) ve Kars(1014) takip etmektedir.61 Bartın, Iğdır ve Kars’ın suç oranlarının 

yüksekliği konusunda EGM’nin çalışmasında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Çeşitli suç türlerinin illere göre dağılımını incelemek mala ve şahsa karşı suçlara 

ilişkin farklılaşmayı göstermek bakımınından faydalı olacaktır. 1998’de 100.000 

kişiye düşen cinayet oranı Türkiye ortalaması 4,2 iken bu oran İstanbul’a 4,6,62 

cebren ırza geçme suçunda ise Türkiye için 1,8, İstanbul için ise 1,9’dur.63 Hırsızlık 

oranlarına baktığımızda Türkiye ortalaması 257 iken İstanbul’da bu oranının 668,64 

gasp ve soygun suçunda Türkiye ortalaması 3,6 iken İstanbul’da bu oranın 8,0 

olduğunu görmekteyiz.65 Bu oranlar İstanbul’un suçluluk oranının yüksekliğine 

temel olarak mala karşı suçların, özellikle de hırsızlığın neden olduğunu 

göstermektedir ve mala karşı suçların kentlere ve özellikle de büyük kentlere özgü 

olduğu teziyle tutarlıdır. Grafikler incelendiğinde bu görüşün diğer büyük kentler 

için de genel olarak geçerli olduğu görülecektir. 

 

 EGM’nin çalışmasında Ankara, İstanbul ve İzmir ile Avrupa’nın bazı 

metropollerinin suç oranları da karşılaştırılmaktadır. Grafiklerde de görülebileceği 

                                                 
61 Bkz. Grafik 2, s. 271. 
62 Bkz. Grafik 5, s. 275. 
63 Bkz. Grafik 6, s. 276. 
64 Bkz. Grafik 7, s. 277. 
65 Bkz. Grafik 8, s. 278. 
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gibi Berlin bütün suçlara yüksek bir oran göstermektedir. Darp-yaralama, cebren ırza 

geçme ve cinayet gibi şahsa karşı suçlarda İstanbul, Berlin hariç diğer Avrupa 

metropollerinden önemli farklılıklar göstermemekte, öte yandan Türkiye’de hırsızlık 

oranının en yüksek olduğu kent olmasına rağmen, hırsızlık, oto hırsızlığı ve 

dolandırıcılık gibi mala karşı suçlarda 100.000 kişiye düşen suç oranlarının Madrid, 

Roma ve Budapeşte gibi metropollerin çok altında olduğu görülmektedir. Örneğin 

100.000 kişiye düşen hırsızlık oranı İstanbul’da 766 iken Madrid’de 3525, Berlin’de 

8629, Roma’da 4470, Budapeşte’de 4594, Atina’da 1731’dir.66 Bu farklılıkta siyah 

sayılar ve İstanbul’la ilgili suç istatistiklerinin gerçek suç oranlarını yansıtmaması 

ihtimallerinin payının bulunduğunu varsaysak bile, Hobsbawm’ın Batı’daki bireyci, 

geleneksel değerleri aşındıran dönüşüme karşın, Batı dışındaki coğrafyaların bu 

değerleri göreceli olarak muhafaza ettikleri görüşü bu noktada dikkate alınmalıdır.  

 

Yılmaz ve Ergün’ün makalesinde 1994–2003 yılları arasındaki asayiş 

suçlarına ilişkin istatistikler genel olarak incelenmiş, ayrıca 2003’teki illere ait 

rakamlar da elde edilebilmiştir. 2003 yılı itibarıyla 100.000 kişiye düşen şahsa karşı 

suç oranının Türkiye ortalaması 301 iken, bu oran İstanbul’da 199’dur. Bu oranın 

Türkiye’de en yüksek olduğu yer 828 ile Bartın’dır.67 Kanımca küçük kentlerde 

yaralama, sövme gibi suçların şikayeti ve takibine yönelik motivasyon ile teşhis etme 

kolaylığının metropollere nazaran daha fazla olması bu farklılığı kısmen 

açıklayabilir. Ancak yine de şahsa karşı suçlar açısından İstanbul’un Türkiye’de 

başta gelen kentlerden biri olduğunu bu rakamlara bakarak iddia etmek güç 

görünmektedir. 

 

 Mala karşı suçlarda ise 100.000 kişiye düşen suç ortalaması Türkiye 

genelinde 373 iken, bu oranın en fazla olduğu altı kent Antalya(878), İstanbul(607), 

Gaziantep(583), Muğla(505), Bursa(498) ve Mersin(477)’dir.68 Bu kentler içerisinde 

İstanbul gibi özellikle Antalya, Gaziantep ve Mersin de genel olarak son yıllarda 

yoğun göç alan ve güvenlik nedeniyle göç edenlerin yoğunlaştığı kentlerdir. 

                                                 
66 Bkz. Grafik 9, s. 279-280. 
67 Bkz. Tablo 2, s. 281.  
68 Bkz. Tablo 3, s. 282. 
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 Yine 2003 yılı için mala ve şahsa karşı suçlar birlikte değerlendirildiğinde 

100.000 kişiye düşen asayiş suçu sayısı Türkiye genelinde 674 iken İstanbul’da bu 

sayı 832’dir. Ancak İstanbul Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, 

Türkiye’de bu dönemde suç oranı en yüksek 10 il içerisine girememektedir. Bu 

sıralamada Antalya (1372) ve Mersin (1077) gibi büyük kentlerin olduğu kadar, 

Bartın(1255) ve Niğde(1228) gibi kentlerin de gerisinde kalmaktadır.69 Bu son iki 

kent için farklılığı yaratanın şahsa karşı suçlar olduğu düşünülebilir. Elbette bütün bu 

rakamlara yukarıda değerlendirilen suç istatistiklerine ilişkin sorunlar dikkate 

alınarak ihtiyatlı yaklaşılmalıdır.  

 

 EGM’nin 1998 ve Yılmaz ve Ergün’ün makalesinin 2003 yılı için ortaya 

koymuş olduğu 100.000 kişiye düşen toplam asayiş suçu oranlarının karşılaştırılması, 

1998-2003 dönemi ile sınırlı olsa da suç oranlarının illere göre gelişme trendini 

gösterebilir. Bu amaçla bu iki çalışmadaki veriler bir grafikte bir araya getirilmiştir. 

Öncelikle 1998’de 100.000 kişiye düşen asayiş suçu Türkiye ortalaması 748 iken, 

2003’te bu oranın 674 olduğu belirtilmelidir. Ankara, Bursa, İçel ve  İzmir gibi 

kentlerde bu iki senedeki suç oranları birbirine yakınken, (sırasıyla 800-816, 908-

928, 1092-1077, 706-764), Antalya’da 1998’de 786 olan bu oran 2003’te 1372’ye 

çıkmıştır. Öte yandan İstanbul’da 1998’de 1309 olan 100.000 kişiye düşen asayiş 

suçu oranı 2003’te 832’ye düşmüştür. Grafik incelendiğinde bu ölçüde dikkat çekici 

bir azalmanın olduğu tek diğer kent Muğla(1876’dan 966’ya)’dır.70 Diğer kentlerde 

ve metropollerde suç oranlarında bu kadar büyük bir değişim gözlemlenmezken, 

İstanbul’da bu ölçüde bir azalmanın olduğunu ortaya koyan verilere ihtiyatla 

yaklaşılmalıdır. Ayrıca 2005 ve 2006’da suç oranlarındaki büyük artışta İstanbul’un 

payının yüksek olabileceği ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Ne yazık ki bu yıllara 

ait illere göre veriler yukarıda da belirtildiği gibi elde edilememiştir. Ancak 

İstanbul’un başta hırsızlık gibi mala karşı suçlarda önde gelen kent olduğu ve gerek 

                                                 
69 Bkz. Tablo 1, s. 272 ve Grafik 3, s. 273. 
70 Bkz. Grafik 4, s. 274. 
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bana gönderilen, gerekse de ATO’nun “Suç Terörünün Bilançosu” raporundaki71 

verilerde görülebileceği gibi 2005 ve 2006 yıllarında hırsızlık suçlarındaki büyük 

artış düşünüldüğünde, İstanbul’da 100.000 kişiye düşen asayiş suçu oranının bugün 

itibarıyla çok daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. ATO’nun elde ettiği verilere 

göre toplam evden hırsızlık suçu sayısı 2004’te 33937 iken, 2005’te 53932’ye, 

2006’da 85964’e yükselmiştir. İşyerinden hırsızlık için bu rakamlar sırasıyla 29919, 

43733, 55967, otodan hırsızlık için 25190, 39705 ve 68855’tir. Diğer mala karşı 

suçlarda da 2005 ve 2006 yıllarında büyük bir artış görülmektedir.72 

 

 ATO’nun elde etmiş olduğu verilerde 2005 ve 2006 yıllarında, 

yukarıdakilerin yanında bazı diğer suçlardaki artış oranları dikkat çekicidir. Bu 

verilere göre 2004’te 5587 tehdit suçu işlenmişken, 2005’te 10809, 2006’da ise 

28088 tehdit suçu işlenmiştir. Toplam hakaret ve sövme suçları ise 2004, 2005 ve 

2006 için sırasıyla 2339, 4600, 11509’dur. Buna karşılık öldürme ve cebren ırza 

geçme ve ırza tasaddi gibi suçlarda bu ölçüde artışlar gerçekleşmediği görülmektedir. 

Öldürme için rakamlar aynı yıllar itibarıyla sırasıyla 3072, 3391 ve 3455, cebren ırza 

geçme ve ırza tasaddi için 1861, 2001, 2326’dır.73 Bu veriler, önceki dönemlerde 

daha “önemsiz” görülen suçların kayıt altına alınmadığı ya da istatistiklere 

yansıtılmadığı şüphesini uyandırmaktadır. Bu rakamlarla 2006 yılına basına yansıyan 

genelge birlikte düşünüldüğünde polis istatistiklerinin sorgulanmaksızın göz önüne 

alınmasının, bizi yanlış çıkarsamalara götürebileceğini iddia ediyorum. 

 

 Bu bölümde son olarak Sanal’ın “Türkiye’deki İllerin Emniyet ve Asayiş 

Bakımından Risk Durumlarının Belirlenmesinde Bir Yöntem Önerisi” başlık 

makalesi değerlendirilecektir.74 Sanal,  EGM’den temin ettiği 1999 yılı asayiş 

olaylarına ilişkin verileri “temel bileşenler analizi” yöntemi ile analiz etmiştir. Bu 

analize dayanarak Tablo 6’da gösterilen “İllerin Güvenlik ve Asayiş Riski Açısından 

                                                 
71 “Suç Terörünün Bilançosu Raporu”, Ankara, ATO, 2007. 
www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=1078&l=1 
(Çevrimiçi) 28 Eylül 2007. 
72 Bkz. Tablo 5, s. 284. 
73 Bkz. Tablo 4, s. 283. 
74 Recep Sanal, “Türkiye’deki İllerin Emniyet ve Asayiş Bakımından Risk Durumlarının 
Belirlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”, Polis Bilimleri Dergisi,  C. 3, No:3-4, s. 193-217.  
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Sıralaması”na ulaşmıştır. Tabloda da görülebileceği gibi İstanbul; İçel, Antalya, 

İzmir gibi metropollerle birlikte en riskli iller arasındadır. Öte yandan Iğdır, Bartın, 

Kars gibi metropol özelliği taşımayan iller de yüksek risk taşıyan iller arasında yer 

almıştır.75 Ancak Sanal’ın, yasal grev ve lokavtları,  ve yasal toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerini de analizine dâhil ettiği belirtilmelidir. 76 

 

Sonuç olarak ulaşılan çok sınırlı veriye dayanarak Türkiye’de son yıllarda 

suçların genel olarak artma eğilimde olduğunu, özellikle 2005 ve 2006 yıllarında 

resmi istatistiklerde büyük bir sıçrama görüldüğünü ve İstanbul’un bu tablo 

içerisinde şahsa karşı suçlar açısından Türkiye ortalamasının gerisinde yer alırken 

mala karşı suçlar açısından Türkiye’nin başta gelen kentlerinden olduğu söylenebilir. 

İstanbul’daki gerçek suç oranlarının viktimizasyon araştırmalarıyla belirlenmesi 

halinde bu tablonun İstanbul aleyhine olabileceği tahmin edilebilse de, böyle bir 

araştırma yapılana kadar bu spekülatif bir iddia olacak ve kanıtlanmayı 

bekleyecektir.  Suç istatistiklerinin ve viktimizasyon araştırmaları gibi çalışmaların 

eksikliği nedeniyle çok sağlam temellere oturmasa da,   aşağıda ele alınacak olan 

kentleşme ve suç ilişkisine yönelik kuramsal boyutların tartışılmasının, gelecekte 

yapılacak bu tür çalışmalara kuramsal düzeyde katkıda bulunması umulmaktadır. 

 

2-Türkiye’de Kentleşme ve Suç İlişkisinin Kuramsal Bileşenleri 

 

a) Kentsel Yoksulluk 
 

 Özellikle de mala karşı suçlar söz konusu olduğunda kentsel yoksulluk suçun 

nedenlerinin araştırılmasında öncelikle ve ağırlıklı olarak yer alması gereken bir 

konudur. Yoksullukla suç arasında kurulan ilişki, beyaz yakalı suçları diye 

nitelendirilen suçlar ve yoksulların “tehlikeli sınıflar” olarak kriminalize edilmesi 

                                                 
75 Bkz. Tablo 6, s. 285. 
76 Bkz. Sanal, op.cit., s. 198. Ayrıca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde istatistik dersleri 
vermekte olan Yrd. Doç.Dr. Osman Z. Çetinkaya, 27 Eylül 2007 tarihli görüşmemizde risk 
sıralamasının oluşturulmasında temel alınan birinci temel bileşenin açıklama oranının yaklaşık olarak 
% 14 olmasının, analizin açıklayıcılığı açısından yetersiz olduğunu belirtmiştir. 
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göz önüne alındığında sorunlu bir ilişkidir. Ancak belli tür suçlarla yoksulluk 

arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı, yoksulların hangi koşullar altında suç 

işlemek zorunda kalındığının tartışılması, bu koşulları yaratan toplumsal sistemin 

eleştirisiyle birlikte yürütüldüğünde yoksulları değil, yoksulluğu yaratan ve onların 

bir kısmını suça iten sistemi sorunsallaştırır.  

 

 Tülin Günşen İçli’nin 1989–1991 yılları arasında yürüttüğü, araştırmanın 

başladığı tarihte Türkiye’de bütün cezaevlerinde bulunan hükümlülerin %10’unu 

temsil eden 4000, ancak geçersiz soru kağıtlarının inceleme dışında bırakılmasıyla 

2934 kişi ile yapmış olduğu anket çalışması77 yoksullukla suç arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan veriler ihtiva etmektedir. Hükümlülerin işledikleri suç ile ailelerinin 

ekonomik durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik soruya verdikleri 

cevaplar incelendiğinde bütün suçlar için “rahatça geçiniyorduk” diyenler ile 

“gelirimiz geçinmemize yetmiyordu” diyenlerin oranları birbirine hemen hemen 

eşitken(sırasıyla % 46,0 ve %46,9), hırsızlıktan hüküm giymiş olanlarda bu oran 

sırasyla % 36,6 ve % 57,6’dır.(bu iki yanıtın dışında kalanlar “diğer” başlığı altında 

sınıflanmışlardır). Hükümlülerin kendilerinin ekonomik durumlarını öğrenmeye 

yönelik verdikleri yanıtlarda genelde rahat geçindiklerini söyleyenler % 42,4 geçim 

sıkıntısı çektiğini söyleyenler % 57,2 iken, hırsızlık suçundan hükümlü olanlarda bu 

oranlar sırasıyla %30,3 ve % 69,0’dır. Hırsızlığa ait oranlardaki bu farklılık bütün 

suçlar içerisinde en büyük olanıdır.78 Hükümlülerden göç edenlerin, işledikleri suç 

ile göç etme nedenleri ve göç ettikleri yer arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışsa 

da hükümlülerin işledikleri suç ile göç sonrasında karşılaştıkları güçlükler arasındaki 

ilişki incelendiğinde, işsizlik ve geçim sıkıntısı toplamda sırasıyla %29,0 ve % 30,4 

ile belirtilen güçlüklerden başta gelenleriyken, işsiz kalanların ve geçim sıkıntısı 

çekenlerin en sık işledikleri suçlar ise adam öldürme ve hırsızlıktır.79 

 

 Türkiye’de tarihsel olarak daima varolmuş olan yoksulluk sorunu, 1980’den 

sonra işgücü piyasalarının yapısındaki değişimler ve emeğin marjinalleşmesi ile yeni 

                                                 
77 Tülin Günşen İçli, Türkiye’de Suçlular, 3.bs., Ankara, AKM, 1993, s.3. 
78 Ibid., s.68-70. 
79 Ibid., s.80-83. 
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bir boyut kazanmaktadır. Yeldan’ın Hane Halkı İşgücüü Anketleri verilerine 

dayanarak yaptığı hesaplamaya göre 1996’da toplam emeğin % 43’ü formel/kayıtlı 

olarak çalışırken, % 57’si ise herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan 

marjinal/kayıtsız emek olarak istihdam edilmektedir.1997 verilerinde ise bu oran 

sırasıyla %48 ve %52’dir.Toplam emek istihdamının yarısından fazlasını teşkil eden 

bu kesimin yaş, cinsiyet ve niteliklerine ilişkin veriler bulunmamakla birlikte, 

marjinal kesimin büyük oranda vasıfsız işçilerden oluştuğu ve önemli oranda kadın 

ile çocuk emeği içerdiği tahmin edilebilir. Hızlı kentleşme de, nitelikli işgücü azlığı, 

nüfus artışı, genç nüfus gibi işgücü piyasalarının marjinalleşmesini etkileyen 

faktörlerden olmakla birlikte, belirleyici faktör ücret tasarrufudur. Marjinal emek 

sektöründe ücretler asgari ücretin altında oluşmaktadır. Yeldan, 1994 ekonomik 

krizinin işgücü piyasalarındaki marjinalleşmeyi artırdığına dikkat çekmektedir.80 

Buna, 2001 ekonomik krizinin emeğin marjinalleşmesi sürecini pekiştirdiğini 

ekleyebiliriz. 

 

 Veri Araştırma Şirketi’nce Türkiye’de kentsel bölgelerde gelir dağılımının 

tespit edilmesine yönelik araştırmanın sonuçları yoksulluk ve toplumsal eşitsizliğin 

boyutlarını ortaya koymaktadır. Haneler gelirlerine göre 20 eşit parçaya 

bölündüğünde en üstteki %5’lik kesimin, toplam kullanılabilir gelirin %22,6’sını, en 

alttaki % 5’in ise %0,8’ini elde ettiği görülmektedir. Toplam kullanılabilir gelir 20 

eşit parçaya bölündüğünde ise en üstteki % 5’lik geliri hanelerin % 0,5’i, en alttaki % 

5’i ise hanelerin % 18,2’si paylaşmaktadır. Kişi bazında değerlendirme yapıldığında 

ise toplam gelirin 20 eşit parçaya bölünmesi durumunda en üstteki % 5’i nüfusun % 

0,3’ü, en alttaki % 5’i ise nüfusun % 20,4’ü paylaşmaktadır. Birinci gruptakilerin kişi 

başına yıllık geliri 31.915 Amerikan doları iken, ikinci gruba kişi başına 481 dolar 

düşmektedir. Kentlerde mutlak yoksulluk içerisinde yaşadıkları söylenebilecek bu 

ikinci gruptaki insanların toplam nüfusu 7.300.000 olarak hesaplanmıştır.81 

 

                                                 
80 Yeldan, op.cit., 94-101. 
81 Sezgin Tüzün, Kentsel Türkiye’de Gelir Dağılımı Üzerine Veri-Sgt 2000 Araştırması 
Bulguları, yayınlanmamış çalışma, Veri Araştırma Şirketi, 2000’den aktaran Meryem Koray, 
“Gerçeklerin “Stilize” Edildiği Bir Dünyada “Ötekileşen” Yoksulluk”, Toplum ve Bilim, No:89, Yaz 
2001,  s.232-233. 
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 Geleneksel değerlerden kaynaklanan,  cemaatler,  hemşehrilik ve aile gibi 

kurumların sağladığı toplumsal kontrolün ve yine bu kurumlar aracılığıyla 

gerçekleşen dayanışma ilişkilerinin kent yoksulları içerisinde zayıflamakta olduğu 

yolunda bazı araştırmalar bulunmaktadır. Şen, İstanbul’un gecekondu ve çöküntü 

alanlarında yaşayan Alevi ve Kürtlerle, 2001 ekonomik krizinin hemen ardından 

yapılan derinlemesine mülakatların “neo-liberal politikaların ve sürekli kriz halinin 

toplumun adaletçi ve eşitlikçi potansiyelini çökerterek” egoizme dayanan yeni bir 

“toplumsal-kültürel ethos” inşa ettiğini; bu ethosun yoksulların dayanışma ve 

yardımlaşma algılarını derinden etkilediğini gösterdiğini belirtmektedir.82 Mülakat 

yapılan Aleviler ekonomik ve kültürel farklılıklar ile apartmanlaşmanın, 

yardımlaşmayı ve dayanışmayı zayıflattığı görüşündedirler. Şen, görüşülenlerin 

söylediklerinden bu durumun nedeni olarak 1980 sonrasında, kentleşmenin yanı sıra 

“yarışmayı, bireyciliği, hırsı, başarı ve zenginlik peşinde koşmayı öne çıkaran neo-

liberal ethos”u işaret ettiklerinin çıkarsanabileceğini düşünmektedir:83 
“Para unsuru insanlık niteliğini biraz daha yok etti. İnsanlar para kazanmaya başladığı 
günden itibaren tabii ki insanlar arası ilişkiler de uzaklaştı, soğudu. Yani işte yav falanın 
apartmanı var o da apartman sahibi oldu. Onun iki-üç dairesi varsa o birinin dört dairesi varsa 
o buna biraz daha şeyden bakıyo. Ya böyle para olayı insanları şey yaptı yani 
uzaklaştırdı.”(Cafer,34) 
 

Sefer Kocakaya, Alevilerin “yüzde otuzunun, az dilinin az elinin erozyona 

uğradığını” söylemekte ve bunu şu şekilde açıklamaktadır: 
“Elbette ki burda Özal zihniyeti ve 12 Eylül zihniyetinin getirmiş olduğu birçok ahlak 
erozyonlarından bi tanesi bu. Nasıl yaşarsan yaşa, nasıl insanları kandırırsan kandır ama 
zengin ol. Ama nasıl olursan ol. …İşte bunun dışında değiliz. Çünkü bu çark devam ediyor. 
 

Adıgüzel de Özal döneminin etkisinden bahsetmektedir: 
“Özal bizi tüketime zorladı. Fakirin evinde bile 99 kanal televizyon var. İnsanlar lükse alıştı. 
Bizler yeni yeni toparlanıyoruz; vakıflarımız aracılığıyla.”84 
 

Erder’in Ümraniye’nin üç mahallesinde 150 hanede yapmış olduğu anketlere  

dayanan araştırması, yoksulların zayıflamasına rağmen hala varlığını sürdüren 

yardımlaşma ve dayanışma ağlarından dahi dışlandıklarını ortaya koymaktadır. 

Parasal ilişkilerin yoğunlaştığı, ticarileşmenin arttığı bir ortamda akrabalık ve 
                                                 
82 Mustafa Şen, “Kökene Dayalı Dayanışma-Yardımlaşma: “Zor İş…””,Yoksulluk 
Halleri:Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Necmi Erdoğan der.,  İstanbul, 
İletişim, 2007, s. 252. 
83 Ibid., s. 263. 
84 Ibid.  
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hemşehrilik ilişkileri, köylerdeki dayanışma ilişkilerinden çok farklı özellikler 

göstermektedir. “Sert ve şiddetli ilişkilerin” yaygınlaştığı bir toplumsal çevrede bu 

ilişkiler; yalnızca biçim değiştirmekle kalmamakta, aynı zamanda daha seçici hale 

gelmektedirler.85 Seçicilikten kastedilen aralarında ağırlıklı olarak yoksulların 

bulunduğu kesimlerin dışlanması, bu ilişkilerin sağladığı imkânlardan yoksun 

bırakılmasıdır. Bu tür ilişkilerin görece yerleşikleşmiş, genç-orta yaşlı, ekonomik 

durumu iyi, çevresinde çok sayıda akraba ve hemşehrisi bulunan gruplarda; 

akrabaları ve hemşehrisi olmayanlara duyulan güvensizlikten kaynaklanarak 

geliştiği, öte yandan kentli orta sınıf ailelerin kendi tercihleriyle çevrelerinden 

yalıtılmış bir yaşam sürdürürken, yoksulların kendi istekleri dışında yalnızlığa terk 

edildikleri gözlemlenmiştir.86 Görüşülenlerin % 58,5’i mahallelerine kimlerin 

yerleşmesini istedikleri sorusuna “zenginlerin ve orta hallilerin” yanıtını verirken, 

yoksulların yerleşmesini isteyenler % 5,9’da kalmaktadır. Her ne kadar kendi 

içerisinde tabakalaşsa ve kentsel rantlardan yararlanarak zenginleşen belli bir kesimi 

bulundursa da, Ümraniye gibi zengin olarak değerlendirilemeyecek bir bölgede 

yoksullara yönelik bu dışlayıcı tutum dikkat çekicidir. Erder, araştırma yapılan 

mahallelerden en yoksulu olan Kazım Karabekir mahallesinde(yoksulların 

yerleşmesini isteyenlerin oranı % 9,3’tür) yoksulların yerleşmesine yönelik olumsuz 

tutumun onların “yük” olacağı, zaten zorluklarla yaşamlarını sürdürürken başkalarına 

yardım edemeyecekleri ve zenginlerin mahalleye hizmet getirilmesinde daha etkili 

olacakları düşüncesinden kaynaklandığını tespit etmiştir.87 

 

 Yoksulların suça yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak 

kendilerine yönelik dışlayıcı tutum gösterilmektedir. Kentlilerin yoksullara yönelik 

dışlayıcı tutumu, yoksullarda “öfke, isyan, acımasızlık, hoyratlık” gibi tepkilere yol 

açmakta ve bu duygular yoksulları kendilerine uygulanan “kentsel şiddet”e, bir karşı 

şiddet uygulayarak suç sayılan eylemlere yöneltebilmektedir.88 Erdoğan, yoksullarla 

yapmış olduğu mülakatlardan yola çıkarak, yoksulların kentsel ortamda maruz 

                                                 
85 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu:Ümraniye, 3.bs., İstanbul, İletişim, s.291. 
86 Ibid., s.256-258. 
87 Ibid., s.190-191. 
88 Yüksel Akkaya, “Göç, Yoksulluk ve Kentsel Şiddet”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, 
Yasemin Özdek ed., Ankara,  TODAİE, 2002, s.205. 
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kaldıkları koşullar karşısında içinde bulundukları ruh halini daha derinlikli bir 

biçimde yorumlamaktadır. Erdoğan’a göre yoksullar yaşadıkları koşullar içerisinde 

çeşitli geçinme stratejileri, dinsel ve apokaliptik bir adalet beklentisi89 gibi tepkiler 

geliştirseler de, bütün bunlar yoksulların basitçe moral değerlerini korumakta 

olduklarını söylemeye yetmemektedir. Yoksullar, özsaygılarını koruma çabası ile 

mevcut koşulların özsaygılarını tümüyle kaybetmelerini dayatması arasındaki 

çelişkinin yarattığı gerilimli ve karmaşık bir ruh hali içerisindedirler. Erdoğan, 

mülakat yapılanların “haram”, “hırsızlık” gibi yolları ısrarla reddetmekle birlikte, 

moral değerlere sıklıkla vurgu yapmalarının “semptomatik” olduğu görüşündedir.90 

Mülakatlardan seçilen aşağıdaki örnekler bu görüşü doğrulamaktadır: 
“Yani, kalkıp da soygunculuk yapmadan, bi adamı gasp etmeden.(...)Ben adam da öldürürüm 
yani çoluk çocuğumun hayatı için. Hiç affetmem, gözyaşına bakmam. Yani, tuttuğum yerde 
götürürüm. Yani, bende yalan dolan yok. Ben de oni yapmadıgımız için.(...) Biz heysiyetli 
adamiz, biz namusli adamiz.(...) Biz namus için elli bin kişiyi öldürürüz, idama da gideriz”. 
 

“(…) benim tek bi şeyim vardı, bu devlet bunu da zorlıycaklar yarın bir gün bana…Aç 
galdım, susuz galdım, hırsızlık yapmadım.(...) Hayatta da yapamam; ama bi yerde mecbur 
galdım mı yapacam. Yani, çoluğum çocuğum aç galdı mı, yapacam bir gün, bi yerde.(...) 
Yani, başka çıkacak bi yolum galmadı.(...) Ben otuz beş yaşındayım, otuz beş senedir daha 
hayatta bi kimsenin çöpünü alıp da şu evime getirmiş diğilim.(...)Aç galdım, on beş gündür 
aç galdım, orda dışarıda yattım ben, gomşuların verdiği üç beş şeylen geçindik biz.(...) Ben 
gine de gidip hırsızlık yapmadım.(...) Ama devlet olsun,(…) imkanım olsun, beni buna 
zorluyor artık.”  
“Fuhuş yapsaydım belki köşelik olurdum. Ama yapamadım. Çok denedim.” 

 “En sonunda ya çalacaz ya da birini öldürecez yemek için.”91 

  

 

Yoksulluk, geleneksel yardımlaşma ve dayanışma ilişkilerinin zayıflamasının 

ve bu zayıflayan ilişkilerden dahi dışlanmanın yanı sıra, ailenin parçalanmasıyla bir 

araya geldiğinde suçluluğa yönelme koşulları pekişmektedir. Alada, Sayıta ve 

Temelli’nin İstanbul’da 34 sokak çocuğuyla yapmış oldukları yüz yüze görüşmelere 

göre çocukların çoğunluğu boşanmış, ya da ebeveynlerinin biri ya da her ikisi de 

ölmüş ailelerden gelmektedirler.92 Yazarlar, çocukların en belirgin özelliklerden 

                                                 
89 Bkz. Necmi Erdoğan, “Yok-sanma:Yoksulluk-Maduniyet ve “Fark Yaraları””, Yoksulluk Halleri 
Erdoğan der., s. 76-92. 
90 Ibid., s. 93-94. 
91 Ibid. 
92 Adalet B .Alada, Sevgi Usta Sayıta ve Sezai Temelli, “Küreselleşme, Yoksulluk ve Şiddet 
Bağlamında Sokak Çocukları”, Özdek, op.cit., s. 260. 
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birinin suça karşı olmak olduğunu, ama sokaktaki yaşamın riskleri nedeniyle ve 

“karınlarını doyurmak” ve uyuşturucu madde almak için hırsızlık yapmak zorunda 

kalabildiklerini belirtmektedirler.93 Küntay ve Erginsoy’un İstanbul’da 18 yaşın 

altındaki “ticari seks işçisi” kız çocuklarla yapmış oldukları derinlemesine mülakatlar 

da, her ne kadar mala ve şahsa karşı bir suç söz konusu olmasa da, ailenin 

parçalanmasının yaratmış olduğu sorunları ortaya koyması açısından önemlidir. 

Büyük çoğunluğu yoksul ailelerden gelen94 kızların aileleri ile ilgili veriler, 

yukarıdaki sokak çocukları ile paraleldir. Kızlardan yalnızca yedisi anne ve babanın 

birlikte olduğu çekirdek aile içerisinde yaşamaktadır. Kalan 23 kişi içerisinde en 

büyük grup 10 kişi ile anne babası boşananlardır. Diğerleri ise ebeveynleri ayrılmış, 

ebeveynlerinden biri ya da her ikisi de vefat etmiş olanlar veya üvey anne ve babaya 

sahip olanlardır.95 Işıktaç da yoksullukla dağılmış aile yapısının kombinasyonunun 

çocuk suçluluğunun ardındaki faktörlerden biri olduğunu belirtmekte, ayrıca 

Türkiye’ye özgü olgular olarak ekonomik zorunluluklar nedeniyle yurtdışına veya 

yurt içinde mevsimlik işçi olarak başka bölgelere giden ailelerin çocuklarının da 

ailenin bütünlüğünün bozulması ve dolayısıyla çocuğun sosyalleşme sürecinin zarar 

görmesi riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekmektedir.96 

 

Burada ileri sürülen görüşler, kent yoksullarının yoğun bir kuralsızlık durumu 

içerisinde bulundukları ve bu nedenle suç işlemeye yatkın oldukları şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Kentsel bölgelerde geleneksel değerler tamamen ortadan kalmış 

değildir. Bu konuda İstanbul gençliği üzerine yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar 

vermektedir. İstanbul’un 184 mahallesinden 1000 denekle yürütülen97 bu araştırmada 

deneklerin kendi kişilik özelliklerini nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla 

sorulan “kendine söyleneni yapma, kurallara uyma gerektiğini düşünme” konusunda 

kendi kişiliklerini “bana çok benziyor-benziyor” olarak yanıtlayanların en alt gelir 

                                                 
93 Ibid., s. 264. 
94 Bkz. Esin Küntay ve Güliz Erginsoy, İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari ‘Seks İşçisi’ 
Kız Çocuklar, İstanbul, Bağlam, 2005, s.101-102. 
95 Ibid., s.104. 
96 Yasemin Işıktaç, “Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye’de 
Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, No:3, 
İstanbul, Alkım, 1996, s. 202-203. 
97 Bkz.Gülten Kazgan der., İstanbul Gençliği: Gençlik Değerleri Araştırması, İstanbul, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s .23-24. 
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basamağındaki oranı % 52,7’dir. Üst gelir gruplarına doğru çıktıkça bu oran 

düşmektedir. “Sahip olduğundan fazlasını istememe, sahip olduklarıyla yetinme 

gereğine inanma” konusunda ise en alt gelir grubundakiler içerisinde “bana çok 

benziyor-benziyor” diyenlerin oranı % 55,4’tür. Bu konuda orta gelir grubundakiler 

içerisinde bu cevabı verenleri oranı daha düşükken, üst gelir grubunda oranlar 

yükselip en alt gelir grubuna yaklaşmaktadır. Bu veriler Kazgan tarafından, en alt 

gelir grubundakilerin yarıdan çoğunun “itaatkâr, kuralcı ve kanaatkâr”; en üst gelir 

grubundakilerin üçte ikiden fazlasının ne itaatkâr ne kuralcı ama yarıdan fazlasının 

kanaatkâr; orta gelir gruplarındakilerin ise yarıdan çoğu ila üçte ikisinin ne itaatkâr, 

ne kuralcı, ne de kanaatkâr olmaları şeklinde yorumlanmıştır.98 Bu araştırma 

yoksullukla suçluluk arasında ilişki kurulurken ihtiyatlı olunması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. En alt gelir grubunun bu tutumu dinsel inançlardan, durumlarını 

değiştirme konusundaki ümitsizlikten ve özellikle çalışma hayatında “kendine 

söyleneni yapmama”ları halinde karşı karşıya kalacakları işsizliği göze alacak 

imkânları bulunmamasından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Öyleyse, kentsel yoksulluğun ancak belirli koşullarda; yoksulluğun sefalet 

düzeyine varması ve bu sefalet durumunun dayanışma ve yardımlaşma ilişkilerinden 

dışlanma, ailenin parçalanması gibi koşullarla birlikte bulunması halinde suçluluğa 

itici olduğu söylenebilir. Kentsel yoksulluğun mekândaki yansıması olan çöküntü 

bölgelerinin suçla ne düzeyde ilişkili olduğunun araştırılması, yoksulları suça iten 

koşulların anlaşılması için faydalı olacaktır. Ancak bundan önce Türkiye’de kent 

yoksulluğuna yeni bir boyut kazandıran zorunlu göç ele alınacaktır. 

 

b) Zorunlu Göç 
 

 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de göç edenlerin iradesi ve ön hazırlığı 

olmadan, güneydoğudaki terör ortamı nedeniyle göç etmek zorunda kalmaları 

nedeniyle daha önceki göçlerden farklı ve daha ağır sorunlara yol açabilecek bir 

zorunlu göç süreci yaşanmıştır. Bugün için bu göçün sonuçları konusunda yeterli 

                                                 
98 Ibid., s.238-240. 
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sayıda çalışma olduğu söylenemez. Ama, mevcut az sayıdaki çalışma zorunlu göçün 

yaratmış olduğu sorunları ortaya koymaktadır. Zorunlu göçün suçlulukla ilişkisi ise, 

henüz ampirik olarak ortaya konulamamışsa da, mevcut çalışmaların sergilediği tablo 

böyle bir ilişkinin var olup olmadığına yönelik araştırmaların anlamlı sonuçlar 

verebileceğine işaret etmektedir. 

 

 Bu konuda bilgi edinebileceğimiz en kapsamlı araştırma Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Göç ve Yerinden 

Olmuş Nüfus Araştırması”dır. Aralık 2004- Haziran 2006 arasında gerçekleştirilen 

çalışmada, 18’i geri dönüş yapılan köylerde olmak üzere 70 niteliksel görüşme; en 

yoğun göç veren 14, en yoğun göç alan 10 ve daha az göç alan 57 ilin kent ve kır 

alanlarında 5009 hane halkıyla ve görüşmeye seçilen 3047’si erkek 4299’u kadın 

toplam 7316 kişi ile niceliksel araştırma gerçekleştirilmiştir.99 Araştırmada elde 

edilen verilere dayanarak son 20 sene içerisinde 14 ilden güvenlik nedeniyle kırsal 

alanlardan göç edenlerin sayısının en düşük 728.000, en yüksek 946.400; bu sayılara 

güvenlik nedeniyle kentlerden göç edenler eklendiğinde ise, toplamda en düşük  

953.680, en yüksek 1.201.200 kişi olduğu tahmini yapılmaktadır.100 Güvenlik 

nedeniyle göç edenlerden, yerleşim yeri kent olanlar içerisinde “eğitimi yok/ilkokul 

bitirmemiş” kategorisindekilerin oranı % 81,8’dir. Yerleşim yeri kent olanlar 

içerisinde, sosyal güvencesiz çalışanların oranı % 49,3 iken, sosyal güvence ile 

çalışanların oranı sadece % 6,1’dir.101 Göç edenlerin % 87’si göçün kendi istekleri 

dışında gerçekleştiğini, %40’ı ise göçün göç kararının verilmesinden sonraki bir 

hafta içerisinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir.102 Derinlemesine görüşmelerde göç 

edenlerin özellikle ilk dönemlerde göç edilen yerlerde yaşayanların olumsuz bakışı, 

dışlanma ve yabancılık hissi nedeniyle iş bulmakta güçlük çektikleri beyan 

edilmiştir.103 Göç edenlerin çoğunluğunun kırsal kesimden olmasına bağlı olarak göç 

öncesinde ev sahibi olanların oranı %89 iken, göç sonrasında bu oran % 24’tür. 

                                                 
99 Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü, Ankara, 2006, s.11-21. 
100 Ibid., s.61. 
101 Ibid., s.76. 
102 Ibid., s.107. 
103 Ibid., s.108. 
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Görüşülenlerin % 9’u hala kalıcı bir konut bulamadıklarını söylemişlerdir.104 

Hacettepe Üniversitesi’nin araştırmasından yukarıda derlediğimiz ve burada yer 

vermediğimiz veriler, güvenlik nedeniyle göç edenlerin genel olarak kendi isteği 

dışında göç etmiş, yoksul ve/veya göç sonrası daha yoksullaşan, sosyal güvencesiz 

işlerle ve işsizlikle karşı karşıya kalan, eğitim seviyesi oldukça düşük ve özellikle de 

göç sonrası ilk dönemlerde dışlanma ve yabancılık hissi içerisinde olan bir nüfus 

olduklarını ortaya koymaktadır. 

 

 TESEV’in Diyarbakır, Batman, İstanbul ve Hakkâri’de gerçekleştirilen alan 

araştırmalarını da içeren çalışması bu konudaki ikinci önemli kaynaktır.105 Bu 

çalışma kapsamında yapılan bir araştırmada Diyarbakır ve İstanbul’da zorunlu göç 

eden 50 ailenin bir ya da daha fazla temsilcisiyle görüşülmüştür. Görüşülenler kentte 

geçimin köyden daha zor olduğunu belirtmişlerdir. “Gönüllü” göçmenlerin sahip 

olduğu, köyde kalan akrabalardan gıda desteği alma gibi imkânlardan yoksun 

durumdadırlar.106 Ailelerin çoğu kente geldiklerinde gıda ihtiyaçlarını gidermede 

zorlandıklarını bildirmişlerdir. Ailelerin geçim stratejileri olabildiğince çok hane 

üyesinin çalışması üzerine kuruludur. Buna bağlı olarak kadınların çocuk bakıcılığı, 

ev temizliği; erkeklerin seyyar satıcılık ve inşaat işçiliği gibi vasıfsız işler; küçük 

çocukların ise sokakta mendil ve su satma gibi işlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Bu işlerin hemen hemen tamamı kayıtsız ve düzensiz işlerdir.107 

 

Zorunlu göç eden ailelerin çocuklarının önemli bir bölümünün sokakta 

çalışmak zorunda kaldıklarını başka araştırmalar da ortaya koymaktadır. Altıntaş’ın 

2000 yılında Ankara sokaklarında çöp toplayarak, ayakkabı boyayarak, simit ve kağıt 

mendil, su vs. satarak çalışan 80 çocukla yaptığı derinlemesine görüşmelere108 göre, 

çöp toplayıcıların tamamı Hakkari’den göç etmişken; kağıt mendil, çiçek vs. 

                                                 
104 Ibid. 
105 Dilek Kurban vd., “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası 
Vatandaşlığın İnşası, TESEV, İstanbul, 2006. 
106 Deniz Yükseker, “Yerinden Edilme ve Sosyal Dışlanma:İstanbul ve Diyarbakır’da Zorunlu Göç 
Mağdurlarının Yaşadıkları Sorunlar”, ibid.,  s. 216-218. 
107 Ibid., s. 225. 
108 Betül Altıntaş, Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe…: Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, 
İstanbul, İletişim, 2003, s.133-134. 



 

 216

satanlarından biri hariç hepsi Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nden son 10-15 yılda göç 

eden ailelerin çocuklarıdır.109 Görüşülen çocuklar sokakta yaşayan değil, sokakta 

çalışan çocuklar olup, sokak çocukları kadar çeşitli suçlara eğilimli olmamakla 

birlikte, polis tarafından sıklıkla gözaltına alındıklarını bildirmişlerdir.110 

 

Erder, Ümraniye’de yaptığı araştırmada Doğu Anadolu’dan yeni göç 

edenlerin gerek komşuları, gerekse de yerleşikleşmiş hemşehrileri tarafından kabul 

edilmelerinin daha güç olduğunu ve uzun süre yalıtılmış durumda yaşadıklarını 

gözlemlemiştir.111 Erder, Doğu’dan gelen yeni göç dalgasında, önce aile reisinin 

ardından ailenin diğer üyelerinin göç ettiği “zincirleme göç”ten farklı olarak, tüm 

ailenin aynı anda göç etmek zorunda kalmasına dikkat çekmektedir. Bu tür göçte 

zincirleme göçün sağladığı “esnek ve aşamalı uyum olanakları”ndan faydalanmak 

mümkün olmamaktadır. Ayrıca gerek yerleşikleşmiş doğulu ailelerin kendilerini yeni 

göç dalgasından politik olarak soyutlamaları, gerekse de birlikte göç eden çok 

nüfuslu hanelerin maliyetlerinin karşılamanın, yerleşik olanların gücünü aşması 

nedeniyle, zorunlu göç edenler varolan hemşehrilik ilişkilerinden dışlanmakta ve bu 

ilişkilerin sağladığı imkânlardan (iş bulma, barınma, vs.) yoksun kalmaktadırlar.112 

Erder, Pendik’te yaptığı araştırmada da benzer gözlemlerde bulunmakta ve 

görüşmecilerin hemen hepsinin doğudan güvenlik nedeniyle göç edenleri “en zor 

durumda olan grup” olarak tanımladıklarını belirtmektedir. 32 nüfuslu bir haneyle 

yapılan görüşmede ailedeki 5 yetişkin erkeğin işsiz oldukları, hanenin ihtiyaçlarının 

sokakta satıcılık ve boyacılık yapan küçük erkek çocuklarının kazançlarıyla 

sağlandığı ve kadınların Türkçe bilmemeleri nedeniyle komşuluk ilişkilerini 

sürdüremedikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca komşuları ve bölgedeki polis teşkilatı 

tarafından “şaibeli” olarak algılanmaları, onlardaki yalnızlık ve yabancılık 

duygularını artırmaktadır.113 

 

                                                 
109 Ibid., s.147-150. 
110 Ibid., s.209. 
111 Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu, s. 257. 
112 Ibid., s.296. 
113 Sema Erder, Kentsel Gerilim, 2.bs., Ankara, um:ag, 2002, s.152-154. 
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Işık ve Pınarcıoğlu, Sultanbeyli’de yaptıkları araştırmanın, doğudan güvenlik 

nedeniyle gerçekleşen göçün, yeni bir ucuz işgücü kaynağı sağladığını ve bu kesimin 

ucuz işgücü kaynağı olmanın yanı sıra “kentli yoksulların kendi aralarında kurdukları 

güç hiyerarşisinin en altında” yer aldıklarını ortaya koyduğunu belirtmektedir.114 

1998’de 611 hane halkı ile yapılan anket sonuçlarına göre oluşturdukları “piramitsel 

yapı”nın en altında kalanların doğu illerinden gelenler olduğunu saptamışlardır.115 

 

TESEV Araştırma Grubu tarafından 2005 yazında Batman il merkezi ve 

içlerinde yapılan araştırmada zorunlu göç edenler, sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumları ve belediye yetkilileri ile görüşmeler ve yerinde gözlemler 

gerçekleştirilmiştir.116 Konuyla ilgili kamu kurumlarının verdiği bilgilere göre kent 

merkezinde hırsızlık, kapkaç ve çetecilik suçlarında artış bulunmaktadır ve bu suçları 

işleyenlerin büyük çoğunluğu çocuktur. Belediye kayıtlarında sokakta çalışan 1600 

çocuğun %70-80’inin “göç mağduru” olduğu belirtilmektedir. Suç işleyen çocuklar 

ilde çocuk ıslahevi bulunmadığı için çoğunlukla serbest bırakılmaktadır. Sosyal 

hizmetler çalışanları çocukların ellerindekini satmadan eve dönmemeleri konusunda 

baskı gördükleri için suça itildiklerini düşünmektedirler.117 

 

TESEV çalışması çerçevesinde Diyarbakır’da yapılan görüşmelerde de bazı 

sivil toplum kuruluşları ve belediye yetkilileri zorunlu göç nedeniyle Diyarbakır’ın 

İstanbul’a “suç ihraç ettiğini” belirtmişlerdir. Yükseker, zorunlu göç ile suç arasında 

bir ilişki kurmamızı sağlayacak araştırma bulgularından yoksun bulunduğumuza ve 

bilimsel veriler bulunmadan böyle bir bağlantı kurmanın kamuoyunda genel kabul 

görmesi durumunda bu kesimin “potansiyel suçlu” olarak algılanması tehlikesine 

dikkat çekmektedir.118Öte yandan, basında çeşitli hırsızlık suçlarını işleyen kişilerle 

yapılmış olan röportaj ve haberler, Diyarbakır’daki yetkililerin iddialarıyla paralellik 

içermektedir. Başta “ kapkaç” olmak üzere çeşitli hırsızlık suçlarını işlemekte olan 

                                                 
114 Işık ve Pınarcıoğlu, op.cit., s.174. 
115 Ibid., s.316-317. 
116 Ayşe Betül Çelik, “Batman İli Alan Araştırması Değerlendirmesi:Ülke İçinde Yerinden Edilmenin 
Sosyo-ekonomik Sonuçları ve Geri Dönüş Önündeki Engeller”, Kurban vd., op.cit., s.173-191. 
117 Ibid., s.177. 
118 Deniz Yükseker, “Diyarbakır’da Yerinden Edilme Sorunu:Geri Dönüş, Kentsel Sorunlar ve 
Tazminat Yasası’nın Uygulamaları”, Kurban vd., op.cit., s.158-159. 
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A. ile yapılan röportaj,119 bu mekanizmanın nasıl işlediği konusunda aydınlatıcı 

olabilir. A.,  yoksulluk ve yine yoksullukla bağlantılı olarak evlenmek istediği kişi 

için kendisinden istenen başlık parasını ödeyememesi ve bu kızın yaşlı biriyle 

evlendirilmesi üzerine Diyarbakır’ın Çınar ilçesini terk edip İstanbul’a gelmiştir. 

İstanbul’daki ilk günlerinde sokakta yatmaya başlayan A, kendisine yardım 

edeceğini söyleyen “hemşehrileri”nden oluşan bir çete tarafından hırsızlık yapmak 

üzere eğitilmiştir. Her ne kadar kendisi zorunlu göç ile İstanbul’a gelmemişse de, 

kendisinin durumunun istisnai olduğunu ve bu çetelerin, güneydoğudan getirilen 

çocukları kullanmakta olduklarını söylemektedir: 

 
“Benim gibi kendi başına giren pek olmaz tayfaya. Çocukları Güneydoğu’dan otobüslere 
doldurup getiriyorlar, burada satıyorlar hırsız olmaları için.(...) Yani oradan çoğunluk ham 
geliyor, burada yetiştiriliyorlar" 
 

Çocuklara hızlı koşmaları ve güçlü olmaları için spor yaptırılmakta; 

işleyecekleri suçlardan önce, başta “extacy” olmak üzere uyuşturucu maddeler 

verilmektedir. Ayrılmak isteyenler, yakalandıklarında “kol, bacak kırma” gibi 

cezalara maruz kalacakları ve bağımlısı oldukları uyuşturucu maddeleri 

bulamayacakları için korku duymaktadırlar. İstanbul’un her yerinde bu tür evlerin 

bulunduğu ve bu evlerin her birinde 10-20 kişi birlikte kalındığını belirten A’nın 

aşağıdaki sözleri, İstanbul’a karşı olan tutumunu, hissettiği dışlanma ve çaresizlik 

duygularını ortaya koymaktadır: 
“İstanbul’a gelenin sonu bellidir abla: Hırsız olursun, uğursuz olursun. Diyarbakırlı normal iş 
bulamıyor İstanbul’da. Kime “Diyarbakırlıyım” dediysem, hemen uzaklaştı benden. Sanki 
başka bir dünyadan gelmişim. Bir tek Diyarbakırlılar geldi yanıma, onların kim olduğunu da 
söyledim sana. Benden önce hırsız olan insanlar. İstanbul’da kişiliğimi kaybettim ben. 
Aynada kendimi tanıyamıyorum. Doğduğum yerde bir melektim, burada şeytan oldum.” 
 

 Aksiyon dergisindeki 22 Haziran 2005 tarihli haberde120 emniyet 

yetkililerinin ve hırsızlık yapmakta olan B.’nin bildirdikleri de yukarıdaki iddialarla 

aynı yöndedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre asayiş suçları 

genellikle küçük çeteler tarafından işlenmektedir ve 2003’te 76, 2004’te 53 çete 

ortaya çıkarılmıştır. Bu çeteler en çok Diyarbakırlılar etrafında birleşmektedir ve 

                                                 
119 Güldal Kızıldemir, “Kapkaççı Bir Sokak Meleği”, Birgün, 28 Kasım 2004. 
 120 İbrahim  Doğan, “Metropolün Hırsız Köleleri”, Aksiyon, 22 Haziran 2005. 
(www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=22001)  (Çevrimiçi) 14.06.2007. 
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üyelerini son beş yılda güneydoğudan “transfer” etmişlerdir. Kimi çocuklar iş 

vaadiyle güneydoğudan İstanbul’a getirilirken, kimi çocuklar ise geçim sıkıntısı 

içerisindeki aileleri tarafından “hemşehrilerinin yanına verilmekte”, suça 

itilmektedirler. Güneydoğu’dan getirilen çocukların bazıları çöp toplama işinde 

çalıştırılmakta; hırsızlık yapabileceği düşünülenler ise uyuşturucuya ve eğlence 

hayatına alıştırılarak çetelere bağımlı kılınmaktadır. Çeteler üyelerinin kendilerinden 

ayrılmasını engellemek için çocuklarla cinsel ilişkiye girip fotoğraflarını çekerek 

tehdit etme ve çocukların kulaklarını kesmek gibi işkenceler uygulama yöntemlerine 

de başvurmaktadırlar. B’nin anlattıkları bu sürecin nasıl işlediğinin örnek bir 

tablosunu ortaya koymaktadır. Dokuz yıl önce ailesi ile birlikte Adana’dan İstanbul’a 

göç eden B., önceleri midyecilik yapmış, bu süreçte zabıta ve esnafla sorunlar 

yaşamış, ardından meslek edinme amacıyla bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya 

başlamıştır. B.,  konfeksiyonda çok olumsuz koşullar altında çalıştığını belirmekte ve 

suça yönelmesiyle iş koşulları arasında bağlantı kurmaktadır: “Konfeksiyonda 

canımı çok yaktılar. Ben de insanların canını yakıyorum.” Bir arkadaşı vasıtasıyla 

Beyoğlu bölgesinde çalışan bir çete içerisine çekilerek hırsızlık yapmaya başlamıştır. 

B., çetelerin İstanbul’u bölgeler halinde paylaştıkları ve çetelerin içerisinde katı bir 

hiyerarşi olduğu konusunda da bilgiler vermektedir. 

 

 Potansiyel suçlu gibi algılamanın da ötesinde bazı internet sitelerinde zorunlu 

göç edenlerin etnik kimliği ile suç arasında bağlantı kurmanın, ırkçı bir anlayışı 

beslemek amacıyla kullanılması, zorunlu göç ile suç arasında ilişki kurmaya yönelik 

kaygıların haklılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada suçun bir takım genetik 

özelliklere dayanarak açıklayan yaklaşımlar reddedilmiştir. Bu bakımdan burada 

araştırılan konu, bir etnik grubun suçlulukla ilişkisi değil, onların belirli bir 

bölümünün içerisinde bulunduğu spesifik koşullar nedeniyle suça bulaşma 

olasılıklarının artıp artmayacağıdır. Mevcut araştırmaların böyle bir ilişkinin 

kurulmasına yeterli olduğu söylenemez. Ancak yukarıda ileri sürülen yoksulluğun 

belirli koşullarda suça eğilimi artırabileceği varsayımı kabul edildiğinde, zorunlu göç 

edenlerin bu koşullara ek olarak yaşadıkları zorluklar ve dışlanmanın da suça eğilimi 

artırabileceği söylenebilir. Bu noktada, belli bir kesimin potansiyel suçlu olarak 

görülmesine neden olma kaygısıyla böyle bir ilişkinin araştırılmasından vazgeçmek 
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yerine, onların böyle görülmelerine neden olan koşulların betimlenmesi ve 

eleştirilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.  

 

c) Çöküntü Bölgeleri 
 

 İstanbul’un kentleşmesi ile suçluluk arasındaki ilişkinin aydınlatılması için 

çöküntü bölgesi olarak nitelendirilebilecek yerleşimlerin sosyolojik özelliklerinin 

belirlenmesi önem taşımaktadır. Çöküntü bölgeleri eşitsizliğin ve kentsel 

yoksulluğun mekândaki yansımaları olarak yukarıda yoksulluk ile suç arasında 

kurulan ilişkinin gözlemlenebileceği mekânlardır.  

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nun internet sitesinde, Türkiye’nin suç haritasının 

çıkarılması amacıyla verilerin toplanmış ve halen değerlendirilmekte olduğu, çalışma 

tamamlandığında yayınlanacağı bildirilmektedir.121 Yaptığım araştırmalarda 

İstanbul’da suç işleyenlerin ikamet ettikleri bölgelere göre düzenlenmiş bir suç 

haritasına ulaşamadım. Bu nedenle bu konudaki gazete haberleri ve araştırmalardan 

faydalanılacaktır.  Ocak 2006’da Esenler Karabayır mahallesi’ne düzenlenen bir 

operasyonun ardından üst düzey bir emniyet yetkilisi İstanbul’da benzer 10 kadar 

semt bulunduğunu, mahallelerde sokak numaralarının, su, elektik, vs. kayıtlarının 

bulunmadığı, mahallelilerin operasyonlar sırasında taşlarla direnişe geçtiklerini, 

evleri yerin altından birbirlerine bağlayan ve böylece zanlıların kaçmalarını sağlayan 

tüneller bulunduğunu belirtmiştir. Özellikle de küçük çocukların cezai ehliyetleri 

olmaması nedeniyle aileleri tarafından suça itildiklerini düşünen emniyet yetkilileri 

bu tür mahallelerdeki sorunu şu şekilde ortaya koymaktadırlar: 
“Burada toplumsal bir sorun yaşanıyor. Sadece emniyet tedbirleriyle çözülmesi güç 
gözüküyor. Bu bölgelerin sürekli göç alması da yeni suç örgütlerinin oluşmasına neden 
oluyor. Aileler yakalanıyor, ancak çocuklar yine orada yaşayanların insafına bırakılıyor. Bu 
çocukların ilgili kurumların koruması altına alınması gerekiyor.”122 
 

 Bu açıklamanın hemen ardından başlayan ve bugüne kadar devam eden 

operasyonlar bu mahallelerden bazılarının hangileri olduğunu ortaya koymuştur. 10 

                                                 
121 www.egm.gov.tr/daire.apk.asp (Çevrimiçi) 12 Temmuz 2007. 
122 Hürriyet, 21 Ocak 2006. 
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Şubat 2006’ta büyük oranda Romanların123 bulunduğu Menzilahir mahallesine, 23 

Şubat 2006’da ise yine bir Roman mahallesi olarak bilinen Sarıgöl mahallesine 1500 

polisle, mahallenin giriş ve çıkışları kapatılarak operasyon yapılmıştır. Bu 

operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanmıştır.12417 Mart 2006 tarihinde 

Hacı Hüsrev mahallesine,125 23 Haziran 2006 tarihinde ise 600 çevik kuvvet 

mensubunun mahalle giriş çıkışlarını kapatmasının ardından, Asayiş ve Narkotik 

Şube ekipleri Esenler- Karabayır mahallesine126 benzer operasyonlar yapmışlardır. 

Bu sayılan bölgeler dışında son yıllarda polisin mahalle bazında operasyon 

düzenlediği yerler arasında Beyoğlu-Dolapdere, Üsküdar-Selamsız, Küçükçekmece-

Altınşehir ve Gaziosmanpaşa-Bursa mahalleleri de bulunmaktadır.127 Yukarıda 

sayılanların tümünün Romanların yerleşik olduğu mahalleler olması dikkat 

çekicidir.128 Dolayısıyla yaşadıkları yerleşimlerin neden suçluluk bölgesi olarak 

algılandıklarını gösterebilmek amacıyla Romanlar konusunu kısaca ele almak 

yerinde olacaktır. 

  

Romanlar, Bizans İmparatorluğu döneminden beri İstanbul’un çeşitli 

bölgelerinde yaşamış olan bir topluluktur. İstanbul’un fethinden sonra başka 

bölgelerden getirilen ve göç eden Romanlarla birlikte İstanbul içerisinde daha da 

kalabalık bir topluluk oluşturmuşlardır.129 Osmanlı İmparatorluğu 16.yüzyıldan 

itibaren Romanlar’ı devlet düzeni içerisinde hukuki bir statüye yerleştirmeye 

çalışmakla birlikte, 18. yüzyılın ortalarında geleneksel yaşam alanları olan 

                                                 
123 Söz konusu topluluğu adlandırırken “Roman” ve “Çingene” sözcüklerinden hangisinin 
kullanılmasının yerinde olduğu konusunda tartışmalar süregelmektedir. “Çingene” sözcüğünün 
kimileri tarafından aşağılama amacıyla kullanılması bazı Romanlar’da bu sözcüğün kullanılmasına 
karşı bir tepki geliştirmiş durumdadır. Öte yandan bazıları ise bu tür aşağılayıcı kullanımlar karşısında 
geri çekilmeyerek “Çingene” olduklarını söylemektedirler. Bu konudaki tartışmalar söz konusu 
topluluk arasında sona ermediği için bunlardan birini tercih etmek zorunda kaldım. Bu konuda son 
sözü söyleme hakkı bizzat bu topluluktan kimselere ait olduğu için, benim seçimim sadece kavram 
birliği sağlama zorunluluğundan doğmakta ve herhangi bir spesifik nedene dayanmamaktadır. Öte 
yandan başka çalışmalardan yapılan alıntılarda bu çalışmalarda kullanılan  “Çingene” sözcüğünü 
değiştirilmesi halinde anlam kaybı doğabileceği durumlarda ise sözcük değiştirilmemiştir. 
124 Radikal, 24 Şubat 2006. 
125 Radikal, 18 Mart 2006. 
126 http://www.ntvmsnbc.com/news/377718.asp. (Çevrimiçi) 10 Haziran 2007. 
127 Zaman, 25 Ocak 2006. 
128 Egemen Yılgür, “Mahalle Baskınları, Kurtarılmış Bölgeler:Çingeneler ve Vukuat Raconları”, 
www.sosyalhizmetuzmani.com. (Çevrimiçi) 15 Mayıs 2007.  
129 Egemen Yılgür, “İstanbul Çingeneleri: Karşılıksız bir aşk hikayesi”, İstanbul, No: 57, Ekim 2006, 
s. 35. 
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“Edirnekapısı”ndan kentin iç mahallelerine doğru yönelmeleri üzerine “mürtekib-i 

nevahi”(suç işler) olarak bilindikleri için, gelen tepkiler üzerine kentin kenarlarına 

çıkarılmışlardır.130 

  

 İstanbul’daki Roman mahallerinin tarihi bir yıkımlar ve sürgünler tarihi 

olarak gelişmiştir. İstanbul’un en eski Roman mahallesi olan Sulukule’nin bir 

bölümü 1950’lerde yıkılmış, mahalle sakinlerinin bir bölümü başka mahallelere 

gönderilmiştir.1982’de ise Millet caddesine yakın olan eski Sulukule tamamen 

ortadan kaldırılmıştır. Yukarıda “suç mahalleleri” arasında sayılan Sarıgöl’deki 

Romanların kökeni işte bu 1950’lerde kentin dışına taşınan Sulukule Romanlarına 

dayanmaktadır. Bir diğer Roman mahallesi Hacı Hüsrev’de ise mübadele döneminde 

Selanik’ten gelen Romanlara ek olarak, 1950’lerde resmi bir kararla evleri yıkılan ve 

yine resmi bir kararla buraya yerleştirilen Bursa Romanları bulunmaktadır. Daha 

yeni olan Esenler’deki Karabayır mahallesi, 1970’li yıllarda İzmir’e Tokat’tan gelen 

Romanların yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Üsküdar’daki Selamsız mahallesinin 

Roman sakinleri site inşaatlarının artmasıyla çevrede rahatsızlık yaratmış,  büyük 

bölümü yıkılarak yerlerine “Çevik Kuvvet” binası inşa edilmiştir.131 

 

 Romanlar’ın tarihsel olarak dışlanan bir toplumsal kesim olduğunu Roman 

mahallelerinin oluşum ve dönüşüm süreçleri ortaya koymaktadır. Kendisi de bir 

Roman olan Aksu “Türkiye’de Çingene Olmak” adlı kitabında Romanların yaşadığı 

bazı sorunlara değinmektedir. Aksu kitabında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil 

Kurumu tarafından yayınlanan sözlüklerde ve yine M.E.B.tarafından yayınlanan bazı 

ansiklopedilerde “Çingeneler”i aşağılayıcı ifadelerin bu sözlük ve ansiklopedilerden 

silinmesi için verdiği mücadeleyi(devlet kurumlarıyla yazışmalar, görüşmeler, vs.) 

anlatmaktadır.132 Aksu 14.06.1934 tarih ve 2510 sayılı İskân Kanunu’nun 4. 

maddesine de dikkat çekmektedir: 

 A-Türk kültürüne bağlı bulunmayanlar, 

 B-Anarşistler, 
                                                 
130 M.Tayyib Gökbilgin, “Çingeneler”, İslam Ansiklopedisi, C.3, Eskişehir:M.E.B., 2001, , s.423-
425. 
131 Yılgür, “İstanbul Çingeneleri”, s. 37-39. 
132 Bkz. Mustafa Aksu, Türkiye’de Çingene Olmak, İstanbul, Ozan, 2003, s.41-49, 84-87, 105-109. 



 

 223

 C-Casuslar, 

 Ç-Göçmen Çingeneler; 

 D-Memleket dışına çıkarılmış olanlar, Türkiye’ye muhacir olarak 

alınmazlar.133 

 

 Büyük kentlerin çöküntü ve gecekondu bölgelerinde yürütülen bir araştırma 

çerçevesinde gerçekleştirilen 1863 kişiyle gerçekleştirilen anket çalışmasında 

“dışlama” olgusuna yönelik olarak yöneltilen sorulara verilen yanıtlar, Romanlara 

yönelik dışlayıcı ve ayrımcı yaklaşımların yaygınlığını ortaya koymaktadır. 

Çocuklarının kimlerle arkadaş olmasına izin vermeyecekleri yönündeki soruya 

ankete katılanların % 76’sı “Çingeneler” yanıtını vermiştir. Çingeneler yanıtından 

daha yüksek oranda belirtilen gruplar “eşcinseller, hayat kadınları ve AIDS hastaları” 

iken, sabıkalılar yanıtının % 63 ile “Çingeneler” yanıtından daha geride olduğu 

görülmektedir.134 

  

 Göçebe ile yerleşik olan Romanlar, ve her iki gruptan toplulukların kendi 

aralarında pek çok farklılıklar bulunsa da, Romanlar genelde yoksul ve buna bağlı 

olarak eğitim imkanlarından yeterince yararlanamayan ve istisnalar olmakla 

birlikte(Örneğin Türkdoğan, Gebze İnönü mahallesinde yaptığı gözlemlere 

dayanarak Romanlar’ın yerli halkla ilişkilerinin olumlu olduğunu belirtmektedir.) 

genel olarak dışlanan bir topluluktur.135 Çingenelerin geleneksel olarak icra ettikleri 

meslekler olan müzisyenlik, falcılık, demircilik, süpürgecilik, kalaycılık, sepetçilik, 

elekçilik, at satıcılığı, köçeklik, çengilik, ayı oynatıcılığı136 gibi meslekler; çiçekçilik 

ve müzisyenlik hariç olmak üzere ortadan kalkmıştır.137 Romanist Derneği başkanı 

Aydın Elbasan bu durum nedeniyle çalışabilmenin çingeneler için büyük bir sorun 

olduğunu bildirmektedir.138 Yukarıda yoksulluk ile suç arasındaki ilişkiye bir de 

                                                 
133 Ibid., s.109. 
134 Fikret Adaman-Çağlar Keyder, Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde 
Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlama,  
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf (Çevrimiçi) 5 
Ocak 2007, s.109. 
135 Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, İstanbul, Timaş, 1997, s. 434–447. 
136 Bkz. Gökbilgin, op.cit., s.426, ve Yılgür, “İstanbul Çingeneleri”, s.36. 
137 Express, No:64, Ağustos-Eylül 2006, s.58. 
138 Ibid. 
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Romanlar’a özgü bu güçlükler eklendiğinde içlerinden bazılarının çeşitli suçlara 

eğilim gösterebilecekleri düşünülebilir. Öte yandan Romanlar’a yönelik geleneksel 

önyargıların polisin uygulamalarını da etkileyebileceği ve onların yaşadıkları 

mahallelerin daha fazla gözetim altında tutulabilecekleri de göz ardı edilmemelidir.  

 

 İstanbul’da suçluluğun yoğun olduğu düşünülen çöküntü bölgeleri hakkında 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bölgelerin suçlulukla anılmasının 

araştırmacılarda yarattığı çekingenlik ve bu bölgelerde yaşayanların da yaşadıkları 

yerin suçla anılması nedeniyle sahip oldukları hassasiyetin bu tür araştırmaları 

zorlaştırdığı düşünülebilir. Yine de Tarlabaşı ve Esenler-Karabayır mahalleleri 

üzerine yapılmış olan çalışmaların ele alınması, birincisi kent merkezinde bulunup 

zaman içerisinde çöküntü bölgesi haline dönüşmüş, ikincisi ise bir gecekondu bölgesi 

içerisinde yer alan yerleşimlerin örneklerini sunması açısından faydalı olacaktır. 

 

 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda büyüyen uluslararası ticaretin 

geliştirdiği Beyoğlu’da çoğunluğu gayrimüslim üst sınıflar İstiklal caddesi etrafında 

yoğunlaşırlarken, yine gayrimüslim olmakla birlikte çalışan sınıflara mensup kişiler 

ise Tarlabaşı caddesinin ayırdığı sınırın öteki tarafına yerleşmişlerdir. Cumhuriyet 

döneminde gayrimüslim nüfusun terk ettiği Tarlabaşı, 1950’li ve 1960’lı yıllardan 

itibaren kırsal kesimlerden göç edenlerin yerleştiği bir bölgeye dönüşmeye 

başlamıştır. 1980’li yıllarda Beyoğlu’nun saygın bir iş bölgesi özelliğini yitirmeye 

başlaması ve Tarlabaşı caddesinin genişletilmesiyle İstiklal caddesi bölgesinden 

farklılaşmanın derinleşmesi sonucunda, Rumların terk ettiği evlerin bir kısmının boş 

kalması, bir kısmının işgal edilmesi, vb. nedenlerle köhnemeye yüz tutmuş fiziki 

çevreye ek olarak, sosyal yapıda da bölgenin suç, fuhuş, uyuşturucu gibi sorunlarla 

birlikte anılmasına neden olan bozulmalar gerçekleşmeye başlamıştır.139 Bedrettin 

Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde 1986’da başlayan ve 1988’de sona eren 

yıkımlarda 370 bina istimlâk edilerek yıkılmıştır. Bu proje kamuoyuna kent içi 

trafiğindeki tıkanıklara yönelik bir uygulama olarak sunulmakla beraber, bir yandan 

                                                 
139 Bediz Yılmaz, “Yakındaki Uzak: İstanbul’un Bir Kentiçi Mahallesinde Sosyal Dışlanma ve 
Mekansal Sürgün” Adaman-Keyder, op.cit.,  s.28-29. 
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da yerel yönetimlerin semtin 1950’li yıllardan itibaren çöküntü bölgesi özellikleri 

gösteren yapısından kurtulma isteğinin bir sonucuydu.140 Ne var ki Tarlabaşı bu 

dönemde Romanlar, kente yeni gelenler, bekâr odalarında kalan erkekler, zorunlu 

göçle gelenler, travestiler, hayat kadınları gibi “toplum dışına düşmüş” kimselerin 

yerleştiği bir bölge haline gelmiştir ve çöküntü bölgesi olma niteliğinden 

kurtulamamıştır.141 

 

 Tarlabaşı’nda işsizlik ve kayıt dışı sektörde bir takım tehlikeli ve riski işlerde 

çalışma durumu hâkimdir. Ayrıca yoğun bir çocuk emeği kullanımı söz konusudur. 

Çocukların aile geçimine katkı amacıyla okulu bırakması eğitim yoluyla dikey 

hareketlilik imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Bölgede yaşayanların büyük 

çoğunluğu ya hiç eğitim görmemiş ya da çok az görmüştür. Suçluların bölgede 

barınması ve çetelerin bölgede yaşayan gençlere yönelmesi bölgeyi suçla anılan bir 

yer haline getirmektedir.142 

 

 Tarlabaşı; politik veya kurumsal bir dayanışmanın ve mahalle aidiyeti 

hissinin bulunmaması, bölge sorunlarını çözmeye yönelik politik birikim eksikliği ve 

yaşayanların önemli bir kesiminin ikamet kaydının olmaması gibi nedenlerle politik; 

bölgedeki binaların köhnemişliği nedeniyle mekânsal; bölgede yaşayanların etnik 

kimliklerine yönelen ve bölgenin suç ve fuhuşla anılmasından kaynaklanan 

damgalayıcı nitelendirmelerle söylemsel düzeylerde dışlanma olgusuyla karşı 

karşıyadır.143 Yılmaz’a göre “Tarlabaşı sakinleri, yalnızca burada yaşıyor olmaktan 

dolayı, ahlaksız ya da suça yatkın görülmektedir” ve bu şekilde damgalandıkları 

sürece “sosyal dışlanmanın kısır döngüsüne daha da hapsolacak, korku salan 

faaliyetlere karışmaktan başka yolları kalmayacaktır”.144 

 

 Tarlabaşı’ndaki sorunun “etnik damgalanma” ile ilişkilendirilmesi tartışmalı 

bir yaklaşımdır. Şen, Ayazma, Gazi mahallesi ve Tarlabaşı’nda yaptığı araştırmalara 
                                                 
140 Alper Ünlü, Yasemin Alkışer ve Erincik Edgü, Fiziksel ve Sosyokültürel Değişim Bağlamında 
Beyoğlu’nda Suç Olgusunun Değerlendirilmesi,  İstanbul, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2000. 
141 Bediz Yılmaz, op.cit., s. 29-30. 
142 Ibid., s. 30-34. 
143 Ibid., s. 35-37. 
144 Ibid., s. 37. 
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dayanarak, ilk iki mahalleden farklı olarak Tarlabaşı’ndaki damgalanmanın 

kaynağının “etnik, siyasal bir kimlikle ilişkili olmaktan ziyade, semte yönelik, 

muğlâk, olumsuz bir aura aracılığıyla kurulan ‘kentsel patoloji’ algısı” olduğu 

görüşüne varmıştır. Tarlabaşı’nın içerdiği toplumsal ve kültürel çeşitlilik “etnik 

damgalanma” tezini şüpheli hale getirmektedir.145 

 

 Tarlabaşı yoksulların barınma biçimlerinin “uzaklıkla” ilişkisi bağlamında da 

değerlendirilebilir. Bu yaklaşıma göre yoksulların barındığı yerler ya kentin yerleşik 

alanlarının dışında kalan ve kentle ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin minimum 

düzeye indiği fiziksel uzaklık, ya zaman içerisinde kent içerisinde kalan sert 

yamaçlar ya da vadi tabanları gibi yerleşime elverişsiz mahallelerin kurduğu uzaklık, 

ya da fiziksel ve ekonomik olmaktan ziyade eski kent merkezinin “çöküntü alanı” 

haline gelmiş kesimlerinde, kent merkezinin hemen yanı başında, buralarda yerleşen 

yoksullarla diğer kentliler arasında sosyal ve kültürel uzaklıkla belirlenirler. Bu 

sonuncu türe ait bölgeler “bilinmeyen tehlikelerle dolu yerler olarak üzerine hayali 

imgelerin tasarlandığı uzak yerlere dönüştürülürler”. 146 

 

 Öte yandan Tarlabaşı’nda yapılan bir araştırma semtin bütününe yönelik 

yaklaşımların daha ihtiyatlı ortaya konulması gerektiğini, semtin içinde yer alan 

mahallelerin birbirlerinden farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Cihangir ve 

Tarlabaşı’nda işlenen suçlarının dosyalarının analizi, bu bölgelerle ilgili suç 

istatistikleri ile Cihangir semtine adını veren Cihangir mahallesi ve Tarlabaşı 

semtindeki Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar mahallerinde yapılan alan araştırmalarına147 

dayanan çalışmada, suçun yoğun olduğu bölgelerin zemin katta ve/veya zemin kattan 

çatı katına kadar işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu ve bu nedenle de toplumsal 

kontrolün zayıf olduğu ana arterler olduğu,148 Şehit Muhtar Mahallesi’nin bazı iç 

sokakları gibi Anadolu’dan göç edenlerin uyguladığı toplumsal kontrol ve “suça 

karşı oluşturulan mahallelilik duygusu”nun bulunduğu yerlerde suç oranlarının son 

derece düşük olduğu saptanmıştır. Genel kabul gören bu tür yerleşimlerde ikamet 
                                                 
145 Şen, op.cit., s.286-287. 
146 Ersan Ocak, “Yoksulun Evi”, Necmi Erdoğan der., op.cit.,  s.141-143. 
147 Ünlü-Alkışer-Edgü, op.cit.passim. 
148 Ibid., s.102. 
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etme süresinin kısalığı düşüncesi de bu mahalle için geçerli değildir. Ekonomik 

nedenler bazı kesimleri bu mahalleye uzun süreli olarak bağlamıştır. Yapılan 

araştırmada bu mahallede oturanların % 39’unun ikamet süresinin 16 yıldan fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kadınların yaratmış olduğu komşuluk ilişkilerine 

dayalı sosyal etkileşim bu mahalledeki bazı sokakları suça karşı korumaktadır.149 

Ancak bu sokaklarda suç işlenmemesinin, bu sokaklarda oturanların başka 

bölgelerde suç işlemeyeceği anlamına gelmediği de belirtilmelidir. Söz konusu 

çalışmada böyle bir durum olup olmadığını tespit etmeye yönelik bir araştırma 

yapılmamıştır. 

 

 İncelenecek ikinci örnek olan Karabayır mahallesine yukarıda belirtilenler 

dışında 2006 Ağustos,150 2007 Nisan151 aylarında da operasyonlar yapılmaya devam 

etmiştir. Mahalle, 1970’li yıllardan beri Anadolu’dan yoğun göç alan Esenler’de 

bulunmaktadır. Bugün yaklaşık olarak 45.000 nüfusa sahip olan Karabayır mahallesi 

Siirt, Sinop, Sivas, Giresun ve Kars’tan yoğun göç almıştır. Ayrıca İzmir ve 

Tokat’tan gelen Alevi Romanlar da 3000 civarında bir nüfusla mahallede 

yaşamaktadırlar. Doğu’dan gelenlerin çoğunlukta olduğu bir grup, mahalleyi ikiye 

bölen Sakarya Caddesi’nin üst tarafında, Romanlar ise aşağı bölümlerde 

yaşamaktadırlar. Her iki grubun gençleri “gözle görülmeyen sınırlarla” birbirlerinden 

ayrışmış durumdadır.152 

 

 Karabayır mahallesi 2002 yılında bir Siirtli ile Roman arasında yaşanan 

alacak meselesine dayanan bir kavganın, mahallede Romanlar ile Karadenizliler ve 

Doğulular arasında yaşanan kitlesel çatışmaya dönüşmesiyle gündeme gelmiştir. Bu 

olaylar sonucunda bir kişi ölmüş, biri ağır 21 kişi yaralanmış, gözaltına alınan 138 

                                                 
149 Ibid., s.99. 
150http://www.tgrthaber.com.tr/news_view.aspx?guid=8de24763-9d20-4bb9-919f-2b18ce2942ee. 
(Çevrimiçi) 12.05.2007. 
151 http://www.bolgegazetesi.com/haber_goster.php?id=793. (Çevrimiçi) 10.05.2007. 
152 Tahire Erman, “2000’li Yıllarda Kent Çeperindeki Şiddet:Esenler, İstanbul Olayının 
Düşündürdükleri”, http://www.sav.org.tr/Almanak_yazilar%5CSiddet_05_T_Erman.htm.(Çevrimiçi) 
14.06.2007. 
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kişiden 39’u tutuklanmıştır. Gözaltına alınan 21 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca 

bulunmuş, ayrıca olaylardan sonra Romanların evleri tek tek aranmıştır.153  

 

 Mahallede yaşayan Romanların bir kısmı işsizdir; önemli bir bölümü ise çöp 

toplayıcılıkla geçinmektedir. Romanlar “Alevi oldukları için kendilerine ayrımcılık 

yapıldığı, belediyenin kendilerine hizmet vermediği, polisin de karşı taraftan 

olduğu”nu; olayın aktörlerinden Siirtliler ise “Romanlarla aynı mahallede yaşamak 

istemediklerini, Roman gençlerinin sokaklarda içki içtiğini ve Karabayır’ı akşam 

dışarı çıkılamaz bir yer halinde getirdiklerini” savunmaktadırlar. Erman, Karabayır 

mahallesindeki şiddete; yaşanan ekonomik krizlerin, işsizliğin ve yoksulluğun 

yarattığı hayal kırıklığı, siyasal ve ekonomik yönden zayıf grupların “günah keçisi” 

olarak görülmesi ve bu nedenle ayrımcı ve dışlayıcı davranışlarla karşılaşmalarının 

yol açtığını düşünmektedir. Mahallede bu günah keçisi rolünü taşıyanlar Alevi ve 

Roman olmalarına ek olarak, aynı zamanda da çöp toplayıcılık gibi bir meslekle 

geçinenlerdir.154  

 

 Son yıllarda bu tür bölgelerde yoğun olarak yerleşen kesimlerden diğeri ise 

güvenlik nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan göç edenlerdir. Örneğin 

Tarlabaşı’na 1990’lardan sonra en yoğun olarak yerleşenler arasında bu kesimden 

insanlar bulunmaktadır.155 Her ne kadar bu göç sürecinde gelenler de öncelikle 

hemşehrilerinin ve akrabalarının bulunduğu bölgelere yerleşiyor olsalar da, yukarıda 

gösterildiği gibi yardımlaşma ve dayanışma ağlarından faydalanmaları, sorunlarının 

büyüklüğü nedeniyle daha zordur.156 Bu nedenle güvenlik nedeniyle göç edenlerden 

bazılarının çöküntü bölgesi olarak nitelendirilen yerlere yerleşmek zorunda kaldıkları 

tahmin edilebilir. 

 

 İstanbul’da çöküntü bölgeleri kent yoksulluğunun mekâna en görünür 

biçimde yansıdığı yerler olarak tezahür etmektedir. Bu bölgelerde polisin göreceli 

olarak daha fazla gözetim altında bulundurma ihtiyacı hissettiği 
                                                 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Bediz Yılmaz, op.cit., s.29. 
156 Erder, Kentsel Gerilim, s.151. 
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topluluklar(Romanlar gibi) da bulunmaktadır. Gerek burada yaşayanların bir 

bölümünü suça iten koşullar, gerek buralara el atan organize suç örgütleri, gerekse de 

maruz kaldıkları “mekansal damgalanma” bu tür bölgelerin aynı zamanda suçluluk 

bölgeleri olarak algılanmaları sonucunu doğurmaktadır. İkamet ettikleri bölgeler 

suçla anılan kişilerin iş bulma gibi konularda önyargılarla karşılaştıklarını tahmin 

etmek güç değildir. Bu türden önyargılar, kitle iletişim araçlarının dikkatleri bu 

bölgelere yöneltmesi ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla daha da 

pekişmektedir.  

d) Tehlikeli Sınıflar: “Varoş Psikopatları” 
 
 
 Bu bölüm boyunca potansiyel suçlu olarak görülmenin bazı dinamikleri 

ortaya konuldu. Kentleşme ile suç arasında ilişki kurmak, belirli nedenlerle 

potansiyel suçlu olarak görülen kesimlere ek olarak, kent yoksullarını ve köylerden 

göç edenleri,  kısacası orta ve üst sınıftan kentlilerin çok sınırlı ilişki kurduğu ya da 

hiç ilişki kurmadığı kişileri ve bu kentlilerin bir kısmına göre “tehlikeli sınıflar”ı 

gündeme getirmektedir.  

 

 Doksanlı yıllarda medyanın sık sık kullandığı “öteki Türkiye” ifadesi sınıflar 

arasındaki mesafeyi ve yabancılaşmayı ortaya koymaktadır. Yine bu yıllarda 

kullanılmaya başlanan ve bugün de halen kullanılmaya devam eden argo “maganda” 

sözcüğü, onu ilk kullanan mizah yazarının ifadesine göre aslında zengin ancak 

görgüsüz olanlar için kullanılmışken, zaman içerisinde yoksulları hedefleyen bir 

biçimde kullanılmaya başlanmıştır.157 Son yılarda kitle iletişim araçlarının özellikle 

havaya ateş açarken ölüme sebebiyet verenler hakkında kullandığı başka bir ifade ise 

“maganda terörü”dür. Her ne kadar bu ifade her zaman yoksulları hedeflemese de, 

kelimenin bugüne kadar kullanılış biçimi düşünüldüğünde, onları da kapsayan kentte 

yaşayan ama kentlileşememiş bir kesimi hedeflediği düşünülebilir. 

 

 Varoş kavramının gecekondunun yerini alması süreci yukarıda tartışılmıştı. 

Kente göç edenlerin barınma sorununu kendi imkanlarıyla çözdükleri ve emeğin 
                                                 
157 Bkz.Bali, op.cit., s.306-324. 
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yeniden üretiminin maliyetini azalttıkları düşüncesinin hâkim olduğu dönemde 

gecekondu kavramının kullanımı hâkimken, doksanlı yıllarda suç ve şiddeti de 

çağrıştıran varoş kavramının kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Etöz, varoşların 

bir tehdit olarak algılanmasında 1996 1 Mayısı’nda çıkan olayların etkisine dikkat 

çekmektedir. Bu tarihten sonra varoşların “istila, teslim alma” gibi ifadelerle bir 

arada kullanılması sınıflar arasında büyümekte olan ekonomik, sosyal, kültürel 

mesafenin bir sonucudur.158 

 

Varoşlara yönelik tehdit algısı 1995 yılı içerisinde hazırlanan ve 1 Mayıs1996 

olayları sonrasında kitle iletişim araçlarına yansıyan, TBMM İstanbul’un Sorunlarını 

Araştırma Komisyonu Raporu’na da damgasını vurmuştur. Raporu “Varoş 

patlıyorum dedi” başlığıyla haber haline getiren bir gazetede yer alan saptamalardan 

bazıları aşağıda gösterilmektedir: 

- “İstanbul çevresinde hızla oluşan ve her türlü düzenden yoksun gecekondu bölgeleri terör 
için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen gruplar belirli 
bölgeleri yerleşim alanı olara[k] seçmekte ve bu yörelerde her türlü güvenlik ve istihbarat 
hizmeti de güçleşmektedir. Altyapı hizmetlerinden yoksun bu bölgelerde hizmetlerin 
yetersizliği bahane edilerek devlet aleyhine propaganda yapılmakta ve gençler teröre 
itilmektedir.” 
- “Anadolu’dan gelen insanlar bu yörelerde adeta koloniler şeklinde dışa kapalı bir biçimde 
yaşadıklarından her türlü suçlu buralarda rahatlıkla saklanabilmektedir.” 
- “Gecekondu arsalarının satımından elde edilen gelirlerin bir kısmının terör örgütlerine 
ulaştığı yolundaki kanı bazı çevrelerce ifade olunmakta ve bu bölgelerde, Anadolu’dan gelen 
vatandaşlar arasında etnik farklılık ve dini görüş ayrılıkları istismar edilerek bölücülüğe 
uygun ortamlar yaratılmaktadır.” 
- “Türkiye’deki suçluların 5’te 2’si İstanbul’da yaşıyor. Sabıkalı sayısı 300 bin.” 159 
 

Görüldüğü üzere bu raporda İstanbul’un gecekondu bölgeleri terörün ve adi 

suçların yatağı olarak algılanmaktadır. Aynı bakış açısı doksanlı yıllar boyunca Milli 

Güvenlik Kurulu bildirilerine de taşınmıştır. MGK’da özellikle 1990’lı yılların 

başından itibaren İstanbul’a özel bir önem verildiği görülmektedir. 28 Aralık 1990 

tarihli toplantıda “İstanbul’un temel sorunları ve bunların çözüme kavuşturulabilmesi 

için yürütülecek çalışmalar hakkında hazırlanan bir raporun ön müzakeresi”nin 

yapıldığı bildirilmektedir. 27 Ocak 1992 tarihli toplantıda bu temel sorunların başta 

geleninin asayiş ve güvenlik sorunu olduğu ortaya çıkmaktadır: 

 
                                                 
158 Zeliha Etöz, “Varoş: Bir istila, bir tehdit!”, Birikim, No:132, Nisan 2000, s. 49-53. 
159 Yeni Yüzyıl, 8 Mayıs 1996’dan aktaran Erder, Kentsel Gerilim, s.97. 
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“Ülkenin sosyo-ekonomik potansiyeli içinde özgün bir değere sahip İstanbul ilinde, hızlı 
kentleşme, nüfus artışına paralel olarak hizmetlerin etkinliğini de artırmak üzere, İstanbul’un 
asayiş, güvenlik ve huzur dahil her alandaki sorunlarının tespit ve değerlendirilmesini 
amaçlayan bir rapor ele alınmış, İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılacak müteakip 
çalışmalarla çözüm önerilerinin geliştirilerek uygulamaya konulmasına devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır.” 
 

25 Şubat 1992 ve 26 Nisan 1996 tarihli toplantılarda da İstanbul’un asayişi ile 

ilgili söz konusu çalışmaların devam ettiği bildirilmekte, ayrıca uyuşturucuyla 

mücadele konusunda özel bir vurgu yapılmaktadır. Nisan 2005 ve Aralık 2005 tarihli 

toplantılarda ise iç göçün yarattığı kamu düzeni sorunlarının ele alındığı ve bu 

konuda çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir.160 Özetle, Türkiye’nin güvenliği 

konusunda en üst düzeyde sorumlu olan MGK’nın “hızlı kentleşme” olarak 

nitelendirdikleri iç göç süreçlerini asayiş sorunları yaratan bir olgu olarak algıladığı, 

İstanbul’a ise bu konuda özel bir ağırlık verdiği söylenebilir. 

 

Varoşlara yönelik tehdit algısının güncel bir örneğini, Agos Gazetesi genel 

yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından yazdığı yazıda Hürriyet 

Gazetesi genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, “varoş psikopatı” nitelendirmesini 

“literatüre kazandırarak” vermiştir: 
“Ben örgütten çok, ama çok daha tehlikeli bir şeyden söz ediyorum. 
Toplumun çok daha derinlerinden gelen ve hepimizi tehdit eden bir tehlike bu. 
Varoş psikopatları, yavaş yavaş bu toplumun en tehlikeli terör zinciri haline geliyor. 
(…) Evet, Türkiye'de bazı tanınmış insanların kaderi, küçük, büyük, orta boy şehirlerin kenar 
mahalle kahvelerinde okey masalarında tayin ediliyor. Artık hücre evine bile ihtiyaç yok. 
İki okey taşı arasına çizilen yuvarlak hedef tahtalarına ateş açılıyor ve bazen de böyle on 
ikiden vuruluyor. Peki bununla nasıl mücadele edeceğiz? 
(…) varoş psikopatlarını enterne etmeye, bu hastalığın yeni kuşaklara bulaşmasına mani 
olmaya çalışmalıyız.161 
 

Özkök’ün bu ifadeleri artık varoşu büyük kentlerin gecekondu mahallelerini de 

aşarak Türkiye’nin bütün kentlerinde yaşayan yoksulları kapsayan bir kavram olarak 

kullanan ve onları bir tehdit unsuru olarak gören bir anlayışın ürünüdür. 

 

 “Varoşları” toplumsal huzuru ve güvenliği tehdit eden yerler, buralarda 

yaşayanları ise potansiyel suçlular olarak gören anlayış, en az bu kesimlerin işlediği 

varsayılan hırsızlık, kapkaç gibi suçlar kadar topluma zarar veren “beyaz yakalı 
                                                 
160 http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildirileri.html.(Çevrimiçi) 20.06.2007. 
161 Ertuğrul Özkök, “Madımak Sendromu”, Hürriyet, 24 Ocak 2007. 
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suçları”nın göz ardı edilmesine hizmet etmektedir. Dönmezer II. Dünya Savaşı’nın 

başlangıcının ardından karaborsa şartları yaratma ve döviz kaçakçılığı gibi suçların 

Türkiye’de de yaygınlaştığına dikkat çekmekte; ayrıca kesin veriler bulunmamakla 

birlikte vergi kaçakçılığı suçunun yaygın olarak işlendiği kanaatinde olduğunu 

belirtmektedir.162 Maliye Bakanlığı’nın denetim birimleri tarafından gerçekleştirilen 

incelemelerin sonuçlarını gösteren aşağıdaki tabloda yer alan matrah farkları, bugün 

bu konuda daha somut iddialarda bulunabilmeyi mümkün kılmaktadır:163 

 
Denetim birimi İnceleme sayısı İncelenen matrah 

(Trilyon TL) 

Matrah farkı 

(Trilyon TL) 

Bulunan fark 

( % ) 

Teftiş Kurulu 

Başkanlığı 

272 43 59 137 

Hesap Uzm. K. 

Bşk. 

3103 1223 959 78 

Gelirler 

Kontrolörleri 

1650 658 431 66 

 

 

Güncel bir çalışmada Türkiye’de kayıtdışı ekonominin büyümesi ve “Türk 

parasının kıymetini koruma mevzuatındaki aşırı liberalleşme”nin “kara para aklama” 

için elverişli bir zemin yarattığı ileri sürülmektedir.164 Bunlara rüşvet, tefecilik, bazı 

şirketlerin iş güvenliğine yeterince özen göstermemeleri nedeniyle sebep oldukları 

ölümler gibi daha pek çok suç eklenebilir. Bütün bu suçlar kentliliği şüpheli olmayan 

belli bir gelir ve eğitim seviyesindeki kişiler tarafından işlenmektedir. 

 

 Yolsuzluk, son yıllarda Türkiye’de beyaz yakalı suçlarının bir kısmını 

kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Yolsuzluk, “sermaye birikim sürecine 

içkin bir mekanizma” olarak değerlendirilebilir. Ergüneş “bireysel kapitalistler”in 

1980’lerin başından sonuna kadar ihracatın teşvik edilmesine yönelik politikaların 

yaratmış olduğu zeminde hayali ihracat ve 1980’lerden günümüze kadar “bankacılık 

sektöründeki yolsuzluklar” ile sermaye birikimi sağlama çabalarına dikkat 

                                                 
162 Dönmezer, Kriminoloji, s. 95-96. 
163 Mustafa Tören Yücel, Hukuk Sosyolojisi, 3.bs., Ankara, Başkent, 2004, s. 248. 
164 Ergin Ergül, Kara Ekonomi ve Aklama Suçu, Ankara, Adalet, 2005, s.101. 
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çekmektedir. Batmakta olan banka ve şirketlerin kamu bankalarına devri yoluyla 

“özel sektörde oluşan zararların kamulaştırılması”, devletin, kamu bankalarının 

düşük fiyatla satılması ve iki yıl gibi kısa bir sürede sattığı bankadan, satış 

bedelinden daha fazla para ödeyerek hazine bonosu ve devlet tahvili satın alması gibi 

yollarla “kamusal yararların özel sektöre devri”, özel bankaların bağlı bulundukları 

şirketlere usulsüz kaynak aktarımı, kamu bankalarını zarara uğratacak ölçüde çeşitli 

sermaye gruplarına ucuz ya da karşılıksız kredi sağlanması gibi yolsuzluklar 

aracılığıyla sermaye birikimi sağlanmaktadır. Ergüneş’e göre bu durumun nedeni 

1980’den sonra “içe yönelik sermaye birikim sürecinden dışa yönelik sermaye 

birikim sürecine geçişte” bireysel kapitalistlerin finansal sermayeyi kontrol etme ve 

finansal sermaye kaynakları yaratma zorunluluğudur.165 Sadece 2001 ekonomik krizi 

sürecinde bankacılık sektöründeki yolsuzlukların toplam maliyeti 46 milyar dolardır 

ve bu maliyet yeni vergiler, vergi oranlarında artışlar ve borçlanma gibi yollarla, 

toplumun geri kalanına başvurarak giderilmeye çalışılmıştır.166 

 

 Türkiye’de beyaz yakalı suçlarının topluma toplam maliyetinin ne olduğunu 

bilimsel bir biçimde kanıtlayan çalışmalar bulunmamaktadır. Ama bu maliyetin basit 

hırsızlık, kapkaç gibi suçların maliyetinden daha fazla olduğu herhalde ispatlanmayı 

gerektirmeyecek bir vakıadır. Ayrıca bu maliyetin toplumdaki yoksulluğa ve 

dolayısıyla da yoksulların bir kesiminin suça itilmesine de katkıda bulunan bir unsur 

olduğunu da varsayabiliriz. Böyle düşünüldüğünde tehlikeli sınıfların aslında 

kimlerden oluştuğunun sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 

sorgulamanın; bilim insanlarının iklim değişikliği ve doğal türlerin hızla yok 

olmasından kaynaklı ekolojik krizde geri dönülemez bir noktaya ilerlediğimiz 

konusundaki sürekli uyarılarına rağmen, karlarından vazgeçmeyerek bu konuda 

alınması gereken önlemlere direnen, böylelikle dünyadaki bütün toplumların yalnızca 

“güvenliğini ve huzurunu” değil yaşamını ve geleceğini de tehdit ederek en büyük 

suçu işleyenlerden başlaması, “suçla mücadele” konusundaki tarihteki en büyük 

seferberliğin başlatılabilmesine imkan verebilir. 

                                                 
165 Nuray Ergüneş, “Alternatif Bir Kavramlaştırma Çabası: Sermaye Birikim Sürecinde Yolsuzluk”, 
İktisat Dergisi,  No: 85-86, Mayıs-Haziran 2007, s.61-71.  
166 İsmail Şiriner, “Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme ve Türkiye:Bu Yol Nereye Gider?”, ibid., s.78. 
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D - SUÇUN GERÇEK TABLOSU 
 

 Bu bölümde Türkiye’deki kentleşme ile suç arasındaki ilişki İstanbul’a 

odaklanılarak ele alındı. 1980 öncesine ilişkin suç istatistiklerine ulaşılamaması 

nedeniyle, bu dönem, sınırlı sayıdaki bilimsel çalışmaya dayanılarak değerlendirildi. 

Gerçek durum ne olursa olsun, sosyal bilimcilerin bu dönemde kentleşme ile suç 

arasında ilişki kurmaya eğilimli olmadıkları iddia edilebilir. 

 

1980 sonrasından bugüne kadar gelen süreçte ise suç istatistiklerinin 

sınırlılıkları bu dönem için de kesin yargılara varmayı güçleştirse de ulaşılan sınırlı 

verilere dayanılarak suç oranlarının genel olarak artmakta olduğu ve mala karşı 

suçların büyük şehirlerde yoğunlaştığı tespit edildi. İstanbul’un başta hırsızlık olmak 

üzere pek çok suçta Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı da ortaya konuldu. Bu 

artışın kentleşme ile ilişkisinin araştırılmasında, ikinci bölümdeki kuramsal 

çerçeveye uygun olarak Türkiye’deki kentsel yoksulluk, çöküntü bölgeleri ve 

yoksulluğun, yoksulların “tehlikeliliği”ne ilişkin söylemlerle kriminalize edilmesi 

konuları ele alındı. Ayrıca Türkiye’ye özgü bir olgu olarak kentsel yoksulluğa yeni 

bir boyut katan zorunlu göçün önemine dikkat çekildi. Çöküntü bölgelerinin genel 

olarak Romanların barındığı yerler olması da Türkiye’ye özgü bir durum olarak 

tespit edildi. 

 

Şurası belirtilmelidir ki söz konusu başlıkların tümünün alan araştırmaları da 

dâhil olmak üzere başka çalışmalarla test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sosyal 

bilimcilerin de, suç istatistiklerindeki keşmekeş karşısında pes etmek yerine, bu 

konuya bir çekidüzen verilmesi yönünde baskı yapmaları zorunluluğu vardır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde suç istatistiklerinin hazırlanmasından sorumlu 

olan birimler bulunması bu konuya, yeterli ya da yetersiz, kamusal kaynakların tahsis 

edildiğini göstermektedir. Sorun bu kaynakların yetersizliğiyse onların yeterli hale 

getirilmesi, böyle bir sorun yoksa bu kaynakların doğru kullanılması sağlanmalıdır. 
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Suç istatistiklerine yönelik taleplerim ve emniyet görevlileriyle temaslarım 

sonucunda, bu istatistiklere ulaşmamın bilinçli bir biçimde engellendiği, bunun da 

suç oranlarında kamuoyundan saklanmayı gerektirecek ölçüde artış olmasından 

kaynaklandığı izlenimi edindim. Böyle bir iddiayı ispatlamak mümkün değildir. 

Ancak sorumluların,  bu tür ithamlardan kurtulmalarının tek yolu Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün elinde bulunan bütün istatistiklerin ve onların hazırlanma sürecine 

ilişkin bilgilerin araştırmacıların önüne koymalarıdır. Ancak bu gerçekleştiğinde ve 

buna ek olarak viktimizasyon araştırmalarıyla siyah sayılar tespit edildiğinde 

Türkiye’deki suçlara ilişkin gerçek tablo ortaya çıkacaktır.  
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SONUÇ 
 

 Kentler, özellikle de büyük kentler tarihin hemen hemen her döneminde bir 

yandan uygarlığın sembolü, verili bir toplumun belirli bir tarihsel anda sahip olduğu 

ekonomik, sosyal ve kültürel birikimin mekânda somutlaştığı yerleşim biçimi olarak 

algılanırken, öte yandan doğallık, sadelik, basitlik gibi özelliklerle karakterize edilen 

kırsal bölgelere karşıt olarak, lüksün, farklılaşmanın ve heterojenliğin mekânları 

olarak görülmüştür. Modern metropolde bu nitelikler kendilerini daha belirgin ve 

yoğun bir biçimde göstermektedir. Sınıfların ekonomik güçlerine göre kentsel 

mekânı paylaşmalarından kaynaklanan mekânsal farklılaşma modern metropolü, 

içerisinde yaşayan farklı sınıfların yaşam biçimleri ve kültürleri yönünden aynı 

bütünün parçaları olarak algılanmalarının güç olduğu ve bu kesimlerin birbirleriyle 

çalışma ve çıkar ilişkileri hariç minimum toplumsal ilişki içerisinde yaşadıkları bir 

yer haline getirmiştir. Bu koşullarda sınıflar arasında oluşan gerilim, metropol 

insanının güvensizlik duygularını besleyen ana faktör olarak tezahür etmektedir. 

 

 Kentleşmenin tarihin belirli bir kesitindeki somut gelişimini ihmal eden 

ve/veya bu gelişim üzerinden kentlere ve kentleşmeye ilişkin soyut genellemelere 

varan Chicago Okulu ve benzer kuramsal yaklaşımlar, modern metropoldeki sosyal 

ilişkilerin ve modern metropol insanının temel sorununu, birincil ilişkilerin yerini 

ikincil ilişkilerin alması, para ekonomisinin ve gündelik hayatın hızının rasyonel ve 

çıkarcı bir kişilik yapısına yol açması, farklı kültürlerin ve değerlerin bir arada 

bulunmasından kaynaklanan değerler çatışmasından kaynaklanan sosyal çözülme 

olarak belirlemişlerdir. Tönnies, Simmel ve Durkheim gibi modernleşme sürecinin 

özellikle de kültürel boyutlarını derinlikli bir biçimde analiz eden sosyologların attığı 

temeller üzerinde gelişen bu yaklaşımın modern metropole ilişkin bu görüşlerinde 

elbette toplumsal gerçekliği yansıtan unsurlar bulunmaktadır. Ancak bu yaklaşım 

kentler arasında ve kentlerin farklı tarihsel dönemlerde sahip oldukları suç oranları 

arasındaki farklılıkları açıklamakta yetersizdir. Ayrıca, kentleşmenin daha rasyonel 

ve çıkarcı bir kişilik tipi geliştirdiğini kabul etsek bile, neden bazı insanların suç 
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işlemeyi rasyonel bulurken, diğerlerinin rasyonel bulmadığı sorusuyla karşı karşıya 

kalırız. 

 

 Chicago Okulu’nun bu kuramsal sorunlara getirdiği çözüm, sosyal çözülmeyi 

belirli kentsel alanlarda yoğunlaşan bir fenomen olarak kabul etmektir. Bu kentsel 

alanların oluşumunun ekolojik bir yaklaşımla “doğal” bir süreç olarak algılanması, 

çöküntü bölgelerinin oluşumunun ardındaki gerçek dinamikleri göz ardı etmektedir. 

Bugüne kadar yapılan sosyolojik araştırma ve gözlemler çöküntü bölgelerinin 

dünyadaki çeşitli kentlerde Chicago Okulu’nun ekolojik modelinde varsayılandan 

çok farklı bölgelerde gelişmekte olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çöküntü bölgesi 

olarak kabul edilen yerlerde yapılan araştırmalar, düşük gelirlilerin kalitesiz bir 

fiziksel çevrede yoğunlaşmalarının daima sosyal çözülme ile sonuçlanmak zorunda 

olmadığını ve bu bölgelerin bazılarının aile, akrabalık ve diğer dayanışma ilişkilerini 

muhafaza ettiklerini, bölgelerine özgü bir normlar ve değerler sistemi inşa ettiklerini 

ve enformel sosyal kontrolün sapma davranışlarının ortaya çıkışını güçleştirdiğini 

ortaya koymaktadır. 

 

 Kentleşme tarihsel bir yaklaşımla ve diğer toplumsal faktörlerle ilişkileri 

içerisinde ele alındığında Chicago Okulu’nun kuramsal zaaflarını aşma imkânı 

doğmaktadır. Kentleşme bu şekilde ele alındığında, kol emeğinin değerli olduğu, 

toplumun üyelerini üretim ve çalışma ahlakı etrafında biçimlendirdiği ve devletin de 

sosyal politikalarla emeğin yeniden üretimine destek verdiği ve geçici işsizlik 

dönemlerinde vatandaşlarını yeniden çalışmaya başlayacakları varsayılan döneme 

kadar koruduğu bir toplumun kentlerindeki sorunlar ile esnek birikimin fordizmin 

yerini aldığı, sermayenin bütün dünyayı en ucuz ve yasal güvencelerden yoksun 

emek gücüne ulaşabilmelerini sağlayan bir emek pazarı olarak görüp, bunu 

sendikaların gücünü azaltmak amacıyla kullandığı; kol emeğinin gittikçe değerini 

kaybedip finans, reklâmcılık, iletişim, bilgisayar gibi alanların ve bu alanların ihtiyaç 

duyduğu beyaz yakalı mesleklerin öneminin ve niceliğinin arttığı; kol emeğinin 

değerinin azalması nedeniyle devletin sosyal politikalardan vazgeçip kendi 

kaderlerine terk ettiği kent yoksullarının tüketim toplumu koşullarında artan göreceli 
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yoksulluk duyguları içerisinde yaşadıkları kentlerdeki sorunlar arasındaki farklar 

belirgin hale gelecektir.  

 

1970’li yıllarda başlayan bu dönüşümün azgelişmiş ülkelerdeki yansıması 

onları birer ucuz emek ve ucuz doğal kaynak deposu haline getirmeyi amaçlayan, bu 

ülkelere ithal ikameci politikalardan ve tarıma verdikleri destekten vazgeçmeyi, IMF 

ve Dünya Bankası aracılığıyla dayatan yapısal uyum programlarının yarattığı 

yoksullaşan ve tarımsal yapının çökmesi ile yeni bir kentleşme akınına katılan 

halklardır. Artık kent yoksulları gerek gelişmiş gerekse de gelişmemiş ülkelerde 

gerekenden fazla sayıdadır ve dolayısıyla sosyal politikalardan ziyade ceza 

politikalarının nesnesi haline gelmişlerdir.  

 

 Elbette yukarıda yapılan genellemeler, ülkelerin kendine özgü özellikleri ve 

koşulları bulunduğunun ve bu sorunları farklı düzeylerde deneyimledikleri 

gerçeğinin göz ardı edilmesi olarak algılanmamalıdır. Burada söylenen küresel 

kapitalist sistemin bir mantığı olduğu ve bu mantığın kendisini ulus devletlere 

dayatma gücünün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar arttığıdır. Nitekim 

Türkiye de 24 Ocak 1980 kararlarının 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sağladığı 

elverişli zeminde uygulanmaya başlanmasıyla başlayan süreç, 1989’da sermaye 

hareketlerinin serbest bırakılmasıyla devam etmiş, 5 Nisan 1994 ekonomik krizinin 

ardından IMF ve Dünya Bankası’nın yapısal uyum programıyla bugüne kadar 

gelmiştir. Reel ücretlerin aşındığı, işsizliğin ve güvencesiz çalışmanın yapısal hale 

geldiği bu dönemde, kent yoksullarının kentle olan ilişkileri gibi orta ve üst sınıfların 

onları algılayışı da değişmiştir. 

 

 1980 öncesinde emeğin yeniden üretiminin ucuzlatılması amacıyla “hoş 

görülen” gecekondular, 1980’li yılardan itibaren siyasal iktidarların; terk ettikleri 

sosyal politikaların yarattığı hoşnutsuzluğu telafi etme amacıyla gecekondulara kat 

çıkma izni vererek buralarda yaşayanları kentsel rantlardan yararlandırma ve böylece 

siyasal destek alma politikaları sayesinde apartmanlaşmışlardır. Bu durum kentsel 

rantlardan faydalanma isteğinde olan orta ve üst sınıflarla gecekondu bölgeleri 
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arasındaki gerilimi artırmış, gecekondu kavramının yerine şiddeti ve suçu çağrıştıran 

varoş kullanım kazanmaya başlamıştır. 

 

 Kitle iletişim araçlarında kanaat önderliği yapmaya çalışanlar,  bazı siyasetçi 

ve bürokratlar ve hatta bazı akademisyenler için suçun nedenleri konusunda 

kentleşme ile suç arasında bilimsel veri ve çalışmalara dayanmadan kestirme bir 

biçimde ilişki kurmak, Türkiye’de ve dünyada bugün egemen olan neoliberal 

politikaları tartışmaktan kaçınmayı sağladığı için tercih ediliyor olabileceği gibi, bu 

artan sınıflar arası gerilimden de besleniyor olabilir. Ancak ulaşabildiğimiz sınırlı 

verileri göz önüne alırsak Türkiye’nin İstanbul da dâhil olmak üzere büyük 

kentlerinde özellikle de mala karşı suçlarda artış olduğu da bir gerçektir. Bu çalışma 

boyunca savunulan görüş kentleşme ile suç arasında hiçbir ilişki bulunmadığı değil, 

böyle bir ilişki kurulurken kentleşmenin kendisinin de açıklanmaya muhtaç bir süreç 

olduğunun ve bu sürecin farklı tarih ve konjonktürlerde farklı sonuçlar ve sorunlar 

doğurabileceğinin göz önüne alınması gerekliliğidir. 

 

 Suç istatistiklerinin ve bilimsel çalışmaların yetersizliği kesin sonuçlara 

ulaşmayı imkansız hale getirse de, 1980 öncesinde sosyal bilimcilerin genel olarak 

gecekondularda yaşayanlara olumlu gözlerle baktıkları ve yaptıkları araştırmalarda  

onların kentle bütünleşme isteğinde olduklarını ve özellikle de birinci nesil 

göçmenlerin köydeki yaşantılarına kıyasla hayatlarından memnun olduklarını tespit 

ettikleri düşünüldüğünde, suç sorununun bugünkü düzeyde gerçekleşmediği tahmin 

edilebilir. 1980’den sonraki süreçte ise özellikle de son 10 yıla ait suç istatistikleri 

suçların artmakta olduklarını, mala karşı suçların ise İstanbul da dahil olmak üzere 

metropollerde yoğunlaştığını göstermektedir.  

 

 Bu çalışmada söz konusu artışın nedenlerinin incelenmesinde üç kuramsal 

bileşenin önemine dikkat çekilmiştir: kentsel yoksulluk; çöküntü bölgeleri ve onlara 

yönelik mekansal damgalanma; ve kent yoksularının kontrolü ve “tehlikeli sınıflar” 

yaklaşımı aracılığıyla kriminalize edilmesi. Zorunlu göç ise Türkiye’ye özgü bir 

süreç olarak bu bileşenlere eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 

daima onun yurttaşlarının önemli bir bölümünün yoksul olduğu ve yaşam 
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standartlarının genel olarak yükselmekte olduğu yönünde yapılabilecek bir itiraz 

ancak kısmen doğrudur. Bugün Türkiye’de yoksullar, tüketim toplumu koşullarında 

yaşamaktadırlar. Kitle iletişim araçları ve reklamlar aracılığıyla insanların tükettiği 

kadar mutlu ve değerli olduğu mesajının baskısı altında onların göreceli yoksulluk 

duyguları sürekli tahrik edilmektedir. Ayrıca çalışma boyunca gösterildiği gibi bu 

yoksulların bir kısmı geleneksel dayanışma ve yardımlaşma ilişkilerinden de 

dışlanmaktadır. İşçi sınıfında kişinin geleceğe güvenle bakması ve bir hayat kurması 

için elzem olan güvenceli ve sürekli işlerde çalışanların oranı, enformel sektörde 

çalışanların gerisinde kalmıştır. Barınma sorunu açısından, gecekondularda 

oturanların bir kısmı kentsel rantlardan yararlanarak zenginleşmişse de, bugün artık 

gecekondu inşa edilebilecek kentsel arazi bulunmaması nedeniyle gecekondu sahibi 

olmayanların üzerindeki ekonomik yük daha da artmıştır. Güvenlik nedeniyle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’dan göç edenler, hazırlıksız ve aşamasız bir biçimde göç 

eden bir grup olarak kent yoksulluğuna yeni bir boyut katmışlardır. Bu kesim, 

işsizlik ve barınma gibi hayati sorunlarını kalabalık haneleriyle karşılamaya 

çalışmakta, ancak bu sorunlarını çözümlemeleri için çok önemli olan yardımlaşma ve 

dayanışma ilişkilerinden; sorunlarının büyüklüğüne bağlı olarak kentlerdeki akraba 

ve hemşehrilerinin onlara yardım etme noktasında gönülsüzlüğü ve/veya güçsüzlüğü 

nedeniyle mahrum kalmaktadırlar. Zorunlu göç sürecinin yarattığı travma ve zorunlu 

göç edenlere yönelik önyargılar kent yaşamında karşılaşılan diğer güçlüklerdir. 

 

 İstanbul’da gerek suç haritalarının bulunmaması, gerekse de kentsel 

bölgelerin çöküktü bölgesi özellikleri taşıyıp taşımadıklarını saptamaya yönelik 

araştırmaların yetersizliği nedeniyle gazete haberleri ve emniyet yetkililerinin 

açıklamaları ve bu konuda yapılmış olan sınırlı sayıda araştırmaya dayanmak 

zorunda kaldım. Bu bölgelerin kendi iç dinamikleri kadar, sahip oldukları kötü ün 

nedeniyle polis denetiminden daha fazla pay almaları, iş bulma konusunda güçlük 

çekmeleri, organize suç örgütleri tarafından kendilerine eleman bulma alanları olarak 

görülmeleri nedenleriyle suçluluğa itici koşullara sahip oldukları ileri sürülmüştür. 

Konunun Türkiye’ye özgü bir boyutu, bu mahallelerin neredeyse tümünün 

Romanların yerleşik olduğu mahalleler olmasıdır. Romanların geleneksel olarak 

sahip oldukları mesleklerin ortadan kalkması, onların yoksullukları ve eğitim 
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düzeylerinin düşüklüğü inkâr edilemese de, burada belirleyici olan onlara yönelik 

dışlama ve önyargılardır.  

 

 Yoksulların suç istatistiklerinde daha fazla temsil edilmesinin, onların 

normlardan sapmaya daha fazla eğilim gösteren bir toplumsal grup olmalarından 

kaynaklanmadığına dikkat çekmek için, kentleşme ve suç arasındaki ilişkiyi 

kuramsal düzeyde ele alırken neyin toplumsal bir sorun, kimin suçlu, hangi sınıfların 

tehlikeli olduğunu saptamanın iktidar ilişkileri tarafından belirlendiğini gözden 

kaçırmamak önem taşımaktadır. Türkiye hayali ihracat ve vergi kaçakçılığından, 

banka yolsuzluklarına kadar beyaz yaka suçları açısından oldukça zengin bir ülke 

olmasına rağmen, toplumun tehdit algısı “kapkaç” gibi suçlardan kaynaklanmaktadır. 

Kentleşme ile suç arasında ilişki kurmak, dikkatleri “kentle bütünleşememiş” 

kesimlerin işlediği suçlara çekerek topluma bedeli çok daha yüksek olan beyaz yakalı 

suçlarının ihmal edilmesine neden olabilir. Türkiye’de yoksullara ve onların dışında 

kalan orta ve üst sınıflara düşen norm ihlalleri oranının ne kadar farklı olduğu ya da 

farklı olup olmadığı sorgulanmaya ve araştırılmaya muhtaçtır. 

 

 Bu çalışmada suç bir sistem sorunu olarak analiz edilmiştir. Türkiye’de 

hâkim olan neoliberal politikaların süreceği varsayılarak, bu sistem içerisinde suçla 

nasıl mücadele edilebilir gibi bir soruya cevap vermesi gerekenler, bu politikaların 

alternatifsizliğine inanan ve onların sürdürülmesinin koşullarını yaratmak zorunda 

olanlara düşmektedir. Bu politikalar devam ettiği sürece önümüzdeki yıllarda da 

tarıma yönelik desteklerin azaltılmasıyla kentlere eklenecek yeni yoksulların ya 

yabancı sermayeyi çekecek, ülke içindeki mevcut sermayeyi de kaçırmayacak 

koşullarda çalışmak ya da işsiz kalmak zorunda kalacakları da, bu koşullarda suçların 

artmaya devam edeceği de tahmin edilebilir. Cezaları artırmayı ve daha fazla 

hapishane inşa etmeyi önermek, sosyal bilimlerin taşıması gereken insanlığın 

sorunlarını çözme ve daha iyi ve adil bir topluma ulaşma idealiyle bağdaşmaz ve 

sosyal bilimler bu tür önerilerle yetindiğinde görevini tam olarak yapmıyor demektir. 

Böyle bir topluma ulaşmanın yollarını bu çalışmanın sınırları içinde göstermek 

mümkün değildir. Ayrıca böyle bir toplumun yalnızca bilim insanlarının çalışmaları 
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ve politikacıların faaliyetleri ile değil, küresel kapitalist sistemden ve neo-liberal 

politikalardan hoşnut olmayanların kolektif çabasıyla gerçekleşebileceği de açıktır.  
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Kaynak:Burgess, “Growth of the City”, s. 5 
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V. Banliyö Bölgesi 

 
I.Merkezi İş Bölgesi 
 
II. Geçiş  Bölgesi 

Şekil 1:Burgess’in Kentsel Büyüme Modeli 
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GRAFİK 1: 1989-2006 TOPLAM ASAYİŞ SUÇLARI 
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Kaynak: EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998 ve EGM-AKKM tarafından bana gönderilen veriler.(Bkz. Ek 3) 
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GRAFİK 2: 1998 İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN ASAYİŞ SUÇU 
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Kaynak: Arda vd., Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s. 23.
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TABLO 1:2003 İllere Göre Asayiş Suçları, 100.000 Kişiye Düşen Suç ve 2001’e 
Göre Suç Artış Oranı 
 
Şehir Nüfusları, Asayiş Suçları, Yüz Bin kişiye Düşen Suç Sayısı ve Artış Oranı, 2003 

İller ŞN SS YDS SAO İller ŞN SS YDS SAO 
Adana 1491864 6397 429 18 Konya 1414996 7577 535 11 
Adıyaman 384749 1035 269 48 Kütahya 345878 1774 513 201 
Afyon 394179 1982 503 107 Malatya 547183 1927 352 30 
Ağrı 289918 1471 507 290 Manisa 756943 3392 448 -9 
Amasya 208249 1390 667 48 K.Maraş 582056 3170 545 65 
Ankara 3783824 30887 816 39 Mardin 448019 1321 295 235 
Antalya 1068860 14667 1372 347 Muğla 293921 2836 965 5 
Artvin 90538 535 591 0 Muş 181811 414 228 -17 
Aydın 531230 3923 738 23 Nevşehir 144507 1275 882 83 
Balıkesir 614920 3972 646 11 Niğde 137304 1686 1228 67 
Bilecik 136840 444 324 105 Ordu 439730 1525 347 33 
Bingöl 137306 607 442 111 Rize 233200 471 202 -60 
Bitlis 249082 822 330 156 Sakarya 477761 2296 481 5 
Bolu 155309 637 410 -42 Samsun 671726 3856 574 42 
Burdur 143304 1714 1196 279 Siirt 169563 782 461 144 
Bursa 1809703 16787 928 104 Sinop 106215 806 759 33 
Çanakkale 232049 928 400 -38 Sivas 433570 2403 554 80 
Çankırı 154683 1253 810 389 Tekirdağ 449150 1992 444 41 
Çorum 331602 2925 882 96 Tokat 434673 2278 524 43 
Denizli 440074 3061 696 73 Trabzon 534926 2242 419 1 
Diyarbakır 899299 4666 519 16 Tunceli 55630 389 699 538 
Edirne 237433 1927 812 68 Şanlıurfa 956063 2997 313 181 
Elazığ 396734 1381 348 -14 Uşak 194171 1447 745 33 
Erzincan 181642 244 134 -75 Van 524301 1559 297 85 
Erzurum 619798 1728 279 -35 Yozgat 355988 1212 340 109 
Eskişehir 583391 3421 586 40 Zonguldak 254879 1972 774 11 
Gaizantep 1108301 10532 950 261 Aksaray 220918 821 372 51 
Giresun 304128 1719 565 80 Bayburt 41374 178 430 73 
Gümüşhane 83970 337 401 39 Karaman 152036 765 503 179 
Hakkari 170376 308 181 139 Kırıkkale 299220 2019 675 136 
Hatay 597111 2774 465 96 Batman 347730 1398 402 77 
Isparta 327171 1328 406 86 Şırnak 247217 544 220 369 
Mersin 1072749 11551 1077 140 Bartın 49386 620 1255 125 
İstanbul 9919461 82529 832 83 Ardahan 41609 385 925 542 
İzmir 2941501 22482 764 30 Iğdır 91551 582 636 30 
Kars 145873 981 673 1 Yalova 102443 769 751 88 
Kastamonu 182364 1757 963 456 Karabük 159377 803 504 149 
Kayseri 775155 4322 558 -18 Kilis 71662 508 709 243 
Kırklareli 203037 1233 607 88 Osmaniye 338447 1684 498 71 
Kırşehir 154244 1307 847 118 Düzce 139146 1049 754 88 
Kocaeli 772398 4501 583 56 Türkiye 47770701 322189 674 8 
ŞN: Şehir Nüfusu 
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç  
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı 
 
Kaynak:Yılmaz ve Günay-Ergün, “Türkiye’de Şehir Asayiş Suçları”, s. 233. 
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GRAFİK 3: 2003 İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN ASAYİŞ SUÇU 
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Kaynak: Yılmaz ve Günay-Ergün, op.cit., s. 233.( Makalde yer alan tablo grafik haline getirildi, Bkz.Tablo 1). 
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GRAFİK 4:1998-2003 İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN ASAYİŞ SUÇU KARŞILAŞTIRMASI 
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Kaynak:EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998 s. 23 ve Yılmaz ve Günay-Ergün, op.cit., s. 233. ( İki kaynaktaki veriler 
karşılaştırma amacıyla aynı grafikte bir araya getirildi).
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GRAFİK 5:İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN CİNAYET(1998) 
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Kaynak:EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s. 36. 
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GRAFİK 6:İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN CEBREN IRZA GEÇME SUÇU(1989) 
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Kaynak: EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s. 40. 
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GRAFİK 7: İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN HIRSIZLIK(1998) 
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Kaynak: EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s. 46. 
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GRAFİK 8: İLLERE GÖRE 100.000 KİŞİYE DÜŞEN GASP-SOYGUN(1998) 
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Kaynak: EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s.37. 
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GRAFİK 9:Ankara, İstanbul ve İzmir ile Bazı Avrupa Kentlerinin Çeşitli 
Suçlarda 100.000 Kişiye Düşen Suç Oranlarının Karşılaştırması 
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Grafik 9(Devam) 
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Kaynak: EGM, Asayiş Olayları Değerlendirmesi 1997-1998, s. 89-90. 
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TABLO 2: 2003 İllere Göre Şahsa Karşı Suçlar 
 
Şahsa Karşı Suçlar, Yüz Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı ve Suç Artış Oranı, 2003 
İller SS SAO YDS İller SS SAO YDS İller SS SAO YDS
Adana 3846 23 258 Giresun 1227 144 403 Samsun 2580 6 384 
Adıyaman 711 7 185 Gümüşhane 252 -7 300 Siirt 463 35 273 
Afyon 1210 17 307 Hakkari 172 -26 101 Sinop 589 50 555 
Ağrı 958 2 330 Hatay 1429 7 239 Sivas 1683 95 388 
Amasya 795 43 382 Isparta 787 24 241 Tekirdağ 1123 1 250 
Ankara 14248 1 377 Mersin 4826 -1 450 Tokat 1600 23 368 
Antalya 4182 -3 391 İstanbul 19754 -13 199 Trabzon 1510 -1 282 
Artvin 329 31 363 İzmir 8342 5 284 Tunceli 283 -31 509 
Aydın 2250 -16 424 Kars 729 -25 500 Şanlıurfa 1875 -6 196 
Balıkesir 2266 21 369 Kastamonu 1262 145 692 Uşak 878 4 452 
Bilecik 267 -8 195 Kayseri 2829 -14 365 Van 1015 -8 194 
Bingöl 379 -8 276 Kırklareli 730 56 360 Yozgat 862 65 242 
Bitlis 581 31 233 Kırşehir 987 23 640 Zonguldak 1440 -36 565 
Bolu 359 -23 231 Kocaeli 2311 -14 299 Aksaray 497 -37 225 
Burdur 1105 74 771 Konya 4835 43 342 Bayburt 139 17 336 
Bursa 6732 19 372 Kütahya 1245 -8 360 Karaman 571 202 376 
Çanakkale 554 -15 239 Malatya 1245 -5 228 Kırıkkale 1286 26 430 
Çankırı 971 20 628 Manisa 1853 8 245 Batman 993 35 286 
Çorum 1611 -1 486 K.Maraş 2078 25 357 Şırnak 387 32 157 
Denizli 1875 55 426 Mardin 891 -9 199 Bartın 409 13 828 
Diyarbakır 2292 0 255 Muğla 1686 -5 574 Ardahan 294 11 707 
Edirne 1276 93 537 Muş 250 46 138 Iğdır 345 -19 377 
Elazığ 867 7 219 Nevşehir 937 45 648 Yalova 418 22 408 
Erzincan 159 -33 088 Niğde 1066 33 776 Karabük 568 8 356 
Erzurum 1251 -22 202 Ordu 1094 39 249 Kilis 278 42 388 
Eskişehir 1870 -28 321 Rize 296 -36 127 Osmaniye 895 -22 264 
Gaizantep 3452 -3 311 Sakarya 1237 -6 259 Düzce 459 31 330 

Türkiye Geneli 144186 4 301  
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı (%) 
YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç 
 
Kaynak: Yılmaz ve Günay-Ergün, op.cit., s. 236. 
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TABLO 3: 2003 İllere Göre Mala Karşı Suçlar 
 
Mala Karşı Suçlar, Yüz Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı ve Suç Artış Oranı, 2003 
İller SS SAO YDS İller SS SAO YDS İller SS SAO YDS
Adana 2551 19 167 Giresun 492 52 124 Samsun 1276 14 183 
Adıyaman 324 -2 84 Gümüşhane 85 -13 108 Siirt 319 56 142 
Afyon 772 47 184 Hakkari 136 24 76 Sinop 217 -25 252 
Ağrı 513 38 168 Hatay 1345 19 235 Sivas 720 73 136 
Amasya 595 26 249 Isparta 541 28 144 Tekirdağ 869 -7 204 
Ankara 16639 18 399 Mersin 6725 47 477 Tokat 678 6 156 
Antalya 10485 27 878 İstanbul 62775 -5 607 Trabzon 732 12 131 
Artvin 206 50 181 İzmir 14140 55 370 Tunceli 106 -38 255 
Aydın 1673 -3 317 Kars 252 -24 201 Şanlıurfa 1122 -16 147 
Balıkesir 1706 28 232 Kastamonu 495 169 199 Uşak 569 31 279 
Bilecik 177 -3 137 Kayseri 1493 -13 208 Van 544 19 93 
Bingöl 228 12 173 Kırklareli 503 2 262 Yozgat 350 31 100 
Bitlis 241 37 81 Kırşehir 320 -9 200 Zonguldak 532 -34 300 
Bolu 278 13 175 Kocaeli 2190 -6 298 Aksaray 324 33 130 
Burdur 609 148 304 Konya 2742 57 163 Bayburt 39 -7 102 
Bursa 10055 28 498 Kütahya 529 -19 175 Karaman 194 102 112 
Çanakkale 374 -26 218 Malatya 682 30 102 Kırıkkale 733 15 238 
Çankırı 282 10 153 Manisa 1539 7 198 Batman 405 -15 127 
Çorum 1314 -1 400 K.Maraş 1092 28 171 Şırnak 157 -15 74 
Denizli 1186 5 253 Mardin 430 -13 122 Bartın 211 21 383 
Diyarbakır 2374 67 220 Muğla 1150 -37 505 Ardahan 91 47 178 
Edirne 651 63 249 Muş 164 -11 90 Iğdır 237 6 230 
Elazığ 514 -9 129 Nevşehir 338 -3 242 Yalova 351 4 348 
Erzincan 85 -20 51 Niğde 620 109 325 Karabük 235 4 158 
Erzurum 477 10 72 Ordu 431 26 85 Kilis 230 132 204 
Eskişehir 1551 0 283 Rize 175 -33 88 Osmaniye 789 10 222 
Gaizantep 7080 18 583 Sakarya 1059 29 213 Düzce 590 101 305 

Türkiye Geneli 178003 10.8 373  
SS: Suç Sayısı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
SAO: 2001-2003 Dönemi Suç Artış Oranı (%) 
YDS: Yüz Bin Kişiye Düşen Suç 
 
 
Kaynak: Yılmaz ve Günay-Ergün, op.cit., s. 240. 
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TABLO 4: 2002-2006 Şahsa Karşı Suçlar 
 
SUÇ TÜRÜ  

2002 2003 2004 2005 2006 
2002-2006 

ARTIŞ 
ORANI 

Öldürme Olayları  2.722 2.775 3.072 3.391 3.455 26,9 
Yaralama  25.826 27.592 29.723 36.179 51.447 99,2 
Darp  33.270 33.010 36.816 46.612 71.564 115,1 
Kız-Kadın-Adam 
Kaçırma  4.583 4.396 4.471 5.220 7.130 55,6 
Çocuk Kaçırma  142 187 293 429 546 284,5 
Rehin Alma  21 29 33 33 48 128,6 
Tehdit  4.057 4.520 5.587 10.809 28.088 592,3 
Aile Fertlerine Kötü 
Muamele  5.130 5.682 7.079 9.901 17.064 232,6 
Hakaret ve Sövme  1.514 1.724 2.339 4.600 11.509 660,2 
Müstehcen Hareketler  1.438 1.583 1.757 1.802 3.144 118,6 
Cebren Irza Geçme ve 
Irza Tasaddi  1.591 1.760 1.861 2.011 2.326 46,2 
Evlenme Vaadi ile 
Kızlık Bozma  544 450 395 318 309 -43,2 
Fuhuş, Fuhuşa Teşvik, 
Kadın Ticareti ve 
Aracılık  

1.827 1.704 2.032 1.594 1.932 5,7 

Kumar  3.310 3.613 3.485 1.825 2.329 -29,6 
Zabıta/Kolluk Kuv. 
Saldırı/ Polise Hakaret 
Mukavemet Darp  

4.501 5.104 6.169 7.037 9.631 114,0 

Diğer Devlet 
Memurlarına Hakaret 
Mukavemet Darp  

1.124 1.079 1.354 1.616 1.841 63,8 

Rüşvet-Zimmet-İrtikap  190 204 210 197 233 22,6 
İhtilas (Para aşırma)  8 2 14 6 1 -87,5 
İnsan Ticareti  - - 200 130 104  
6136 Syl K.na Muh. 
(Ruhsatlı ya da 
ruhsatsız silahla havaya 
ateş açmak)  

10.797 10.955 13.327 16.137 25.670 137,8 

İntihar  1.831 1.661 1.674 1.619 1.647 -10,0 
İntihara teşebbüs  8.887 8.432 9.280 12.094 18.527 108,5 
Tasnif Dışı Suçlar  26.780 27.340 27.070 34.436 63.131 135,7 
ŞAHSA KARŞI 
TOPLAM  140.093 143.802 158.241 197.996 321.676 129,6 

 
Kaynak: ATO,  “Suç Terörünün Bilançosu” Raporu, 2007. 
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TABLO 5: 2002-2006 Mala Karşı Suçlar 
 
SUÇ TÜRÜ  2002  2003  2004  2005  2006  2002/2006  

Gasp ve Soygun/Yağma  3.123  4.048  5.002  6.978  8.809  182,1  

Evden Hırsızlık  26.275  29.541  33.937  53.932  85.964  227,2  

İşyerinden Hırsızlık  27.365  28.345  29.919  43.733  55.967  104,5  

Resmi Kurum ve 

Kuruluşlardan Hırsızlık  
2.191  2.277  2.744  3.579  4.307  96,6  

Bankadan Hırsızlık  80  78  117  158  202  152,5  

Otodan Hırsızlık  18.063  24.534  25.190  39.705  68.855  281,2  

Oto Hırsızlığı  20.095  24.616  24.659  32.051  31.522  56,9  

Yankesicilik ve Kapkaççılık  12.595  12.793  16.790  25.724  39.766  215,7  

Büyükbaş ve Küçükbaş 

Hayvan Hırsızlığı  
749  1.671  695  886  1.200  60,2  

Diğer Hırsızlıklar  16.883  20.572  22.447  35.060  64.166  280,1  

Yangın çıkarmak  2.967  3.349  3.875  4.777  8.248  178,0  

Dolandırıcılık  4.550  4.342  5.141  7.528  12.651  178,0  

Emniyeti Suistimal  3.036  3.359  3.604  5.162  8.529  180,9  

Suç Eşyası Satın 

Almak/Satmak/Saklamak  
345  524  372  510  1.055  205,8  

Nası Izrar (Mala Zarar 

Verme)  
4.675  5.215  7.046  14.156  38.267  718,5  

Bilişim Suçları  74  238  317  214  299  304,1  

Meskene Saldırı/ Mesken 

Masuniyeti Aleyhine Suçlar 

(Ev basmak vb.)  

2.035  1.898  1.836  2.093  3.156  55,1  

Hükümet Emirlerine 

Muhalefet  
2.943  3.475  4.439  2.804  3.487  18,5  

Tasnif Dışı Suçlar  7.691  7.128  7.207  10.715  27.384  256,1  

MALA KARŞI TOPLAM  155.735  178.003  195.337  289.765  463.834  197,8  

GENEL TOPLAM  295.828  321.805  353.578  487.761  785.510  165,5  
 
 
Kaynak: ATO,  “Suç Terörünün Bilançosu” Raporu, 2007. 
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TABLO 6: İllerin Güvenlik ve Asayiş Riski Açısından Sıralaması 
 
Sıra No İller Endeks Sıra No İller Endeks 

1 Hakkari 4,553747 41 Edirne -0,197489 
2 Tunceli 3,548945 42 Osmaniye -0,199158 
3 Muş 3,114386 43 Eskişehir -0,264663 
4 Adıyaman 2,832785 44 Kırıkkale -0,300978 
5 Şırnak 1,84181 45 Manisa -0,314276 
6 Kütahya 1,784497 46 Konya -0,364993 
7 Mardin 1,592306 47 Çanakkale -0,369498 
8 Giresun 1,489514 48 Gaziantep -0,392418 
9 Erzurum 1,471327 49 Kayseri -0,460038 

10 Şanlıurfa 1,166589 50 Sinop -0,476099 
11 Bitlis 1,106693 51 Adana -0,537243 
12 Çankırı 1,082776 52 Amasya -0,60043 
13 Ordu 1,031614 53 Trabzon -0,651292 
14 Yozgat 0,988645 54 Kırşehir -0,694718 
15 Erzincan 0,945147 55 Bolu -0,753232 
16 Batman 0,909229 56 Çorum -0,784945 
17 Isparta 0,882849 57 Artvin -0,833008 
18 Afyon 0,869695 58 Sakarya -0,86555 
19 Bingöl 0,729963 59 Kocaeli -0,883317 
20 Bilecik 0,57184 60 Bursa -0,885371 
21 Hatay 0,497193 61 Nevşehir -0,899426 
22 K.Maraş 0,45981 62 Bayburt -0,928953 
23 Siirt 0,445275 63 Tekirdağ -0,9315 
24 Tokat 0,344836 64 Aksaray -0,95418 
25 Karaman 0,335971 65 Samsun -0,970433 
26 Van 0,292329 66 Yalova -0,97316 
27 Sivas 0,182052 67 Niğde -0,988236 
28 Diyarbakır 0,16485 68 Ankara -0,988764 
29 Kastamonu 0,152117 69 Denizli -1,006784 
30 Ardahan 0,057865 70 Uşak -1,010748 
31 Malatya 0,056796 71 İzmir -1,04711 
32 Karabük 0,04542 72 Zonguldak -1,059063 
33 Gümüşhane 0,032134 73 Aydın -1,120159 
34 Elazığ 0,00561 74 Antalya -1,360053 
35 Ağrı -0,009358 75 İçel -1,395935 
36 Balıkesir -0,039678 76 Kars -1,461356 
37 Kırklareli -0,065109 77 Bartın -1,482354 
38 Burdur -0,11925 78 İstanbul -1,797339 
39 Rize -0,16073 79 Iğdır -1,878088 
40 Kilis -0,172466 80 Muğla -1,937575 

 
Kaynak: Recep Sanal, “Türkiye’deki İllerin Emniyet ve Asayiş Bakımından Risk 

Durumlarının Belirlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”, s.202-203. 
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