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“Sosyoloji Literatüründe ve Sinemada Gecekondudan Varoşa Değişen Söylem 

Biçimleri” 

Ali KOÇ 

 

ÖZ 

 

Bu araştırmada, dönemsel analiz çerçevesinde, gecekondudan varoşa doğru 

yaşanan dönüşümün söylemsel biçimleri bakımından paralellikler sergiledikleri 

varsayılan kent sosyolojisi literatürü ve sinema üzerinden gecekondunun (dolayısıyla 

gecekonduluların) ve daha sonrasında ‘varoş’un nasıl kavramsallaştırıldığı ve 

kurgulandığı,  bu kurgulanışların dönemsel olarak hangi değişkenlere bağlı olduğu ve 

toplumsal alanda ne gibi işlevleri yerine getirdikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Öncelikle, gecekondulaşma olgusunun ivme kazandığı tarımda makineleşme sonrası 

dönemden başlayarak günümüze kadar, süreç içerisinde kent sosyolojisi literatüründe 

gecekondunun ve varoşun ele alınış biçimleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra 

benzer bir süreç içerisinde gecekondu ve varoşa dair sinemadaki söylemin geçirdiği 

dönüşümler analiz edilmeye çalışılacaktır. Son olarak da eleştirel söylem analizi 

uygulanmaya çalışılarak seçilen filmler aracılığıyla kent sosyolojisi literatüründe ve 

sinemada bu söylemsel yapıların hangi biçimlerde sunulduğu ve temsil edildiği 

araştırılacaktır. 
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“The Changing Discourse Forms from Gecekondu through Varoş in Sociology 

Literature and Cinema” 

Ali KOÇ 

 

ABSTRACT 

 

In this study, on the basis of urban sociology literature and cinema which are 

considered to run parallel to each other in terms of their discursive forms concerning 

transition from “gecekondu” to “varoş”, it is presented within a framework of 

periodical analysis how “gecekondu” (accordingly, “gecekondulu”) and “varoş” are 

conceptualized and constructed, which variables these constructs are dependent on in 

different periods, and what kind of functions they fulfill in social sphere. First, how 

“gecekondu” and “varoş” have been handled in urban sociology literature since 

agricultural mechanization –when the concept of “gecekondu” gained momentum– 

till today is presented. Then, the transformation that the “gecekondu” and “varoş” 

discourse in cinema has undergone is analyzed in a similar manner. Finally, on the 

basis of selected movies, in what ways these discursive structures are presented and 

represented in urban sociology literature and cinema is explored by applying critical 

discourse analysis. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu araştırmanın amacı, son 60 yılda Türkiye’de kentsel alan içerisindeki 

konumları bakımından sıklıkla tartışılan ve üstüne söz söylenen olguları, gecekondu 

ve varoşa dair kent sosyolojisi literatüründe ve sinemada üretilen söylem biçimlerini 

eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktır. Genellikle kırdan kente göçü tetikleyen 

tarımda makineleşmenin yarattığı bir olgu olarak düşünülen gecekondu, aslında bu 

kırılmanın yaşanmasından daha önce de var olan bir durumdur. Tarmda makineleşme 

sonrası artan göçler sadece gecekonduların kentsel alanda görünür hale 

gelebilecekleri niceliksel boyutlara erişmesine yol açmıştır. Bu araştırmada, 

gecekondulara dair üretilen söylem biçimlerinin tarihsel süreç içerisinde, kendilerinin 

ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümlerin yanı sıra diğer kentli sınıflar karşısındaki 

konumlarına ve ekonomik, sosyal ve kültürel konjonktüre bağlı olarak da değişim 

gösterdikleri vurgulanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda bir zorunluluk olarak 

gecekonduya ve varoşa dair genel ele alış biçimleri sorgulanacak ve bu ele alış 

biçimlerinin dışında bir yol izlenecektir. 

 

Öncelikle kendisiyle çalışmasaydım bu denli rahat ve özgür bir biçimde bu 

araştırmayı gerçekleştiremeyeceğimi düşündüğüm ve benden yardımını, birikimini 

ve  zamanını esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Yard. Doç. Dr. Ayşen 

ŞATIROĞLU’na teşekkürlerimi sunarım. Bunun yanı sıra bende emeği olan tüm 

hocalarıma ve özellikle de Yard. Doç. Dr. Nadide KARKINER’e teşekkür etmek 

isterim. 

 

Son olarak geçirdiğim bu zor süreçte bana sabır ve sevgi ile yaklaşan aileme, 

emeklerinden dolayı anneme ve babama sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca en zor 

anlarımda beni teskin eden ve her şartta yanımda olan sevgili Ekin AKSOY’a 

teşekkür ederim.      
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GİRİŞ 

 

Türkiye’de en başından beri tarımda makineleşmeyle birlikte kentsel alanda 

yaygınlaşmaya başlayan gecekonduların mahiyetine dair –ister kültürel, ister sosyal, 

ister ekonomik olsun– tartışmalar, gecekondunun (ve dolayısıyla gecekonduluların) 

kent içerisinde bir çözüm mü yoksa bir sorun mu olduğu etrafında süregelmiştir. Bu 

anlamda gecekonduya dair yaklaşımların arafta kalması söz konusudur. Ancak 

tarihsel bir çerçeve içerisinde bakıldığında gidişat genellikle gecekondunun kentsel 

alanda bir çözüm olduğundan bir sorun olduğuna doğrudur. Bu bağlamda amacı, 

Türkiye kentleşmesinin önemli dinamiklerinden gecekonduya ve daha sonrasında ise 

varoşa dair söylemsel yapıları analiz etmek olan bu araştırma da tarihsel sürekliliği 

göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu nedenle araştırmada, hem söylemsel 

yapıları içerisinde barındırdığı hem de bu sürekliliği birbirlerine paralel olacak 

şekilde en iyi yansıttığı düşünülen iki alan; Kent sosyolojisi literatürü ve sinema, 

araştırma nesneleri olarak seçilmiştir. 

  

Bu araştırma için çizilen tarihsel çerçeve tarımda makineleşme ile başlayıp 

günümüze kadar gelen bir süreci kapsamaktadır. Gecekondunun hangi zaman 

diliminde kime veya neye yönelik bir çözüm, kime veya neye karşı bir sorun olarak 

ele alındığının cevapları ise bu sürecin kırılma ve dönüşüm noktalarını 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada dönemselleştirme yapılırken ve kesin çizgilerle 

olmasa da dönemlerin –başlangıç, bitiş ve yeni bir döneme geçiş– genel hatları 

belirlenirken gecekondu ve daha sonrasında varoşa dair söylem biçimlerine sirayet 

eden bu kırılma ve dönüşüm noktaları esas alınmıştır.  

 

Araştırmanın ilk dönemini oluşturan 1950 ile 1980 arası dönemde 

gecekonduların görece olumlu bir şekilde ele alınışı söz konusudur. Bu araştırmanın 

sınırları içerisinde, bu durumun en önemli nedenlerinden biri; gecekondunun ve 

gecekonduluların dönemin ekonomi politikaları için işlevsel oluşlarıdır. Bu dönem 

içerisinde sosyal bilimcilerin gözünde gecekondunun kentsel alandaki meşruluğunu 
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oluşturan da gecekonduluların, ithal ikameci ekonomi politikalarının emek yoğun 

üretim sürecinde iş gücü arzının en önemli kaynağı olması ve gecekondunun 

kendisinin de bu iş gücü arzının konut talebini devlete ve sermayeye yük getirmeden 

çözen bir konut biçimi olarak görülmesidir.  

 

Bu dönem içerisinde gecekonduya ve gecekonduluya dair geliştirilen söylem 

biçimlerinin iki temel dayanağı bütünleşme ve kullanım değeri kavramlarıdır. 

Bütünleşme, gecekondulular için düz çizgisel ilerleme modeli varsayar. Bu modele 

göre gecekondu kırla kent arasında hem fiziki konut biçimi olarak hem de sosyal ve 

kültürel açıdan bir ara formdur. Kurulan eşitsizlikçi denklemde gecekonduluların 

zamanla kırsal alışkanlıklarını ve davranışlarını terk edecekleri ve kentle tam 

bütünleşmenin yani ‘kentlileşme’nin gerçekleşeceği düşüncesi hâkimdir. Bu düşünüş 

biçiminin yaşam alanlarının mekânsal formuna yansıması ise gecekondudan 

apartmana doğru yaşanacak bir dönüşümdür. Kullanım değeri ise gecekondunun 

maddi bir çıkara yönelmeden ve piyasa kurallarına tabi olmadan salt bir barınak 

olarak kullanıma yönelik yapıldığının vurgusunu taşır. Ancak diğer taraftan da 

gecekondu, gecekondulular için tek değer biriktirme yani tasarruf etme aracı olarak 

kurgulanır.  

 

Bütünleşme ve kullanım değeri kavramlarının hem kentli sınıflar hem de 

gecekondulular nezdinde ne gibi işlevleri olduğu araştırmanın önemli 

sorularındandır. Yine bu dönem içerisinde öne çıkan ve bu iki kavramı destekleyen 

gecekondu alanlarındaki saf dayanışmanın varlığıyla gecekonduluların toplumun 

sahip olduğu ahlaki normların taşıyıcısı olduğu vurguları şüpheci bir yaklaşımla 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu şüpheci yaklaşımın temelini ise üretilen bu 

söylem biçimlerinin gecekondular için genel kanının aksine toplumsal alanda 

sömürülmelerini gizlediği varsayımı oluşturmaktadır. Çünkü kırılma noktalarından 

biri olarak ele alınan 1980 tarihinden sonra gecekondu ve gecekonduluya dair bu 

açıklama biçimleri yerini olumsuz yaklaşımlara bırakmıştır. Gecekondunun kullanım 
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değerine atıf ile tanımlanmasının yerini değişim değeri ile tanımlanması almıştır.

 

Bütünleşme söylemi ise gerçekleşmeyen bir varsayım olarak kalmış, 

gecekonduluların yaşam alanları kent için tehdit teşkil eden gerilim alanları olarak 

kurgulanmıştır. Gecekonduluların saf dayanışma örüntüsü ve toplumsal ahlaki 

normların taşıyıcısı sıfatı ise sömürü ve gayri ahlakilikle ikame edilmiştir. Bu durum 

genel olarak gecekondunun ve gecekonduluların geçirdiği dönüşümlere ve kent 

içerisindeki konumunun görece değişmesine bağlanmıştır. Ancak bu kadar kısa bir 

zaman zarfında gecekonduluların nasıl olup da bu kadar keskin ve olumsuz bir 

dönüşüm geçirdikleri de sorgulanmalıdır. Üstelik söylem değişikliğiyle birlikte 

gecekonduluların kentlileşmesinin ve bütünleşmesinin en önemli göstergelerinden 

sayılan apartmanlaşma, gecekonduluların gecekondu alanlarında ortaya çıkan ranta el 

koyabilmelerinin aracı hâline gelmiştir. 

 

“Göçle büyük kentlere gelenlerin kendi olanakları çerçevesinde ve izinsiz olduğu için bir 

gecede yaptıkları barınaklar hem konutsuzluğa karşı bir zorunluluğu hem de bu anlamda bir 

masumiyeti ifade etmekteydi. Ancak günümüzde ne bu tür masumiyet ne de tek gecede yapılan 

gecekondular söz konusudur.”
1
 

 

Bu araştırmada öne sürülen yargı ise diğer kentli sınıflar gibi gecekonduluların 

da kentsel alanda var olabilmek ve/veya var kalabilmek için tüm araçları kullanmaya 

çalıştıklarıdır. Bu bağlamda gecekondunun, en başından beri kapitalist sistemin 

üretim araçlarından biri olan toprak üzerinde bir denetim sağlamasından dolayı hem 

kullanım değerine hem de değişim değerine aynı anda sahip olduğu, gecekondulular 

arasındaki ilişkilerde saf dayanışma örüntüsünün idealize edilmiş bir kavram olduğu 

ve bu dönemde gecekondulular arasında katmanlaşmaya yol açan sömürü 

ilişkilerinin de en başından beri dayanışma bağları kadar yaygın olduğu araştırmanın 

temel savlarındandır. Burada araştırmacının amacı, gecekonduluların olumsuz 

özelliklerinin sürekliliğini göstermek değildir. Tam tersine gecekonduluları dönemsel 

                                                           

 Kullanım değeri ve değişim değeri kavramlarının farklı bir tartışma içerisindeki ele alınışı için bkz. 

Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi, Ankara, 

İmge Kitabevi, 2009, s. 122–149. 
1
 Birsen Gökçe v.d., Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş 

Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara, Başbakanlık ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları, 

1993, s.4. 
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olarak farklı uçlardaki kategorilere yerleştiren söylemin neye hizmet ettiğini 

araştırmaktır.  

 

Bu noktada gecekonduluların kurgulanışında iki dönem arasındaki tezatlığın en 

önemli kaynaklarından biri olarak ekonomik yapının ve politikaların değişmesi ve 

artık gecekonduluların emek gücü olarak işlevselliğini yitirmesi görülmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında ithal ikameci politikaların bırakılıp neo-liberal politikalara 

geçilmesi ise araştırmada iki dönem arasında varsayılan kırılmanın tespitinde hayati 

bir öneme sahiptir. 

 

Bunun yanı sıra gecekondu alanlarının spekülatif değer artışının en önemli 

kaynaklarından biri olarak değerlendirilebilecek orta ve üst sınıfın bu alanlara 

yönelen konut talebi de önemli bir durum arz etmektedir. Bu dönemde kültürel 

farklılıkların aşırı vurgusu da bir yandan gecekondunun meşruluğunu zedeleyerek bu 

talebe zemin sağlarken diğer taraftan da orta ve üst sınıfın kent üstündeki kültürel 

hegemonyasını da korumaya yaramıştır.  

 

Zira 1990 sonrasında gecekondu kavramının geçerliliğinin yitirmesi ile birlikte 

gecekondu gibi bir mekânsal forma gönderme yapmadan ve herhangi bir coğrafi alan 

tanımlamadan kavramsallaştırma getiren ‘varoş’ kavramının yükselişi söz 

konusudur. Varoşun kent içerisinde tam olarak nereleri kapsadığı bir muammadır ve 

genel olarak kentli sınıfların yaşam alanlarının dışında kalan her yer olarak 

kurgulanması söz konusudur. Bu duruma neden olarak da bir önceki dönemde ağırlık 

kazanan kültürel farklılıkların ön plana çıkarılması gösterilebilir. Çünkü Balaban’ın 

da belirttiği gibi “varoş belli bir konut formunu hatta bir yeri bile simgelemez, bir 

kültürel kalıbı anlatır.”
2
 Bu kalıp kentli sınıflara göre oluşturulmuş bir kalıptır ve 

varoş tehdit olarak kurulan varlığıyla günümüzün yaygın konut projesi olan 

                                                           
2
 Utku Barış Balaban, “Büyük Anakronizm: Kentsel Dönüşüm-Göç İlişkisinde Mimari Analizin 

Rolü”, Toplum ve Bilim, 115. Sayı, İstanbul, Birikim Yayınları, 2009, s. 119. 
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güvenlikli ve içinde çoğu yaşam gereksinimini karşılayarak kentten yalıtımı sağlayan 

sitelerin pazarlanabilmesinin en temel koşullarından birisini oluşturmaktadır. 

 

Bu araştırmanın en temel amaçlarından birisi ve belki de en önemlisi yukarıda 

özetlenen sosyolojide kente dair yapılan araştırmalarda gecekondu ve varoşun 

dönemsel olarak geçirdiği varsayılan söylem değişikliğini Türkiye sinemasındaki 

temsil ediliş biçimleri üzerinden analiz etmektir. Çünkü kitle iletişim araçları söylemi 

toplumsal alanda yayabilme ve var olan söylemleri pekiştirebilme gücüne sahiptirler. 

Kitle iletişim araçları içerisinde gerçekliği yeniden üretebilme kapasitesiyle sinema, 

sanatın kutsallığını ve sorgulanamazlığını da kullanarak hâkim söylemlerin 

toplumsal alanda yayılmasında kusursuz bir iletken görevi görebilmektedir.  Bu 

noktadan hareketle de sinemada gecekondudan varoşa doğru yaşanan olumsuz 

söylem değişikliğinin yönünün kent sosyolojisindeki konumuna paralel şekilde 

oluşturulduğu, söylem biçimlerinin hâkim sınıfların denetiminde üretildiği ve 

üretilen bu söylem biçimlerinin kentsel alanda ortaya çıkan kültürel ve mekânsal 

çatışmalarda alt sınıfların aleyhine olacak şekilde işlediği araştırmanın temel 

varsayımları olarak kurulmuştur. 

 

Daha önce birçok araştırmada gecekonduya olmasa bile varoşa dair kitle 

iletişim araçlarında –özellikle yazılı medyada– kullanılan söylem biçimlerinin 

içerikleri eleştirel analizlere tabi tutulmuştur. Bunun yanı sıra gecekondu sinemasına 

yönelik olarak yazılmış birçok makale, yapılmış birçok araştırma mevcuttur.
3
 Ancak 

bu araştırmayı özgün kılan birtakım özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak söylem ve 

içerik analizlerinin yaygın araştırma konusu olan yazılı ve görsel medyadan farklı bir 

biçimde bir kitle iletişim aracı olarak sinema, araştırma konusu için seçilmiştir. Yine, 

son dönemde yaygınlaşan bu araştırmalarda analizlerin odağında yer alan varoşun 

aksine bir süreç olarak gecekondudan varoşa doğru sinemadaki temsillerin ve 

                                                           
3
 Bkz. Yazılı basındaki söylem biçimlerinin kısmi içerik analizi için örnek olarak; Serpil Bozkulak, 

“Gecekondu”dan “Varoş”a: Gülsuyu Mahallesi”, İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Yay. Haz. Hatice 

Kurtuluş, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2005, s. 239–267, Sema Erder, Kentsel Gerilim, Ankara, 

UMAG Vakfı Yayınları, 2002, s. 86–99 ve sinemada gecekondunun ele alınışı için;  Gülseren 

Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması: Kente Göç Eden İnsanın Türk Sinemasında 

Değişen Profili, Ankara, İmge Kitabevi, Kasım 1992 ve Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, 

İstanbul, Hayalet Kitap, 2008. 



6 
 

üretilen ya da yeniden üretilen söylem biçimlerinin analizine yoğunlaşılmıştır. Diğer 

yandan ise bu analiz edilen söylem biçimlerini, kent sosyolojisinde üretilen söylem 

biçimleriyle karşılaştırma yoluna giderek aralarındaki paralellikler ortaya konmaya 

çalışılmıştır. İkinci olarak da gecekondu ve varoş sinemasına yönelik durağan film 

analizleri ve kronolojisi vermek yerine sinemanın dili ve bu dil bağlamında üretilen 

söylemlerin sürekliliği, tutarlılığı ve fonksiyonelliği üzerinde durulmuştur.

 

 

Sinema bir kitle iletişim aracı olmasının yanı sıra, kendine özgü bir dili 

olmasından dolayı bir metin olarak da ele alınabilir. Bu nedenle de belirli filmler 

üzerinden söylem biçimlerinin okunması gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, 

gecekondu temsillerinden varoş temsillerine geçiş sürecinde hâkim söylem 

biçimlerinin, sinemada nasıl kurgulandığı yukarıda ana hatları çizilen dönemlerin her 

birisi için iki film seçilmek suretiyle toplamda altı film üzerinden analiz edilmeye 

çalışılacaktır. Bu filmler 1950–1980 arası için Ömer Lütfi Akad’ın Düğün (1973) ve 

Kartal Tibet’in Umudumuz Şaban (1979) filmleri, 1980–1990 arası için Muammer 

Özer’in Bir Avuç Cennet (1985) ve Zeki Ökten’in Düttürü Dünya (1988) filmleri 

ve 1990 sonrası için Yavuz Turgul’un Eşkıya (1996) ve Mehmet Bahadır Er ve 

Maryna Gorbach’ın Kara Köpekler Havlarken (2009) filmleridir. Araştırmada 

analiz edilecek filmler, araştırmacının öznel tercihleri çerçevesinde seçilmiştir. Bu 

öznellik seçilen filmlerin, dönemsel olarak baskın olduğu varsayılan söylem 

biçimlerini belirgin bir biçimde sunan filmler olarak değerlendirilmelerinden ileri 

gelmektedir. 

 

Kente dair sosyoloji araştırmalarının ve seçilen filmlerin söylem biçimlerinin 

çözümlemesi Eleştirel Söylem Analizi çerçevesinde geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Eleştirel Söylem Analizi, öncelikle politik ve toplumsal bağlamda konuşma ve metin 

tarafından toplumsal gücün istismarının ve egemenliğin yollarını ve eşitsizliğin 

yasallaştırılmasının, yeniden üretilmesinin ve direnilmesinin yollarını çalışan analitik 

                                                           

 Burada söylemin tutarlılığı ve fonksiyonelliği kavramlarının kullanımında Edibe Sözen’in 

kavramsallaştırması esas alınmıştır. Bkz. Edibe Sözen, Söylem: Belirsizlik, Mübadele,Bilgi/Güç ve 

Refleksivite, İstanbul, Paradigma Yayınları, 1999, s. 91. 
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söylem çalışmalarının bir tipidir.
4
 Eleştirel Söylem Analizi, önde gelen 

teorisyenlerinden Fairclough’un tanımlamasıyla ise, “hem dili, hem de göstergesel 

biçimleri –örneğin beden dili ya da görsel imgeler– içeren söylem ve diğer toplumsal 

pratiklerin diğer öğeleri arasındaki diyalektik ilişkinin çözümlenmesidir.”
5
 Bu 

diyalektik ilişki, söylemin yapılar tarafından biçimlendirildiği gibi yapıların 

biçimlendirilmesine ve yeniden biçimlendirilmesine, yeniden üretimine ve 

dönüşümüne de katkıda bulunmasından kaynaklanmaktadır.
6
 Gecekondu ve varoşa 

dair literatürde ve sinemada kullanılan söylem biçimlerini de bu diyalektik esası göz 

önünde bulundurarak ele almaya çalışacağız. Ancak bu ele alış toplumsal güç 

ilişkileri bağlamında söylemin meşrulaştırma/gayri-meşrulaştırma fonksiyonunu da 

hesaba katan bir ele alış olacaktır. Çünkü Eleştirel Söylem Analizinin temel 

amaçlarından birisi de dil kullanımı tarafından işaret edilen, oluşturulan ve 

meşrulaştırılan sosyal eşitsizliği eleştirel olarak araştırmaktır.
7
 

 

Söylem bağlam içerisinde anlam kazandığından Eleştirel Söylem Analizi, tek 

bir teorik çerçeveye oturtulamaz. Bu nedenle teorik ve analitik olarak birbirinden 

farklı Eleştirel Söylem Analizi çeşitleri olabilir. Yine de bu analiz çeşitleri genel 

hedefleri doğrultusunda kavramsal ve teorik olarak birbirine yaklaşabilirler.
8
 

Bağlamın çerçevesi; zamansal ve mekânsal konum, eylemlerin sosyal ve kültürel 

içeriği ve aktörlerin birbirlerine göre sosyal ve kurumsal konumları gibi kategoriler 

tarafından belirlenir. Bağlamı kontrol etme ise iletişimsel durumun tanımını 

belirleme, iletişimsel eylemin yerine ve zamanına veya hangi bilgiye ve düşünceye 

sahip olunacağına ve hangi sosyal hareketlerin söylem tarafından yerine 

                                                           
4
 Teun Adrianus van Dijk, Critical Discourse Analysis, (Çevrimiçi)   

http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf, e.t. 15 Mart 2012, s. 

352. 
5
 Norman Fairclough, “Söylemin Diyalektiği”, Çev. Barış Çoban, Söylem ve İdeoloji: Mitoloji-Din-

İdeoloji, Yay. Haz. Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, Çev. Barış Çoban v.d., İstanbul, Su Yayınları, 

2003, s. 174.  
6
 Norman Fairclough, “Dil ve İdeoloji”, Çev. Barış Çoban, Söylem ve İdeoloji: Mitoloji-Din-

İdeoloji, Yay. Haz. Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, Çev. Barış Çoban v.d., İstanbul, Su Yayınları, 

2003, s. 159. 
7
 Ruth Wodak, Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis, (Çevrimiçi) http://emile.uni-

graz.at/pub/04w/2004-11-0256.PDF, e.t. 15 Mart 2012, s.1. 
8
 Teun Adrianus van Dijk, Critical Discourse Analysis, (Çevrimiçi)   

http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf, e.t. 15 Mart 2012, s. 

356. 

http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf
http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf
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getirileceğine karar verme gibi kategorilerin üzerinde denetim gücüne sahip olmayı 

gerektirir.
9
 

 

Araştırmanın anlaşılabilirliği açısından diğer önemli bir nokta, araştırma 

içerisinde bazı kavramların hangi bağlamlarda kullanıldığının açıklanmasıdır. Kent 

sosyolojisi literatüründe aralarında karmaşık bir ilişki bulunan kır ile köy kavramları, 

genellikle kullanıcısının tutumuna göre birbirinin yerine mübadele edilebilen 

kavramlardır ve aralarındaki ilişki belirsiz bir alana tekabül etmektedir. Bu araştırma 

içerisinde de kullanıldıkları bağlama ve diğer kavramlarla ilişkilerine göre öznel bir 

seçim olarak kullanım tercihleri farklılık gösterebilmektedir. 

 

Yine bu kavramlardan olan ve araştırma için temel öneme sahip söylem, “kendi 

bağlamına ve diğer söylemlerle ilişkisine göre yorumlanan ya da bağlamdan dolayı 

sosyal yapı, kurum, organizasyon ve sosyo-kültürel değişimlerle ilişkilendirilen dil 

pratikleri”
10

 olarak kavramsallaştırılabilir. Toplumsal alanda hâkim olan söylemler 

iktidar ilişkilerinin kurulumunu sağlayabilir ve toplumsal sınıflar arasındaki 

eşitsizliğin derinleşmesine katkıda bulunabilirler. 

 

Bu araştırma için kentsel alan içerisinde hâkimiyet ilişkilerini kuran söylem 

biçimleri gecekondulu-kentli ve 90’lı yıllardan sonra ise varoşlu-kentli ikilemleri 

üzerinden yürüyen söylem biçimleridir. Araştırmada eleştiriye tabi tutulan söylemsel 

yapılarda bu ikilemleri oluşturan tarafların aralarındaki eşitsiz konumların üzerinde 

durulmuştur. Bu noktada kurulan bu ikilemlerin kuruluş biçimleri değişse de ikilemin 

taraflarının nitelikleri ve aralarındaki eşitsiz ilişki süreklilik göstermektedir. 

Araştırma içerisinde gecekondulular alt sınıfa, kentli sınıflarda genellikle orta ve üst 

sınıfa mensup olarak kurgulanmışlardır. Bu kurgulanış, ekonomik ve sosyal 

farklılıklarla beraber hâkim söylemde ‘kentli’ tanımlamasını üzerine alan kesimlerin 

niteliklerine bakılarak oluşturulmuştur. Türkiye için bu sınıfların birbirleriyle olan 

                                                           
9
 A.e. s. 356. 

10
 Edibe Sözen, Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul, Paradigma 

Yayınları, 1999, s. 159. 
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ilişkileri çok karmaşıktır ve toplumsal alanda özellikle alt ve orta sınıflar arasındaki 

sınır çok farklı değişkenler birlikte göz önünde bulundurulmadığında oldukça 

belirsizdir. Ancak söylem düzeyinde bakıldığında daha keskin bir ayrımın 

varlığından söz edebiliriz. 

 

Belirtilmesi gereken son nokta ise söylem analizinin kendisinin de bir söylem 

üretme biçimi olduğu ve bu nedenle kendi eleştirisinin araçlarını da içinde 

barındırdığıdır. Zira refleksif

 olma söylem analizinin olmazsa olmaz öğelerindendir. 

Araştırmacının söylem analizini gerçekleştirirken ürettiği söylem biçimleri de 

öznelliğin bir ürünü olmasından dolayı tarafsız değildir.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

         

                                                           
 

“Refleksivite: … bir bilgi dalı ya da disiplinin bir teori veya ideolojinin araştırma konusu ya da 

düşünme nesnesi bağlamında benimsediği bakış açısı, yöntem veya stratejileri, söz konusu bakış açısı, 

yöntem ya da stratejilerle, bunları kullanarak ulaştığı düşünce ya da teorilere de uygulanması 

durumudur. Örneğin Viyana çevresi düşünürleri tarafından benimsenen doğrulama ilkesinin refleksif 

olmaklığı ilkenin kendisinin de doğrulanabilir olmaklığını gerektirir. Bu çerçeve içinde, refleksivite 

bir özeleştiri ve değerlendirme sürecini tanımlar.” Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, 

İstanbul, Paradigma Yayınları, 2002, s. 880. 
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1. BÖLÜM: SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜNDE 

GECEKONDUNUN VE VAROŞUN ELE ALINIŞ BİÇİMLERİ 

 

Bundan sonraki kısımda gecekonduyu ve gecekonduluları üç dönem içerisinde 

analiz etmeye çalışacağız. Bu dönemselleştirme girişiminin ana eksenini kent 

sosyolojisi literatüründe gecekondunun ele alınışındaki ve tanımlanmasındaki 

değişmeler oluşturmaktadır. Birinci dönemi 1950–1980 olarak belirleyebiliriz. Bu 

dönemin özelliği gecekondunun kullanım değeri üzerinden tanımlanmasıdır. İkinci 

dönem olan 1980–1990 arasında değişim değeri üzerinden tanımlanan gecekondu söz 

konusudur. Son olarak 1990 ve sonrası içinde bir paradigma değişimi olarak varoş 

kavramıyla ilişkilendirilen gecekondudan bahsedebiliriz. Böyle bir 

dönemselleştirmeye gitmekteki amaç varsayılan dönemlerin az çok kendi içlerinde 

bütünlükler taşımalarının yanı sıra gecekonduya yönelik yaklaşımın ve 

gecekondunun kendisinin değişmesidir. 

 

1950’li yıllardan başlamamızın nedeni yukarıda da değindiğimiz gibi büyük bir 

toplumsal dönüşümün gerçekleşmesinin başlangıç tarihi olmasından dolayıdır. Bu 

tarihten 1980’e kadar olan dönemde kendi içinde birtakım sarsıntılar olmasına 

rağmen bizim ele alışımız çerçevesinde söylemsel olarak köklü bir dönüşüm söz 

konusu değildir. Bu dönemde gecekondulular dışında kalan toplumsal katmanların ve 

kentli orta sınıfın gözündeki gecekondulu imajı o kadar da olumsuz değildir. Ancak 

1980’le beraber makro-ekonomik politikaların değişmesi ve neo-liberal politikaların 

yürürlüğe girmesi ve hayatın her alanının kapitalistleşmeye ve ticarileşmeye 

başlamasıyla beraber gecekonduluların yaşam alanları da belli bir değer artışı 

edinmiş, dolayısıyla daha göze batar hâle gelmiştir. 80’li yıllar bir durgunluk 

dönemi, bir ara dönem gibidir. Bununla birlikte gecekonduların fiziksel 

özelliklerinde de birtakım dönüşümler söz konusudur. Gecekondu bu dönem 

içerisinde arsa stokunun giderek azalması ve yeni imar kanunlarının yürürlüğe 

konmasıyla yerini apartmanlara bırakmaya başlamıştır. Apartmanlaşma ve değer 

artışının neticesinde de 1990’lı yıllarla beraber gecekondu sözcüğü bu bölgelerde 

yaşayan insanların yaşam alanlarını tanımlayamaz hâle gelmiştir. Bu noktada ise 
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ithal bir sözcük olan ‘varoş’  kavramı bu konut alanlarını tanımlamak için 

kullanılmıştır. Bu kullanımda varoş her türlü olumsuz durumun mekânı olarak kentin 

mekânsal ama daha çok sosyal ve kültürel olarak dışında bir bölge olarak 

kurgulanmıştır. Tezde kullandığımız dönemselleştirmenin nedeni de gecekondu 

olgusu açısından dönüşümsel aşamaları ifade eden bu nitelikler ve farklılıklardır.  

 

1.1. Tarımda Makineleşme Öncesi Gecekondular 

 

Gecekondu olgusu, kimi zaman kentsel alanın formel kurumları için bir sorun 

kimi zaman da devletin karşılayamadığı konut talebine yönelik bir çözüm olarak 

sosyal bilimciler tarafından çok sık biçimde araştırma konusu olarak ele alınmıştır. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de kent sosyolojisinin, gecekondu üzerine yapılan 

araştırmalarla başladığını söyleyebiliriz. Tarımda makineleşmenin iç göçü 

tetiklemesi ve bu durumun yarattığı etkiyle birlikte gecekondu olgusunun ivme 

kazanarak kentlerde bir ‘sorun’ biçiminde görünür hâle gelmesi, gecekondunun 

araştırmalara konu olmasının en büyük nedenidir.  

 

Türkiye için gecekondu olgusunun ortaya çıkmasında çeşitli dönemlerde 

meydana gelen iç göç hareketlerinin büyük önemi vardır ve gecekondu olgusunun 

kökeni sanılandan daha eski tarihlere kadar gitmektedir. Türkiye’ye özgü dinamikleri 

olan gecekondunun arketipini 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun 

sınırları içerisinde de bulabiliriz.
11

 Bu hâliyle gecekondu olgusu iç göçün ivme 

kazandığı 1950’lerden önce de var olan bir konut biçimiydi. Ancak henüz niceliksel 

bir yoğunluğa erişmediğinden görünür bir hâlde değildi. 

 

                                                           
11

 Bkz. Halil İnalcık, “İstanbul”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi: İslam-Kaide, C. 

XXIII, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001, s. 205–239, İlber Ortaylı, ”İstanbul’da 

Yerleşme Düzeninin Evrimi Üzerine”, İstanbul’dan Sayfalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 

215–237 ve Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu: 1830–1914, Çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul, Timaş 

Yayınları, 2010. 
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Osmanlı İmparatorluğu için 1800’lü yıllardan itibaren artan toprak kayıpları 

elde kalan topraklara yoğun bir göç hareketinin başlamasına neden oldu. Bu göç 

hareketinin en önemli varış noktası ise imparatorluğun payitahtı İstanbul’du. Bu 

yoğun göç hareketi, zaten büyük bir nüfus yoğunluğuna erişmiş sur içinin yerine 

Osmanlı Batılılaşması’nın odağı ve İmparatorluğun finans ve iş merkezi olan 

Haliç’in diğer kıyısına Galata ve Beyoğlu çevresine yerleşme eğilimindeydi. 

 

Diğer yandan ise Müslüman ve gayrimüslim girişimcilerin kurduğu yeni işler, 

iç kesimlerden yoksul insanları ve köylüleri kente çekti ve “bu insanlar kentte bir 

çeşit ‘işçi sınıfını’ oluşturdular.”
12

 İstanbul’da biriken bu yoğun nüfus doğal olarak iş 

olanaklarının en yakın olduğu yerlere yerleşmeye başladı. “Galata ve Beyoğlu’nun 

hemen yakınlarında Kasımpaşa, Okmeydanı ve Hasköy yine Haliç’in diğer 

yakasında Eyüp ve Anadolu yakasında Üsküdar’ın bazı semtleri bu kitlenin 

yerleşmesi sonucu gecekondu yerleşimleri hâlini aldı.”
13

 Ancak yine de bu durumun 

oluşumunda tam anlamıyla bir sanayileşme ve kentin çekim gücünden söz edilemez. 

Temel olarak bu durum Osmanlı’nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik 

konjonktür ile devletin sınırlarının sürekli değişmesinden ve toprak kayıplarından 

kaynaklanan göçün yarattığı bir durumdu. Yeni yeni kurulmaya başlayan fabrikalar 

ve iş olanakları sadece bu göçün İstanbul içerisinde yer seçmesinde ve belli 

bölgelerde yoğunlaşmasında etken teşkil etmektedir. 

 

Bu gelişmelerle beraber İstanbul geleneksel, dini ve etnik temelli ayrışmalara 

dayalı kent yapısından çıkarak, farklı toplumsal katmanların, konut alanlarının 

birbirinden ayrıştığı bir kent hâline geldi. Ancak bu katmanlaşma modern 

toplumlardaki sınıfsal boyutu olan katmanlaşmadan çok farklıdır. Bu katmanlaşma 

salt klasik zengin-fakir ayrımına dayanan bir katmanlaşmaydı. İstanbul için ne 

modern anlamda işçi ve burjuva sınıfından ne de bunlara has konut alanlarından söz 

edilebilir. Yine de Osmanlı toplum ve kent yapısının, Osmanlı modernleşmesinin 

                                                           
12

 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu: 1830–1914, Çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul, Timaş Yayınları, 

2010, s. 166. 
13

 İlber Ortaylı, ”İstanbul’da Yerleşme Düzeninin Evrimi Üzerine”, İstanbul’dan Sayfalar, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 1995,  s. 235. 



13 
 

mekânı olan İstanbul’un özelinde modernliğe özgü bir değişim geçirdiğini 

söyleyebiliriz. 

 

Bu merkezi iş bölgelerinin ve zengin kesimin oturduğu semtlerin hemen yanı 

başına yapılmış gecekondular ve göçmen kitle, görece ‘modern’ özellikler kazanmış 

bu ‘nezih’ semtlerin konut ve nüfus örüntüsüne tezat bir durum teşkil etmekte ve hoş 

karşılanmamaktaydı. Ortaylı’nın da örnek olarak verdiği gibi, İlk Meclis-i 

Mebusan’da mebuslar, Kasımpaşa’nın Beyoğlu Altıncı Dairesinin sınırları içerisine 

sokulmamasını eleştirdiklerinde; Reis Ahmet Vefik Paşa “Beyoğlu muhitinin 

isteklerinin Kasımpaşa gibi fıkara semtlere lüks olacağını” belirtmiştir.
14

 Bu ifade 

yerel kentsel kurumların gecekondululara bakış açısını gösteren ilk ifadelerden biri 

olması bakımından önemlidir. Ayrıca 1950 sonrası Türkiye’sine has bir olgu olarak 

görülen gecekondulu-kentli veya buna dayanarak kurulan diğer ikilemlerin 

köklerinin aslında sanılandan daha eskilere gittiğini göstermektedir. 

 

Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere dayalı olarak Osmanlı 

dönemi için yalnızca İstanbul’daki gecekonduların varlığına ilişkin bir çıkarsama 

yapabilmekteyiz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Ankara’nın başkent olması 

iç göçlerde ikinci önemli bir varış noktasını ortaya çıkarmıştır. Cumhuriyet kendisine 

muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı amaç edinmişti. Bu modernlik anlayışının 

uygulama mekânı ise yeni oluşturulacak Cumhuriyet’in kentleri, en başta ise başkent 

Ankara’ydı. Ancak kırla kent bir toplumun iki ayağı olarak görülürse, kentin ve 

kentte yaşayanların modernizasyonuna öncelik verilmesi ve bu suretle kırın kentin 

gerisinde kalması bir ayağın diğerinden kısa olmasına yol açarak bu ilerleyişin topal-

aksak bir hâlde devam etmesine neden olmuştur. 

 

Bakıldığında kır bu modernite planı içerisinde sadece maliyeti üstlenici işlevi 

sayesinde vardır ya da ikincil konumda kendine yer bulabilmiştir. Ekonomisi tarıma 

dayalı bir ülkede kırsal alanların sınırlı olsa da teşviki ve köylülüğün yüceltilmesi, 

                                                           
14

 A.e. s. 235. 
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sanayileşme ve modernleşeme çabalarına kaynak sağlama ve modern olmayan 

unsurların modernliğin mekânı olan kente göçünün önlenmesi isteğinden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ancak Anadolu’da canlanmakta olan kentler yeni iş 

olanakları yarattığı için tarımda zaten marjinal bir konumda olan emek göçünü 

kendine çektiler. Bu kentlerin başında büyük bir imar planına girişilmiş olan yeni 

başkent Ankara gelmekteydi. 1927’de 74.553 olan Ankara’nın nüfusu on sekiz yıl 

içerisinde 1945 yılına kadar yaklaşık üç katı artarak 226.712’ye çıkmıştır.
15

 Yine bu 

nüfusun yaklaşık 40 bini imar planının dışında kalan alanlarda yapılmış 

gecekondularda yaşamaktaydı.
16

 

 

Bu nüfus, kentin modern kesimlerinden uzak tutulabildiği sürece pek göze 

batmamıştır. Ancak niceliksel olarak ‘rahatsızlık’ verici boyutlara ulaştıktan sonradır 

ki, 1945 yılı ve sonrasında gecekondu sorunu mecliste uzun uzadıya tartışılmıştır.
17

 

Bu tartışmalarda gecekondu kimi zaman “Ankara’nın modern görüntüsüyle tezat 

oluşturan bir felaket kimi zamanda gariban halkın kışın başını soktuğu çatısı olarak 

görülmüştür.”
18

  

 

Gecekondu olgusuna bakış hep bu gel-git etrafında şekillenmiştir. Görünür hâle 

gelmesinden sonra ilk yıllarda gecekonduya karşı eski kentliler ve resmi kurumlar 

nezdinde olumsuz tavır söz konusu olmasına rağmen yine de barınma sorunu 

açısından devlete ve sisteme yük getirmedikleri için gecekondulara göz 

yumuluyordu. Bu göz yumma gecekondulular için her zaman olumlu ve olumsuz 

olarak çifte anlamı bir arada barındırmıştır. Konut yapımında ve yerleşmelerinde 

görmezden gelme kente tutunmalarına yardım edip olumlu bir anlama bürünürken, 

yaşam alanlarında karşılaştıkları sorunlar ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi söz 

konusu olduğunda olumsuz bir anlam edinmektedir. Bu olumlu görmezden gelme 

neticesinde de 1948 yılında gecekondu ile doğrudan ilgili ilk kanun olan 5218 sayılı 

kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda gecekondu ifadesi geçmese de temel amaç 

                                                           
15

 Tansı Şenyapılı, “Barakadan” Gecekonduya-Ankara’da Kentsel Mekânın Dönüşümü: 1923–

1960, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, s. 277. 
16

 A.e. s. 277. 
17

 A.e. s. 132. 
18

 A.e. s. 132–133. 
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belediye sınırları içerisindeki gecekonduların yasallaştırılmasıydı.
19

 Bu kanunla 

Ankara Belediyesine, belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda gecekondu yapmış 

kişilere küçük meblağlar karşılığında arsa dağıtma yetkisi tanınıyordu. Bu kanundan 

sonra tüm belediyelere bu tarz satış yapma yetkisi tanıyan 5228 sayılı kanun da 

yürürlüğe girmiştir.
20

 Bu kanunlar o zamana kadar yasadışı sayılan gecekondulara 

meşru bir nitelik ve yeni gecekondu yapacaklara da bir umut ışığı ve cesaret 

kazandırmıştır. 

 

Ancak iç göç olgusunun bir sonucu olan gecekondulaşmanın 1950 ve 

sonrasında ivme kazanmasında, çıkarılan bu kanunlardan ziyade iç göçü tetikleyen 

tarımda makineleşmenin etkisi daha büyük ve sarsıcıdır. Kuşkusuz ki tarımda 

makineleşme ile beraber üretim yapısının değişmesi Türkiye’nin kentleşme sürecinde 

bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Türkiye’de birçok kırsal alanda toprağın 

nüfusa göre kıt olmasının yarattığı göçün yanı sıra tarıma makinenin girmesiyle 

beraber atıl durumda kalan emek gücünün kentlere akın etmesi de var olan kır-kent 

nüfus dengesini bir anda ters yüz etmiştir.  

 

Sonuç olarak tarımdaki bu kırılma noktası kırın itici nedenlerini gün yüzüne 

çıkararak kentlere göçü hızlandırmıştır. Bu göç dalgasıyla beraber büyük bir nüfus, 

kentlerin kıyılarına vurmuştur. Kente göç eden bu grup ortaya çıkardıkları konut 

talebini yine kendilerinin yarattıkları konutlarla, gecekondularla çözmüşlerdir. Bu 

tarihten önce de kentte var olmalarına rağmen, ancak nicel olarak bir büyüklüğe 

eriştiklerinde görünür hâle gelerek bir isme sahip olabilmişlerdir. Bu konut 

alanlarında yaşayan insanlara konut biçimlerine atfen ‘gecekondulu’ denmiştir. 

 

 

                                                           
19

 A.e. s. 134. 
20

 Orhan Tuna, İstanbul Gecekondu Önleme Bölgeleri Araştırması, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi Yayınları, 1977, s.  22-23. 
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1.2. 1950–1980 Arası: Kullanım Değeri Üzerinden Tanımlanan 

Gecekondu ve Kentle Bütünleşecek Gecekondulu 

 

Bir kentsel konut örüntüsü olarak gecekondu resmi kurumlar ve eski kentli 

kesim tarafından ilk ortaya çıkışından itibaren hem var olan kentsel mekânlardan 

biçimsel, hukuki ve sahip olduğu yaşam standartları bakımından farklılık göstermesi 

hem de barınak olduğu insanların sahip olduğu sosyo-ekonomik ve kültürel 

standartların kent ölçeğinin bir hayli altında olması nedeniyle ‘malformasyonlu’

 

olarak görülmüştür. Bu nedenle çoğu zaman kentsel kültürün dışında ona tezat bir 

konuma yerleştirilip ’anomali’ olarak etiketlendirilmiştir.   

 

Türkiye’de kent sosyolojisi çalışmaları gecekondu araştırmalarıyla başlamış 

gecekondulaşma sürecinin hızlanmasının hemen ardından da gecekondu ve 

gecekondulular bir araştırma nesnesi olarak literatüre girmiştir. Bu ilk ortaya çıkış 

aşamasındaki ele alışın teorik temelini ise genelde Batı kent sosyolojisinden ithal 

edilen fikirler  –özelde ise Modernleşme okulu ve Chicago okulunun fikirleri– 

oluşturmaktadır. Bu dönemin ana eksen fikri kentsel alana gelen kırsal göçmenlerin 

bir süreç sonunda –kentte geçirdikleri süreyle bağlantılı biçimde– evrilerek kırsal 

alışkanlık ve davranışlarından sıyrılıp kentlileşecekleri varsayımıdır. 

 

Buradaki kentlileşme kavramı temel olarak Chicago Okulu teorisyenlerinden 

Louis Wirth’in ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme’ adlı makalesinde belirttiği 

görüşleri çevresinde algılanan bir kavramdır. Wirth’in belirttiği kentlileşme 

özellikleri birincil ilişkilerin yerini ikincil ilişkilerin alması, akrabalık bağlarının 

zayıflaması, ailenin toplumsal açıdan öneminin zayıflaması, komşuluk ilişkilerinin 

zayıflaması, toplumsal dayanışmanın geleneksel temelinin zayıflaması olarak 

                                                           

 Malformasyon: Doğuştan gelen biçim bozukluklarını tanımlamak için kullanılan bir tıp terimi. 

Tıbbi bir kelimeyi burada kullanmamızdaki amaç daha sonraki dönemlerde -özellikle 90’lı yıllardan 

sonra- birçok tıbbi terimin kentsel alanlarla ilgili olarak birtakım olumsuz ve eşitsizlikçi yargılar 

barındıracak şekilde kullanılmasına dikkat çekmektir. Yerel resmi kurumların çok sık kullandığı ve 

kentsel dönüşüm projelerini meşrulaştırıcı bir söylem biçimi olan ‘kentin kangrenleşmiş bölgelerine 

neşter vurmak’ tabiri bu tür bir kullanıma örnek olarak verilebilir. 
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gösterilmiştir.
21

 Bu kentlileşme tanımı Batı sosyolojisinde birçok sosyolog tarafından 

ele alınmış olan kır-kent, geleneksel-modern karşıtlıklarından türetilmiş bir dizi 

kavramlar kümesinden oluşmuş ve Batı’nın kendi özgün deneyiminden doğmuştur. 

 

Türkiye’de ilk gecekondu araştırması ise İbrahim Öğretmen tarafından 1956 

yılında Ankara’da Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinin arkasındaki gecekondu 

mahallesinde gerçekleştirilmiştir. 158 gecekondu ve 358 aile ile gerçekleştirilen bu 

çalışma genel olarak yüzeysel ve daha çok gecekonduların fiziksel özelliklerinin ve 

biçiminin ne olduğuna dair dar kapsamlı bir araştırmadır.
22

 Bu çalışma ilk olması 

bakımından Türkiye sosyolojisinde ayrı bir öneme sahiptir. Diğer yandan ise 

modernist ve ilerlemeci yaklaşımlar çerçevesinde gecekondunun ve gecekonduluların 

ele alınmasının ilk izlerini taşımaktadır.   

 

“Gecekondular şehir planına muğayir olarak keyfi yapıldıklarından estetik bakımından bir 

çirkinlik müessesesidirler. Büyük bir şehirde hele bir hükümet merkezinde modern esaslara ve 

planlara göre yükselen mahalleler içinde derme çatma barakaların gözlerde bırakacağı menfi iz 

su götürmez bir hakikattır.”23 

 

Elde edilen bulguların yüzeysel ve yetersiz olmasına rağmen bir mekânsal 

yapının biçiminden, özelliklerinden ve konumundan yola çıkarak o konutlarda 

ikamet eden insanlara yönelik ağır önyargılar barındıran açıklamalar getirilmektedir. 

 

“Bu mahallede oturanların bir çokları ahlaki bağları tamamen kopmuş kimselerdir. Sefalet 

mahalleleri umumhanelerden ayrılanların, meyhane köşelerinden kaçıp gece yarısı bağırıp 

                                                           
21

 Louis Wirth,  “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”, 20. Yüzyıl Kenti, Der. Bülent Duru ve 

Ayten Alkan, Ankara, İmge Yayınevi, Mayıs 2002, s. 101. 
22

 Birsen Gökçe v.d., Gecekondularda Aileler Arası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş 

Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 

Yayınları, 1993, s. 22–23. 
23

 İbrahim Öğretmen,  Ankara’da 158 Gecekondu Hakkında Monografi, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1957, s. 43. 
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çağırarak sokak ortasında dolaşan sarhoşların meskeni ve niyabet Ankara şivesiyle çakalların 

(Hırsızların) meskenidir.”24              

 

Temel mesele Cumhuriyet’in modernleşmesinin simgesi olan kentlerinde bu 

modernleşmeyi alt-üst eden, tamamen ona karşıt bir konut biçiminin ortaya 

çıkmasında yatmaktadır. Gecekondular modernleşme açısından bir tehdittir. “Yine de 

konut ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış bir yapı olarak gecekondularla meşgul olmak 

sıhhi, içtimai ve estetik bakımdan bir vazifedir.”
25

 

 

Bu olumsuz bakışa rağmen göç sürecinin hızlandığı 1950’lerden 1980’lerde 

değişim değeri ifade eden bir meta olarak gecekondu olgusunun ortaya çıkmasına 

kadar gecekondu yoksul insanların masum barınağı olma imajını da üstüne almıştır. 

Bu süre zarfında kendi sorunlarını kendileri çözmeye uğraşan, sistemin karşısında 

yer almayan hatta bir şekilde dâhil olmaya çalışan –sistemin yanında olsalar da 

içerisinde olamayan– insanların yaşam alanı olarak ele alınmıştır.  

 

Dönemin bakış açısına uygun olarak özellikle 1960 sonrası planlı kalkınmaya –

bir başka deyişle ithal ikameci döneme– geçilmesi ve gecekondu olgusunun iyice 

belirginleşmesiyle beraber gecekondulu nüfus birçok araştırmacı tarafından bu 

kalkınma hamlesini sırtlayacak ucuz emek deposu olarak görülmüştür. Bu dönemde 

yapılan kalkınma planları aynı zamanda kendine sosyal adalet ilkesini göz önünde 

bulundurmayı amaç edinmiştir. İlk dört plan özellikle artan gecekondu sayısının nasıl 

durdulabileceği ve var olan gecekonduların nasıl iyileştirilebileceği üstünde 

durulmuştur. Ancak birinci ve ikinci beş yıllık planlara bakıldığında derinlikten uzak 

yüzeysel bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir.
26

 Gecekondu sorunu devlet 

nezdinde yalnız bir konut sorunu olarak ele alındığından devletin yaptığı toplu 

                                                           
24

 A.e. s. 43. 
25

 A.e. s. 44. 
26

 Bkz. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), 

(Çevrimiçi) www.ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf,  e.t. 17 Eylül 2011 ve T.C. Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), (Çevrimiçi) 

www.ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan2.pdf, e.t. 17 Eylül 2011. 
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konutlar gecekondulular için hem niceliksel olarak hem de niteliksel olarak 

gecekondunun yerini tutmamış ve başarısız olmuştur.  

 

İstanbul’da ilk gecekondu araştırması olan Zeytinburnu gecekondu bölgesiyle 

ilgili araştırmayı yapan Charles W. M. Hart da bu konuya değinmiştir. Aynı zamanda 

İstanbul’un ilk ve en büyük gecekondu bölgelerinden biri olan Zeytinburnu 

gecekondu bölgesindeki hanelerin tamamına yakınını dâhil edecek şekilde –o 

dönemde Zeytinburnu’nda yaşayan gecekondulu nüfus 80.000 kadardır– 1962 

yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümü öğrencileriyle birlikte 

araştırmayı gerçekleştiren Hart, gecekondulular hakkında olumlu yaklaşımlar 

getirmiştir. Hart 1962 yılı tarihli araştırmasında şöyle yazmaktadır: 

 

“İstanbul’un ucuz işçi meskenlerine dehşetli ihtiyacı vardır. Serbest mütahitler bu tip mekân 

inşaatına kâr getirmediği için yönelmemektedirler ve muhtelif devlet programları da bu tip 

mesken inşaasında daima başarısızlığa uğramıştır. Çünkü, İmar ve İskan Bakanlığının bu tip 

evleri yanılmaz bir süretle ya yanlış tarzda ya yanlış mıntıkalarda inşaa etme âdeti vardır. Oysa 

Zeytinburnu halkının bu tip meskenlerden beş binini -3000 tapusuz ev sahibi 2000 tapulu ev 

sahibi- hükümetten hiç bir şey talep etmeksizin ve Anadoludan yeni gelenlerin içinde 

yaşayabilecekleri şekilde ve iş merkezine yakın olması münasebetiyle arzu edilen mıntıkada, 

yapma istekleri vardır.”27                                

 

Hart’a göre yapılması gereken, bu bölgelerde yaşayanlara kentin eski 

kesimlerinde yaşayanların sahip olduğu haklara eş değer biçimde tapularını 

dağıtmaktır. Zira gecekonduluların çoğu tapuları olmadıkları için evlerinin yıkılma 

korkusu ile bir çivi dahi çakamamaktadır. Ancak tapu güvencesi altına girdiğinde bu 

bölgeler kendiliğinden düzgün bir konut sahası hâline gelecektir.
28

 

 

                                                           
27

 Charles W. M. Hart, Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 

1969, s. 48. 
28

 A.e. s. 49. 
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Hart 1966 yılında çıkarılan ve gecekondu ismini taşıyan ilk kanun olan 775 

sayılı kanuna da bu noktalardan eleştiri getirmiştir. Bu kanun ıslah, tasfiye ve önleme 

olmak üzere üç açıdan gecekonduya yaklaşmıştır. Var olan gecekonduları selefleri 

gibi yasallaştırmış ancak diğer yandan ıslahını öngörmüştür. Islah edilemeyenlerin de 

tasfiyesine hükmetmiş, gecekondu yapılma ihtimali olan bölgeler için de yıkma ve 

sosyal konut inşası gibi önleme politikaları getirmiştir. 

 

Hart umutlarını sırtlarına yükleyip kente gelmiş, burada tutunmak ve kentin 

çarkları altında ezilme pahasına da olsa daha iyi bir yaşama sahip olmak için onurlu 

bir mücadele veren ve her şeyini ortaya koyan gecekondulu imajını çizen ilk 

araştırmacıdır. Bu yüzden de 775 sayılı kanunun getirdiği önleme uygulamalarına 

karşı çıkar. Hart’a göre gecekondulu, artık güçlerine ihtiyaç duyulmayan ziraat 

sahalarından çekilen, köylülükten endüstrinin ihtiyaç duyduğu fabrika işçiliğine çok 

kısa bir süre zarfında geçmiş ve Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişmesine 

mütevazı bir şekilde katılmıştır.
29

 

 

“Nasılki hükümetin yardımı olmaksızın şehirdeki işlerini kendileri bulmuşlarsa, yine şehirde 

oturdukları evleri, hükümetin yardımı olmaksızın, hatta hükümetin baskısına ve muhalefetine 

rağmen, kendileri yapmışlardır.”30 

 

Hart’a göre yerel yönetimlerin kolluk kuvvetlerince defalarca evlerinin 

yıkılmasına rağmen yeniden yapan bu gecekondulular bütün olumsuz koşullara 

rağmen buralarda yaşamayı her ne pahasına olursa olsun sürdüreceklerdir. “Bu 

konutlar geçici olmayıp gecekonduluların ölünceye kadar yaşayacakları daimi 

ikametgâhlarıdır.”
31

  

 

                                                           
29

 A.e. s. 101. 
30

 A.e. s. 101. 
31

 A.e. s. 44. 
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Bu yargıların yanı sıra, kır ile kent arasındaki gelişmişlik açısından kentli 

sınıflara göre oluşturulan eşitsiz karşıtlık ve düz çizgisel ilerleme modeli Hart’da da 

mevcuttur. Buradaki temel varsayım gecekonduluların belli bir süre geçtikten sonra, 

belki birkaç kuşak sonra sadece ucuz emek deposu olmaktan çıkıp birer kentli hâline 

gelecekleri ve kentlileşecekleridir. Hart için bu yalnızca bir süreç meselesidir. Bu 

yaklaşım daha sonraki araştırmaları da etkilemiş ve bu dönemin ana özelliğini 

oluşturmuştur. Hart şöyle demektedir: 

 

“Bugün Zeytinburnunda yaşayan bir genç kız şehirlidir. Davranışlarıyla, zevkleriyle şehirli 

olup Beyoğlu modasını taklit ederek yüksek ökçe ve kısa etek giyer… Büyük anası köyde 

tarlada çalışmış, anası belki İstanbul’da ev işlerinde çalışmıştı; fakat kendisi evli bir kadın 

olarak, ya bir fabrikada yarı kalifiye işçi olarak çalışacak, yahutta ya bir büroda ya bir 

mağazada çalışacaktır.”32 
   

 

Burada Hart’ın ifade ettiği ‘şehirlilik’ kentli orta sınıfın davranışlarına ve 

zevklerine referans gönderilerek oluşturulan bir ‘şehirlilik’ imajıdır. Bu görüş 

zamanla gecekondulu nüfusun da bu orta sınıfa has özellikleri önce taklit edip daha 

sonra benimseyerek kentle bütünleşeceği ve kentlileşeceği varsayımını içermektedir. 

 

Kemal Karpat da benzer bir yaklaşımla gecekonduluların dört aşamada kentle 

bütünleşip, kentlileşeceklerini varsaymaktadır. İlk aşamada yapay bir değişiklik 

olmasına rağmen kentlileşmeye bir hazırlık olarak kent kıyafetlerini ve bazı kentli 

davranışlarını, ikinci aşamada ise su, elektrik ve ulaşım gibi kent hizmet ve 

olanaklarını benimseme, üçüncü aşamada kentin diğer insanlarıyla ilişki kurmaya 

                                                           
32

 A.e. s. 80. 
 

Literatürdeki bu ve buna benzer birçok ele alışla, Türkiye sinemasında gecekondularla ilgili birçok 

filmde işlenen temalar arasında bir paralellik vardır. Birçok araştırmanın ayrıntılarında filmlere konu 

teşkil edecek noktaları bulmak mümkündür. Bu anlamda gecekonduya dair yapılan sosyoloji 

araştırmalarıyla çekilen filmler arasında bir bağ kurma olanağı bulunabilir. 
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istekli oluş ve kentin diğer kesimiyle temas kurma ve son aşamada ise kentle tam 

bütünleşme ve artık kendini köye değil kente ait hissetme gerçekleşir.
33

 

 

Gecekondulular kırla-kent arasında sıkışmış ne köylü ne kentli, hem köye hem 

de kente marjinal bir kesim olarak görülmüş, ancak köylülükten kentliliğe doğru bir 

evrilmenin gerçekleşeceği kente olan marjinalliğin giderek kaybolarak kentle tam 

bütünleşmenin sağlanacağı birçok araştırmacı tarafından çeşitli biçimlerde dile 

getirilmiştir.
34

 Bu dönemde yapılan araştırmalarda elde edilmek istenen sonuç bu 

kentlileşme derecesinin ölçülmesidir. Aranan ise gecekondunun bir geçiş aşaması 

olduğunun bulgularıdır. Elde edilen istatistikî bilgiler köy ile kent arasındaki 

istatistikî bilgilerin arasına oturtulmak istenmiş, sonuçlar da buna göre 

yorumlanmıştır.  Gecekondulular pasif bir değişen olarak ele alınmış, onların 

değiştirme ve dönüştürme gücü yadsınmıştır. 

 

Ancak diğer yandan gecekonduluların ucuz emek gücü olması ve 

gecekonduların üstünde yer aldığı arsaların kentli sınıflar için henüz bir değer ifade 

etmemesinin –kullanım değeri üzerinden tanımlanması– yanı sıra söylemsel olarak 

kurulan kentle bir bütünleşme gerçekleştirebilme ihtimali, gecekondululara kentin 

yerli sakinlerinden gelebilecek tepkileri önlemiştir. Ayrıca kentsel alan içerisinde 

orta ve üst sınıfların yaşam alanlarının çok dışında, kentin çeperinde ‘değersiz toprak 

parçalarında’ yapılan konutlar, bu kentsel sınıflar için yalnız ucuz işgücü biçiminde 

görünür hâldeydi. 
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Işık ve Pınarcıoğlu’nun da belirttiği gibi, gecekondu en başından beri belli bir 

sınıfın yaşam alanı olarak zaten sınıfsal bir içeriğe sahipti.
35

 Ulaşım maliyetlerinden 

en çok etkilenen bu kesim maliyeti en aza düşürmek için iş olanaklarının olduğu 

yerlerde yerleşme eğilimindeydiler. Ayrıca bu kent merkezinden uzaklık onlara yerel 

kurumların denetiminden kurtulma olanağı da sağlamaktaydı. Gecekondu bir konut 

biçimi olmanın çok ötesinde birtakım işlevleri de yerine getirmekteydi. Kente yeni 

göçmüş düzenli iş olanaklarından yoksun, iş piyasasında sürekli gezer bir hâlde 

bulunan kesim için barınma sorununa en az maliyetle çok kullanışlı hem de esnek bir 

çözüm getirmişti. Bu anlamda devletin yükünü hafifleten ve iş gücü maliyetlerini de 

aşağı çeken bir oluşum niteliğindedir. 

 

Üstelik gecekondulular bunu formel kentsel kurumları kullanmadan kendi 

dayanışma ağlarını kullanarak oluşturmuşlardır. Bu dönemin göç örüntüsü olan 

zincirleme göç ve kademeli göç olgusu, hemşerilik ve akraba bağları kentle ilk 

temasta kentsel alandaki karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelinmesini 

sağlamıştır. Bu anlamda gecekondu bölgelerinde aynı ilden veya aynı bölgeden gelen 

insanların yoğunlaşması söz konusudur. Bu yoğunlaşma yabancı bir ortamda hem 

güven duygusunun geliştirilmesine yardımcı olmakta hem de kentle ilgili bilgilerin 

en çabuk biçimde derlenmesini ve biriktirilmesini sağlamaktadır. Ancak bu dönemin 

araştırmalarında görmezden gelinen bir durum olarak bu dayanışma ağları en 

başından beri kendi içerisinde bir sömürü ilişkisini de barındırmaktadır. Daha önce 

göç etmeleri nedeniyle kent ortamında göçmenler için hayati nitelik taşıyan formel 

ve enformel bilgi biçimlerine daha önce sahip olanlar kendilerinden sonra gelen 

akraba ve hemşerileri üzerinde bu avantajlarını sonuna kadar kullanmışlardır.  

 

Kentte gelindiği andan itibaren en temel amaç var olabilmek için iş ve barınma 

sorunlarına çözüm bulmaktır. Gecekondulular için en önemli istihdam olanağı 

enformel iş piyasasıdır. Bu bağlamda gecekondu belirli bir tür emeğin fiziki 
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mekândaki yansıması olarak değerlendirilmiştir.
36

 Bu dönemde yapılan 

araştırmalarda ortak tema piyasadaki iş olanaklarına ulaşmada hemşerilik ve akraba 

bağlarının önemi ve yüksek bir iş devingenliğidir. Başını sokacak bir dam olarak 

gecekondu ise gecekondulular için tek tasarruf ve yatırım aracıdır. Bu yaklaşımla 

bakıldığında bir umudun mekânıdır. Kentsel alandaki ekonomik ve sosyal 

değişikliklere karşı koyma ve en az hasarla atlatabilme olanağı veren bir sigortadır. 

 

Bu dönemde yapılan araştırmalarda elde edilen ortak bulgulardan biri de 

gecekonduluların kentte yaşamaktan memnun oldukları ve asla köylerine dönmek 

istemedikleridir. Göçün temel nedenleri, toprak/nüfus oranının dengesizleşmesi, iş 

olanaklarının giderek azalması ve eğitim, sağlık gibi sosyal ve kültürel taleplerin 

karşılanamamasına bağlı olarak açıklanan kırın itici nedenlerinden 

kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte araştırmalarda gecekonduluların hemen hepsi 

göç etme nedenleri arasında ekonomik nedenleri ilk sıraya koymuşlardır. Köyle 

kıyaslandığında daha yüksek bir gelir ve yaşam standardı elde etmeleri bu 

kıyaslamaların sonunda görece bir refah duygusu geliştirmeleri araştırmacılar 

tarafından geri dönmeyi istememe arzusunun kaynağı olarak ifade edilmiştir. 

 

Kentli sınıflar içinse gecekondu geleneksel ilişkilerin sürdürüldüğü ve kent 

kültürüne direnilen bir mekân,  kentle bütünleşmenin önünde bir engel olarak 

görülmüştür. Gecekondulunun karşısında bir orta sınıf kentli değerler sistemi vardır 

ve bu karşıtlık gecekondu apartman karşıtlığında belirginleşir. Apartman kentsel 

değerlerin benimsenmesinin temel koşulu olarak sunulur. Bu düşünce sistemi 

içerisinde gecekondudan apartmana doğru yaşanılacak bir dönüşüm ile 

gecekonduluların kentli geleneklerini içselleştirip kentle bütünleşecekleri varsayımı 

kesişir.  Bu yaklaşım gecekonduyu bir konut sorunu olarak görmekle beraber asıl 

sorun olarak tanımladıkları şey gecekondunun kentin kültürüne ve estetiğine aykırı 

bir mekânsal form olmasıdır. Islah ve kontrol edilebilir veya önlenebilir veya 

barındırdığı nüfus bakımından işe yarar olarak görüldüğü sürece ‘müsamaha’ 
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gösterilebilir bir oluşumdur. Ancak bu müsamahanın arkasında bu mekânsal formun 

kentin estetiğine ve barındırdığı nüfusun da kentin kültürüne ayak uyduracağı umudu 

vardır.  

 

Ancak 70’li yılların sonuna doğru daha net gözlenebilen olgu, 

gecekonduluların orta sınıfa atfedilen bazı kültür öğelerini benimsemelerinin yanı 

sıra kendilerine has bir doku geliştirmeleridir. Kendi geçmiş yaşam deneyimleriyle 

kent ortamında edindikleri yeni bilgileri kaynaştırıp kentteki çetin yaşam koşulları 

altında var olabilmeyi başarmışlardır. Ancak bu yeni durumun ortaya çıkmasıyla 

beraber daha önceki araştırmalarda var olan gecekonduluların kentle bütünleşecekleri 

vurgusu dönemin sonundaki araştırmalarda kaybolmuştur. Kıray ise farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşarak, “çok yavaş sanayileşme ve ondanda yavaş örgütsel gelişme 

nedeni ile endüstriyel-kentli işçi kimliğini almaya fırsat bulamayan göçmenlerin, 

rasgele küçük, üretici olmayan hizmet işlerine”
37

 yöneldiğini ve “bulabildikleri 

işlerin ve gelirlerinin başka bir yerde oturmalarına izin vermediğini, gelirlerini 

arttırmak ya da bunu temin edecek sanayileşme şartlarını kökünden değiştirmek de 

onların elinde olmadığından gecekonduları az gelişmiş sanayileşmemiş sosyal 

düzenimizin bir yansıması sayarak, öylece kabul etmemiz gerektiğini”
38

 

söylemektedir. 

 

Gecekondulular kendi dönüştürme ve değiştirme kapasitelerini kullanarak hem 

kendileri değişmişler hem de kenti değiştirmişlerdir. Bu dönemin sonlarındaki 

gecekondulu kentle bütünleşmeyi sağlayamayan gecekonduludur. Kaldı ki en 

başından beri bu bütünleşmeyi sağlayacak olanaklardan yoksundurlar. Yatay 

hareketlilik yolları olabildiğine serbestken dikey hareketlilik yolları ise olabildiğine 

kapalıdır. Şenyapılı, gecekondulu kentle tam bir bütünleşme çabası içerisindeyken 

sosyal mekânda sadece kendi ekonomik devinim eğrisinin altında kalan katmanlarla 

ilişki kurabilme olanağının olmasından dolayı bütünleşmenin gerçekleşemediğini 
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belirtir.
39

 Böyle bir durumun gecekondulular nezdinde sisteme bir karşı tavır almaya 

dönüşmemesi için yapay bir bütünleştirme söz konusudur. İthal ikameci dönemin 

ucuz emek deposu olarak gecekondulu nüfus artık tüketici olarak da sisteme dâhil 

olmuştur. Tansı Şenyapılı bu durumu şöyle ilişkilendirmiştir:  

 

“Göçen materyal kültür öğelerini edinerek kendine referans olarak aldığı en yakın kesim olan 

orta sınıf ile yakınlaşmış hissedecektir… Ekonomik bütünleşmenin bazı ölçütleri yoğun 

iletişim araçları en fazla televizyon aracılığıyla abartılarak kendisini çevre ile bütünleşmiş 

görmesi için kişiye verilir.”40 

 

Birinci kuşak gecekondulular kentte yoğun mücadele sonucunda bir barınak 

olarak gecekondu edinebilmişler, kendi olanaklarını kullanarak iş bulabilmişler ve 

kentte kıyısından da olsa tutunabilmişlerdir. Bütün bunlar birinci kuşak 

gecekonduluların kendilerini başarılı görmesinde ve sistemle bütünleşme çabası 

içerisine girmesinde etken olarak görülmüştür. 

 

Artık araştırmalara konu olan gecekondulu ise ikinci kuşak gecekondulu olarak 

kendi yaşantılarını babaları gibi köyü referans alarak değerlendirmemekte kendi 

doğup büyüdükleri kentsel çevre ile karşılaştırma yapmaya gitmektedirler. Bu 

nedenle “sisteme karşı tavır almaya babalarından daha yatkın görünmektedirler.”
41

 

 

Gecekondulu bu dönemin araştırma nesnesi olarak ilk önce bütünleşme 

potansiyeli bakımından ele alınmış ve bu bütünleşmenin koşulları ve kaynakları 

araştırılmış, dönemin sonlarında ise gerçekleşmeyen bir varsayım olarak neden 

gerçekleşemediği hem gecekonduluların kendi öz niteliklerine hem de kentli 
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sınıfların niteliklerine gönderme yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Burada yine 

Tansı Şenyapılı’nın bir açıklamasını vermek çok yerinde olacaktır:  

 

“Kent gecekondu nüfusunu ancak ucuz emek deposu ve istekli tüketiciler olarak ekonomik bir 

nitelik içerisinde kabul etmeğe yanaşmış, sosyo-kültürel mekânı paylaşmaya yanaşmamıştır. 

Kentin ucuz emek ve tüketim pazarıyla doğrudan ilgili gruplar gecekondu olgusunu 

desteklerken, bu işlevler ile doğrudan ilgisi olmayan gruplar gecekonduyu itmişlerdir.”
42

 

 

Bu dönem içerisinde genel olarak gecekondu çalışmalarına bakıldığında sadece 

bir kuşak sonra gecekondulular kendi konutlarını kendi yapan, kendi işini kendi 

bulan, hem çok ucuza çalışıp hem de tüketici olarak pazarın devamlılığını sağlayan 

yoksul ama umut dolu insanlar olmaktan çıkmış, sistem için bir tehlike hâline 

gelmişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında birçok araştırmada da belirtildiği gibi 

referans alınan yaşam alanının değişmesi ve bütünleşme yollarının kapalı olup yapay 

bir bütünleşmenin gerçekleştirildiğinin farkına varılmasının etkisi olduğu gibi 

gecekondunun artık belli bir emeğin mekândaki yansıması ve kullanım değeri 

üzerinden tanımlanan masum barınaklar olmaktan çıkmasının rolü de yadsınamaz. 

70’li yılların sonundaki araştırmalardan itibaren gecekondu ve üzerinde bulunduğu 

arsa artık değişime söz konusu olan bir meta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

yukarıda Şenyapılı’nın belirttiği işlevselliğinden dolayı gecekondululara sıcak bakan 

grupla gecekonduluların çıkarlarının çakışmasını da beraberinde getirmiş, fakir ama 

gururlu insanların mekanı olarak gecekondu nostaljik bir öğe hâline gelmiştir. Yeni 

dönemin gecekondusu değişim değeri üzerinden tanımlanan bir meta hâlini alırken 

gecekondulusu ise ‘havadan para kazanan kendisinin olmayan arazilere bedavadan 

konup rant sağlayan açık göz gecekondulu’ olarak kavramsallaştırılacaktır. 
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1.3. 1980–1990 Arası:  Değişim Değeri Üzerinden Tanımlanan 

Gecekondu ve Kentsel Ranta El Koyan Gecekondulu 

 

Birçok kez farklı disiplinlerdeki yazarların da dile getirdiği gibi 1980 yılı 

Türkiye tarihinde bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Birçok farklı disiplin 

tarafından araştırma nesnesi olarak ele alınması, birden fazla alanda dönüşüm 

yaratmasından ileri gelmektedir. Bu dönemde ithal ikameci ekonomi politikası 

bırakılmış ve dönemin dünya modasına uygun olarak neo-liberal politikalar ve 

ihracata yönelik üretim uygulamaları benimsenmiştir. Yeni dönemin anlayışını 

yansıtan bir anayasa yürürlüğe konmuş, askeri yönetimin etkisiyle tüm sosyal, 

ekonomik ve kültürel faaliyetler özellikle bu dönemin ilk yarısında durma noktasına 

gelmiş ve toplum durağanlaşmıştır. 

 

Bu dönem bizim dönemselleştirmemizde ise gecekondulu imajının 

dönüşümünde bir ara dönemi temsil etmektedir. 80’li yıllar gecekondunun ve 

gecekonduluların ele alınışının farklılaştığı, toplumun diğer kesimlerinde 

gecekondululara karşı olumsuz yargıların yaygınlaşmaya başladığı bir dönemin 

başlangıcını haber verir. 

 

Yaşanan bu toplumsal dönüşümlerle beraber 1980 öncesi döneme göre 

gecekondunun ve gecekondulunun durumunun da aynı kalması beklenemezdi. İthal 

ikameci ekonomi politikasının yürürlükte olduğu dönemde sanayi için gerekli olan 

ucuz emek gücünü oluşturan gecekondulular ve bu kesimin barınma sorununu en 

makul biçimde çözen konut biçimi olarak gecekondu işlevselliğinden dolayı devlet 

ve hâkim sınıflar nezdinde görece olumlu bir imaja sahipti. Ancak neo-liberal 

politikalara geçilmesi ve ithal ikameci politikaların bırakılmasıyla birlikte 

gecekonduluların emek gücüne ihtiyaç kalmadı. Bunun yanı sıra gecekondunun 

üzerinde bulunduğu arsaların kentli orta ve üst sınıfların konut talebinin hedefi hâline 

gelmesi spekülasyonist bir değer artışına neden oldu. Gecekondu alanlarına yönelik 

bu talebin karşılanabilmesi için de öncelikle gecekonduluların yerlerinden edilmeleri 
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gerekmekteydi. Bu gelişmelerin sonucunda gecekondulular kent için hem mekânsal 

hem de kültürel açıdan bir problem olarak görülmeye başlandı.  

 

Diğer taraftan ise ikinci hatta üçüncü kuşak gecekondulular için referans grubu 

olarak kır yerine kentsel çevrenin ve kentte var olan diğer kesimlerin alınması 

gecekondulular nezdinde göreli bir zenginlikten göreli bir yoksunluğa doğru bir algı 

değişmesine neden olmuştur. Bu dönemde 1980 öncesinde başlayan imar yapısının 

değişimi hızlanmış ve gecekondular yerini apartmanlara bırakmaya başlamıştır. Bu 

durum yatay olarak genişleme eğilimine sahip esnek bir konut biçimi olarak 

gecekondunun esnekliğinin yitimini de beraberinde getirmiştir. Ancak mekânsal 

olarak dikey hareket olanağı sağlayan apartman, beklenenin aksine gecekondulu için 

sosyal ve ekonomik alanda bir dikey hareketliliğe yol açmamıştır. 

 

Gecekondululara ilişkin bakış açısı da bu dönemde bir önceki döneme göre 

büyük bir değişim göstermektedir. Onlar artık yoksul oldukları için devletin, 

vakıfların veya özel kişilerin arazilerine izinsiz konut yapmaları hoş görülen (en 

azından ses çıkarılmayan), bir gün mutlaka kentli olacakları varsayılan insanlar 

değillerdir. Şenyapılı 80’li yılların başında “Bir gecekondusu olan her kişi bugünün 

şartlarında milyonerdir. Arazinin değeri konutun değerini kat kat aşmaktadır”
43

 

demektedir.  

 

Aynı yoksul olarak görülmelerinde olduğu gibi zengin olarak addedilmelerinde 

de gecekonduluları homojen bir grup olarak görme eğilimi baskındır. Ancak 

toplumun genelinde olduğu gibi gecekondulular da kendi aralarında 

katmanlaşmışlardır. Bu dönem için Şenyapılı’nın belirttiği üzere gecekondulu nüfus 

içerisindeki katmanlaşmada en üst gelir seviyesinde bulunanlar dahi genel 

katmanlaşma içinde alt gelir grubunda yer almaktadırlar.
44
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Bu dönem için geçerli olan bir diğer yargı da gecekondulu olan alt gelir 

grubuyla diğer toplumsal katmanlar arasındaki eşitsizliğin daha göze batar hâle 

gelmesidir. Bu dönemde gecekondulular kentsel nüfusun büyük bir kısmını 

oluşturmaktaydı. Gecekondu yerleşmelerinin sürekli bir konut biçimi olduğunun 

kabul edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması ve gecekonduluların kendilerine 

referans aldıkları yeni grup olarak kentli orta sınıfın sahip olduğu kentsel alt yapıları 

talep etmesiyle birlikte gecekonduların koşullarında bir önceki döneme göre görece 

bir iyileşme söz konusu olmuştur. Gecekondulular tarafından bu alt yapı 

olanaklarının talebi bir önceki dönem için gecekonduluların kentle bütünleşme 

isteklerinin bir göstergesi ve aracı konumunda algılanırken

 bu dönem için 

gecekonduların ticarileşmesine neden olan bir etken olarak görülmektedir.  

 

“Yeterli geliri olmayan pek çok aile büyüttükleri ve iyileştirdikleri konutlarının bir bölümünü 

kira geliri elde etmek için kullanabilecekleri gibi yeni gecekondu yapma olanağı buldukları 

takdirde yasal olarak satışı mümkün hâle gelen ve semte getirilen kamu servislerinin de 

etkisiyle piyasa fiyatı yükselen konutlarını satabileceklerdir. Bu durumda kendi gecekondusunu 

yapma ve yaptırma süreci kullanım değeri elde etmenin yanı sıra değişim değeri de elde 

etmeye yönelik olmaktadır.”
45

 

 

Bu dönemde askeri yönetimin gecekondu yapımına büyük kısıtlamalar 

getirdiği bilinmektedir. Bu dönemde çıkarılan kat mülkiyeti kanunuyla da bir yandan 

yeni gecekondu yapımı yasaklanırken diğer yandan gecekonduların dikey olarak 

büyümesi sağlanmıştır. Birbiri ardınca çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerin 

bütçeleri artmış ve yetki alanları genişlemiştir. Bir önceki dönemde gecekondulular 

ile resmi kurumlar arasında var olan patronaj ilişkisi de yavaş yavaş dönüşüme 

uğramıştır. Bu ilişki, gecekonduluları doğrudan ilgilendiren konularda plan yapma 

görev ve yetkisini 3030 sayılı Büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun 
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ve 3194 sayılı imar kanunuyla eline alan belediyeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 

bağlamda patronaj ilişkilerinin ulusaldan yerele kayması söz konusudur.  

 

Bu çerçevede belediyelerin artan yetkisi ve varsayılan patronaj ilişkisi, 

literatürde ve kentli sınıfların gözünde oluşmaya başlayan, kentsel alanlarda ortaya 

çıkan ranta gecekonduluların el koyduğu fikrinin temel dayanağını oluşturmaktadır. 

Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi gecekondulular homojen bir grup olarak ele 

alınamazlar ve yerel yönetimde doğrudan gecekonduluların söz sahipliğinden 

bahsedemeyiz. Gecekonduluların kendi arasında oluşan katmanlaşmada en üstte yer 

alan ve avantajlı konumda olanlar asıl söz sahipleri olmuştur. Bu kesimde genelde 

gecekondu olgusunu hızlandıran “kitlesel göç hareketinin seçkinlerinden”
46

 ve 

doğrudan belediyenin yetkilerinin alanı içerisinde bulunan imar ve inşaat işleriyle 

yakından ilgili emlakçı ve müteahhitlerden oluşmaktadır. Sema Erder ve Nihal 

İncioğlu’nun yaptığı araştırma da İstanbul için bu yargıyı destekler niteliktedir. 1984 

yerel seçimleri sonucunda İstanbul belediye meclisini oluşturan 109 üyeden 

102’siyle yapılan araştırmada meclis üyelerinin % 17,1’i büyük ölçekli inşaat, ticaret 

ve imalat işi, % 44,7’si küçük ve orta ölçekli inşaat işi yapmaktayken % 17,1’i de 

serbest meslek erbabı ile hizmetle ilgili büro sahiplerinden oluşturmaktadır.
47

 

 

Bunun yanı sıra alt gelir grubunda yer alan gecekondulu kesim için bir gelir 

göstergesi olabilecek reel ücretlerin 1978/79 ile 1988 arasında toptan fiyatlara göre 

% 29 tüketici fiyatlarına göre % 32 gerilemiş olması,
48

 bu bakış açısının ortaya 

çıkmaya başladığı dönemde genel nüfus içinde gecekonduluların hangi konumda 

bulunduklarının iyi bir göstergesi olabilir. Aslında Harvey’in de belirttiği gibi 

kapitalist bir ekonomide mülk sahibi bireyin hem şimdiki hem gelecekteki kullanım 

değeri olarak hem de şimdiki ve gelecekteki potansiyel ya da mevcut değişim değeri 

olarak çifte çıkarı vardır.
49

 Bu anlamda bir toprak, mülkiyet ilişkilerine konu olduğu 
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anda hem değişim değerini hem de kullanım değerini aynı anda taşır. Bu özellik özel 

mülkiyete konu olan çoğu şey için geçerli bir durumdur. 

 

Bu bağlamdan bakıldığında gecekondunun bu dönemden sonra ticarileştiğine, 

gecekondunun ve üstünde bulunduğu arazinin artık bir meta olarak rant aracı 

olduğuna, kullanım için değil servet biriktirmek için sahip olunduğuna dair kanıt 

olarak gösterilen kiracılık oranının artması, arsayı daha önce çeviren başka birinden 

satın alma gibi durumlar en başından beri gecekondular için söz konusu olan bir 

durumdur. Örneğin Emre Kongar’ın 1971’de Altındağ gecekondu bölgesinde yaptığı 

araştırmada kiracılık oranı % 42,1 dir.
50

 Yine Hart’ın 1962 tarihli Zeytinburnu 

gecekondu bölgesinde yaptığı araştırmada kiracılık oranı % 43,75 dir. Bu bilgileri 

göz önünde bulundurduğumuzda gecekondunun en başından beri kullanım ve 

değişim değerine aynı anda sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Ayrıca literatürde gecekondunun değişim değeri üzerinden tanımlanmasından 

yaklaşık 30 yıl önce İbrahim Öğretmen Ankara’da yaptığı araştırmanın 

monografisinde şöyle demektedir: 

 

“Kendi kuvvet ve şöhretine güvenenler veya işsiz kimseler yanlarına kendileri gibi birkaç şahıs 

daha alarak boş ve kıymetli bir sahayı küçük bir tadilatla iskân yeri hâline getiriyorlar. Böylece 

kısa bir zaman sarfı ve az bir masrafla arazinin değeri birden bire ve pek çok artıyor. Bu 

yükselen fiyattan yukarıda bahsettiğimiz şahıslar istifade ediyorlar… burada gecekonducular 

bu yoldan geçimini temin edenler spekülatör rolündedir. Bu şahıslar Ankaranın boş 

mıntıkalarını adım adım gezerek her mahallede boş buldukları yerleri tesbit ederler… her türlü 

aldatma çarelerine baş vurarak ve o bölgeyi Ankaranın iyi bir yeri olduğunu müdafaa ederek ve 

neticede kendi mülkleri dahi olmayan bu sahayı 1000-1500 lira hava parası ile devrederler… 

Yukarıdaki misalde olduğu gibi birkaç gecekondusu olanlar, dışardan hiçbir geliri dahi olmasa 

kira bedelleri ile geçimini temin etmektedir.”
51
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Gecekondu oluşumunun hızlanmaya başladığı dönemde gecekondu ile ilgili 

yapılan bu ilk araştırmada da gecekondunun bir meta olarak sunumu vardır. Ama 

bakıldığında kendi dönemi içerisinde bu söylem biçimi 1980’li yıllara kadar 

yaygınlık göstermemektedir. Bu duruma neden olarak; kentsel mekân ve kültür 

üstünde hegemonyasını kuran hâkim sınıfların kendi çıkarlarına uygun olarak her 

dönem için bir söylem biçimini öne çıkarmaları gösterilebilir. 

 

1980 öncesi dönem için gecekonduluların zamanla kente uyum sağlayacakları 

ve kentsel yapının bir parçası hâline gelecekleri umudunun gecekonduluların çok sert 

tepkilerle karşılaşmasının önüne geçtiğini ve gecekondunun kullanım değerine atfen 

yapılan tanımlamaların ve gecekonduluların kente tutunmaya çalışan yoksul insanlar 

olduğu varsayımının gecekondululara kamuoyu nezdinde bir meşruluk sağladığını 

daha önce söylemiştik. Ancak 1980 sonrasında kentin kaynaklarını ‘sömürerek’ 

zenginleşen gecekondulular için başkasının arazisi üzerine inşa edilen barınaklar 

artık bir hak olarak görülemezdi. Çünkü kamuoyunda gecekondunun ve üstünde 

bulunduğu arsanın bir rant aracı hâline gelmesiyle, gecekondu bu zenginliğe 

ulaşmanın kaynağı olarak görülmeye başlanmıştı.  

 

Gecekondulu imajında ve gecekondunun tanımlanmasında yaşanan bu 

dönüşüm gecekonduluların meşruiyet zemininin kaymasına neden olmuştur. Bu 

dönüşümün gerçekleşmesinde ve gecekonduların ve üstünde bulundukları arsaların 

spekülasyonist bir arsa piyasasına dâhil olmasındaki en başat faktör kentin çeperine 

doğru yerleşmek isteyen orta ve üst sınıfların yarattığı baskıdır. Kent merkezindeki 

yoğunluğun artması ve buna bağlı olarak birtakım olumsuzlukların ortaya çıkması 

kentin çeperine doğru bir nüfus baskısı oluşturmuştur. Aynı zamanda ihracat ve 

ithalatın serbest bırakılmasıyla beraber hızla artan otomobil sayısıyla birlikte kentsel 

ulaşım maliyetlerinin altından kalkabilecek olan sınıflar kentsel mekân içerisinde 

kendilerine avantajlı olan konumlarda yer seçmeye başlamışlardır. Bu noktada 

gecekonduluların ikametgâhlarıyla bu sınıfların yer seçimlerinin çakışması söz 

konusudur. 
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“Öte yandan, kent içine sıkışan üst gelir grupları da kentin dışına yerleşme ve “kapalı alanlar” 

yaratma eğilimine içine giriyor. Çepere yönelik bu eğilimler bir çatışma sürecinin başlangıç 

noktasını oluşturuyor. Daha önce eski kentlilerin “kendilerine bulaştırmamayı” becerdikleri 

göçmenler ve barınakları “kangren” olarak görülmeye başlanıyor ve göçmene ilişkin söylem 

değişiyor.”
52

 

 

Gecekondulular kentli sınıflara mekânsal ve kültürel olarak yakınlaşmak 

isterken kentli sınıflar ise olabildiğince gecekondulularla aralarındaki mekânsal ve 

kültürel farklılıkları daha da belirginleştirmek çabası içerisinde olmuşlardır. Arada 

hep bir zaman ve mekân farkı söz konusudur. Bu konu ile ilgili olarak Harvey’in 

açıklamasına başvurmak faydalı olacaktır: 

 

“Kentsel örgütlenmenin bazı yanları değişime anında yanıt vermekte, ama diğer bazı yanlarının 

tepkisi çok ağır olmaktadır. Bu yüzden kentsel sistemin uyumunun düzgün bir oranla gelişen 

homojen bir süreç olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. Bu değişken uyum hızı zaman içinde 

herhangi bir noktada kentsel sistemin dengesizliğinde önemli farklılıklar olduğunu gösterir. 

Basit bir örnek vermek gerekirse, otomobile bağlı hareketlilik potansiyeline kentsel nüfusta eşit 

tepki olmadığı açıktır. Değişik nüfus grupları arasındaki zaman farkı 20 ile 40 yıl kadardır. 

Daha varlıklı ve daha yüksek eğitim seviyesindekilerin bu zaman farkından yararlanarak 

çıkarlarını arttırıp gelirlerini ilerletmemeleri şaşırtıcı olurdu. Kaynakların tahsisi de bu yeni 

gelir dağılımına uyum sağlayacak şekilde oluşur ve gelir eşitsizliğinin birikerek artması süreci 

başlar.”
53

 

 

Türkiye’de gecekonduluların kentsel alanın şekillenmesindeki payı 

yadsınamaz. Ancak 1980 sonrasında Türkiye’de yaşanan kentsel değişmelerde 

özellikle üst gelir grubunun konut talebinin yer seçiminin önemi büyüktür. Zira bu 

konut talebi, kentsel alanda yaşayan farklı kesimleri mekânsal olarak yer 

değiştirmeye zorlayarak kentsel alanın üst gelir grubunun çıkarları doğrultusunda 

örgütlenmesine yol açmıştır. Bu nedenle 1980 sonrasında Türkiye için geçerli olan, 
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bu kentsel değişmenin zaten orta ve üst sınıfların kontrolünde olan ve onların ortaya 

çıkardığı bir değişim olmasıdır. Bu yüzden değişime uyum hızının farklılığından 

kaynaklanan eşitsizlikten önce daha değişimin ortaya çıkmasıyla birlikte var olan bir 

eşitsizlik söz konusudur. Gecekonduluların haklılık koşullarının yok olması ve 

gecekonduluların kamuoyundaki imajının söylemde değişmesi de bu eşitsizliği daha 

da arttırmanın yanı sıra gecekonduluların bu değişime ayak uydurma olanaklarını da 

kısıtlamıştır.  

 

Apartmanlaşma ile birlikte mekânsal farklılığın giderek ortadan kalkması ve 

gecekonduluların yaşam alanları ile olan uzaklığın giderek azalmasına ve 

gecekonduluların sahip olduğu kültürel pratiklerin yaygınlaşmasına bağlı olarak 

artan sosyal ve kültürel temas, kendileri ile gecekondulular arasındaki eşitsizliği 

korumak isteyen hâkim sınıfların kültürel farklılıkları giderek daha ön plana 

çıkarmasını da beraberinde getirmiştir. Bir önceki dönemde gecekondulular nezdinde 

bir müzik türü olarak yaygınlaşan arabesk bu dönemde kültürel farklılığı geçerli 

kılan temel kavram ve gecekonduluların kente uyumsuzluğunun simgesi oldu. Daha 

sonraları ise bir müzik türünü tanımlamaktan çıkarak gecekonduluların sahip olduğu 

kültürün bayağılığını pekiştirmek için kullanıldı. 

 

“Gerçekten de 1970 sonlarından itibaren “arabesk” kavramının çeşitli yan anlamları, müzik 

olayını aşan çeşitli durumları tanımlamak için kullanılageldi (arabesk roman, arabesk film, 

arabesk demokrasi, arabesk ekonomi…). İlk başlarda, “arabesk”, Arap müziğini taklit ettiği 

düşünüldüğü için olumsuz bir anlam olarak kullanılıyordu. Giderek, “zevksiz”, “bozulmuş”, 

“yoz” anlamlarında kullanılmaya başlandı.”
54

 

 

Bu dönem içerisinde geliştirilmeye başlanan bu söylem biçimleri bir bütün 

olarak gecekonduluların, kentin diğer kesimlerine göre ikincil konumunu pekiştirmiş 

ve mekânsal olarak var olan ayrışmayı kültürel olarak da daha keskin ve görünür hâle 

getirmiştir. Bir önceki dönemin kullanım değeri üzerinden tanımlanan 
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gecekondularında yaşayan yoksul ve çaresiz gecekonduluları, bu dönemde değişim 

değeri vurgulanan, kenti çepeçevre kuşatan ve sahip olan kişiye yüksek kârlar getiren 

gecekondularda yaşayan ‘zengin ve bu zenginliğe ulaşmak için de her şeyi göze 

almaya hazır açık göz gecekondulular’ olarak yaftalanmışlardır. Bir sonraki dönemde 

ise kente ve kentlilere ilişkin ne varsa hepsine yabancı, kentten ve kent kültüründen 

iyice ‘yalıtılmış, ayrıştırılmış ve ayıklanmış insanlar’ olarak karşımıza çıkacaklardır. 

Kültürel ve mekânsal ayrımların artık çok açık bir biçimde yeniden üretildiği ve 

dillendirildiği bu dönemde yeni bir tanımlama biçimi olarak ‘varoş’ sözcüğünün 

ortaya çıkışı söz konusudur. 

 

1.4. 1990 ve Sonrası: Anlamını Yitiren Nostaljik Bir Öğe 

Olarak Gecekondu ve Paradigma Kayması Sonucu Yeni Bir 

Tanımlama Biçimi Olarak Varoş 

 

Gecekondu mekânsal formdan yola çıkarak belirli bir kesimin yaşam alanlarını 

tanımlayan bir kelime olarak ortaya çıktı. Daha sonra bir konut biçimini ve bu konut 

biçiminde yaşayan insanları tanımlamaktan bir adım öteye geçip onların bu mekânsal 

form içerisinde geliştirdikleri davranışları, edindikleri alışkanlıkları, yarattıkları 

kültürü tanımlamak için de kullanıldı. 

 

Mekânın kendisi pasif bir değişken değildir. İnsanlar tarafından şekillendiği 

gibi insanları da şekillendirdiği birçok araştırmacı tarafından daha evvel birçok kez 

dile getirilmiştir. Bu anlamda her mekânsal forma denk düşen bir davranış biçimi 

olduğunu söyleyebiliriz. Mekân farklılaştığında ona göre davranışlar da farklılaşır. 

Bu noktada mekânsal form olarak gecekondunun geçirdiği dönüşüm 

gecekonduluların sosyal, ekonomik ve kültürel davranış pratiklerinin de değişmesine 

yol açmıştır. Baktığımızda 1980 sonrasında gecekonduya ve gecekonduluya ilişkin 

olumsuz yöndeki söylem değişikliği de kendi meşruluğunu bu gerekçeye yaslar.  

Gecekondu bu dönemden sonra artık değişim değeri üzerinden tanımlanan bir meta 

olarak gecekondulu ise bu gecekondu alanlarında ortaya çıkan rantlara hiç bir bedel 
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ödemeksizin el koyan insanlar olarak toplum nezdinde meşruluklarını yitirmişlerdir. 

Bu konu hakkında Tüfekçioğlu ve Şatıroğlu şöyle demektedir: 

 

“Bu süreçte gecekondululara yönelik “çaresiz insanlar” düşüncesi de değişmeye başladı. 

Çünkü, “gecekondu nüfusu marjinal kesimlerinin güvensizlik içinde yaşadıkları bir yer 

olmaktan çıkmış ve kent arazi piyasasının, ekonomik girişim açısından sömürülebilecek önemli 

ticari potansiyele sahip bir veçhesi hâline gelmişti.”
55

 

 

80’li yılların ikinci yarısından itibaren özellikle de kat mülkiyeti kanununun 

çıkması ve belediyelerin yetkilerinin arttırılması ile beraber gecekondular ya 

müteahhide verilerek ya da gecekondulunun kendi imkânlarını seferber etmesiyle 

daha önceki dönemden farklı olarak yatay genişleme yerine dikey olarak büyüme 

eğilimine girmiş ve hızla apartmanlaşmaya başlamıştır. 

 

1990 ve sonrası için en tipik durumlardan birisi gecekondunun bir konut biçimi 

olarak apartmanla ikame edilmesi olmuştur. Nasıl ki gecekondu alt sınıfların konut 

biçimiyse apartman da orta sınıfların konut biçimidir. Diğer bir deyişle 

gecekondunun sınıfsal bir içeriğe sahip olması gibi apartman da belirli bir sınıfsal 

içeriğe sahiptir. Gecekonduların ortadan kalkmasıyla birlikte gecekondu kelimesinin 

belli bir yaşam alanını tanımlama yetisi de kaybolmuştur. Ancak apartmanlaşan bu 

bölgelerin kentin diğer kesimleriyle bütünleşmesi ve apartmanlaşmalarına rağmen 

orta sınıf nezdinde orta sınıf yaşam alanları olarak kabul edilmesi söz konusu 

değildir. Kaldı ki alt sınıf ile orta sınıfın mekânsal form olarak birbirlerine 

yakınlaştıkları bu dönem kültürel farklılıkların en açık biçimde ortaya konulduğu 

dönemdir. Bu noktada apartmanlaşan ama ‘kent kültürüne dâhil olamayan’ bu 

bölgelerin tanımlanması sorunu ortaya çıkmış ve bu durum literatürde bir anlam 

bulanıklığına yol açmıştır. Bu anlam bulanıklığı bir paradigma değişimiyle birlikte 

giderilmiş ama yerini bir anlam bunalımına bırakmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan 

yepyeni bir sözcük gecekondu gibi bir mekânsal forma gönderme yapmadan 
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mekânsal uzaklıklar ve yerleşimlerin konumları üzerinden bir tanımlama getirmiştir. 

Aynı zamanda dönemin ruhuna uygun olarak kültürel farklılıkları ve eşitsizlikleri 

belirginleştiren bu kavram ‘varoş’ kelimesidir. Varoş, Macarca kentin surların 

dışında kalan bölgesini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Ama Türkiye’deki 

kullanılma biçimi mekânsal olarak kent merkezinin dışında kalan bölgeleri 

tanımlamanın yanı sıra kent kültürünün etki alanının dışında kalan, kent kültürünün 

hiçe sayıldığı, kent kültürüne karşıt, kenti ‘hak etmeyen’ insanların yaşam alanları 

olarak da kavramsallaşır. Bu noktada bu bölgeleri kente göre hem mekânsal olarak 

hem de kültürel olarak kent dışında konumlandırma söz konusudur. 

 

“1997’ler İstanbul’unda baş çelişki artık sınıfsal değil en geniş anlamıyla kültürel bir 

çelişkidir. Bir yanda can çekişen 2700 yıllık özgün kent kültürü, öte yanda toplumsal 

sorunların, yoksulluğun, kimlik bunalımının, köklerinden kopmuşluğun bir mayına 

dönüştürdüğü kırsal tepki.” 
56

  

 

Bu kurgulanış, bir süreklilik olarak 1980 sonrasının gecekondulularına 

yüklenmeye başlanan olumsuz anlamın 1990’lar da ‘varoş’ tanımlaması üzerinden 

devam ettirilmesidir. Varoş kelimesinin kullanıma girmesiyle birlikte kent 

kültürünün orta sınıfa yönelik olarak kavramsallaştırılması, daha da belirgin hâle 

gelmiş ve altta kalan sınıflar kent kültüründen iyice dışlanmışlardır. 1980 öncesi 

dönem göz önüne alındığında böyle bir kavramsallaştırma söz konusu değildir. 

Kazgan şöyle demektedir: 

 

“Son yıllarda kentin toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusu ile yaşama biçimi dışında kalan, 

kuruluşunda gecekondulaşmayı içeren alanları belirtmek amacıyla yeni bir kelime kullanıma 

girdi:”varoşlar”. Bu kelime artık sadece “gecekondu” gibi belirli yasadışı bir yerleşim biçimini 

ima etmekle kalmıyor; aynı zamanda farklı siyasal eğilimleri, kentten kopuk yaşama 
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biçimlerini ve değer yargılarını, düşük olan kişi başına eğitim ve gelir düzeylerini de 

simgeliyor.”
57

 

 

Bu dönemde gecekondu ve gecekondulular ortadan kalkmaya yüz tutmuş ve 

nostaljik bir öğe hâline gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında apartmanlaşmanın 

etkisi olduğu gibi gecekonduların ilk dönemlerinde edindikleri kısmi olumlu imajın 

yitimi de etkili olmuştur. Gecekondu alanları artık illegalitenin mekânlarıdır. Legal 

yollarla dikey toplumsal hareketliliğin kapalı olduğunun farkına varan insanların 

illegal yollara başvurduğu yerler olarak kavamsallaştırılırlar. ‘Çakalların

, 

serserilerin, dincilerin, solcuların, anarşistlerin’, yani ‘ortalama yurttaşların’ 

karabasanları olan tüm kesimlerin yuvalandığı, her gün başka başka çalkantılara ve 

çatışmalara gebe yerler olarak kurgulanmaktadır artık. Işık ve Pınarcıoğlu’nun 

belirttiği üzere; varoş atıfta bulunduğu gerçekliği betimlemektense kentli elitin 

korkularını ve kaygılarını yansıtan bir terimdir.
58

 Bu sebeptendir ki eskinin, ezilse 

büzülse bile sadece ekmeğinin derdinde olan, sisteme karşı tehlike teşkil etmeyen ve 

kamuoyunda bu algılanışıyla bir sempati kazanan gecekonduluları özlem ile 

anılmaktadır. Nostaljik olan bir konut biçimi olarak gecekondunun kendisi olmasının 

yanı sıra içinde yaşayan o gecekondululardır. Varoş kelimesi de bu illegalitenin 

söylemde kurulmasının aracıdır. 

 

“Dinci ve etnik kökenli gerilimler, sadece varoşlarda odaklanmakla kalmayıp kent 

merkezlerindeki protesto yürüyüşlerinden yakıp yıkma, cinayet, katliam, banka soyma 

eylemlerine dökülen bir çizgide gelişebiliyor. Kent merkezleriyle varoşlar hiç olmazsa 

birbirleriyle uzlaşabilen bir yaşam biçimini sergileyemiyor.”
59
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Bu kadar ‘olumsuzluk’ barındıran, kent yaşamını ‘tehdit eden’ ve artık 

‘kangrenleşmiş’ bu yaşam alanlarının ortadan kaldırılması bu söylem biçimiyle 

meşru bir hâle gelmiştir. Bu alanların ‘neşter vurmak’ suretiyle ortadan kaldırılıp 

yerlerine kentin kültürüne ve estetiğine uygun ‘sterilleştirilmiş’ yerleşim bölgelerinin 

kurulması gerekliliği sıkça dile getirilmiştir.

  Pek çok kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla da bu dil ve kullanış biçimi yerleşik bir hâl almış ve varoşlara ilişkin 

korkunun ve karşı tavır alışın pekişmesinde etkili olmuştur. Varoşların kenti 

kuşattıklarını ileri sürenler yükselen arsa rantına el koyabilmek için ellerindeki tüm 

araçlarla bu alanları kuşatmışlardır. 

 

Bu dönemde yapılan araştırmaların bir kısmında, diğer dönemlerdeki 

araştırmalardan farklı bir perspektif edinilerek ‘kent hukuku dışında’
60

 kalan 

yerleşmelerdeki yoksulluk ve toplumsal katmanlaşma üzerinde durulmuştur. 

Yoksulluk kavramsallaştırmaları da araştırmanın yapıldığı alanlara göre 

farklılaşmaktadır. Sema Erder’de yoksulluk, tüketim olanaklarından ve kentsel 

hizmetlerden yoksunluk iken –ki bu yoksunluk kentte ortaya çıkan gerilimlerin ana 

nedenidir– Oğuz Işık ve Melih Pınarcıoğlu’nun kavramsallaştırmasında ise dönüşüm 

kapasitesinden yoksunluğun bir sonucudur.
61

 Ancak ortak noktalardan birisi, bu 

dönemde göç örüntüsünün değiştiği ve bunun yoksulluğu derinleştirdiğidir. Önceki 

dönemde kırsal göç çoğunlukla zincirleme göç veya aşamalı göç şeklinde 

gerçekleşirken bu dönemdeki göçün baskın karakteri zorunlu göçtür. Bir önceki 

dönemin göç örüntüsü göçmenlere kentte karşılaştıkları sorunları çözmede ve kent 

yaşamına uyum sağlamada büyük avantajlar sağlarken bu dönemin göçmeni böyle 

bir olanaktan yoksundur. Zorunlu göç kitlesel olarak ve topyekûn ailenin göç etmesi 

olarak gerçekleştiğinden esnekliği ve koşullara uyum sağlama kapasitesi çok azdır. 

Ayrıca bir önceki dönemin göçmeni için bir avantaj teşkil eden hemşerilik, akrabalık 

gibi geleneksel ilişki ağları bu göçmenler için geçerli değildir. Bu ilişki ağları 
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içerisinde kimse bu yükün altına girmek istememekte ya da bu göçmenler zaten 

kente hiçbir bağlantısı olmadan gelmektedirler. Bu nedenle de özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’dan zorunlu göçle gelenler toplumsal katmanda en alta 

yerleşmişler ve sistemin kaybedenleri olmuşlardır.
62

  

 

Bu dönemdeki araştırmalarda ortaya çıkan bir başka sonuç da zorunlu göçle 

gelen göçmen için bir dezavantaj olan geleneksel ilişki ağlarının varoş olarak 

adlandırılan bölgelerde bir katmanlaşmaya yol açtığı ve daha önce göç edenlere 

birtakım avantajlar sağladığıdır. Ancak bu bölgelerin enformel ilişki ağlarının 

olumsuz bir sonucu olarak kendi içindeki katmanlaşmaları daha önce de belirttiğimiz 

gibi sadece bu döneme has bir olgu değildir. Aksine kente daha önce gelen göçmene 

avantaj sağlayan bu enformel ilişkilerin gecekondu olgusunun ivme kazandığı 

yıllardan itibaren gecekonduların kendi içindeki katmanlaşmalarının en önemli 

nedenlerinden biridir.

 Bir başka önemli nokta ise daha önceki dönemlerde sisteme 

karşı tavır alışların emilmesinin bir aracı olan bu enformel ilişkilerin, bu dönem için 

gerilimi besleyen bir etken olarak ortaya çıkmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında, 

eşitsiz dağıtılan kentsel hizmetlere ulaşmada bu ilişki ağlarının sağlayacağı baskı 

unsurunun öneminin artması etkili olmuştur. 

 

Diğer yandan ise ilk dönemin hâkim vurgusu olan geleneksel bağların zamanla 

kaybolacağı ve ortadan kalkacağı varsayımı kısmen gerçekleşmiştir. Göç edenler göç 

ettikleri yerle ilişkilerinin azalmasına, kimi zaman tükenmesine ve geri dönüş 

olasılığının olmamasına rağmen kendilerini geldikleri yerle tanımlamaktadırlar. 

Hatta kentsel çevrede büyümüş ikinci ve üçüncü kuşaklar için bile “hem kendilerini 

hem de diğerlerini tanımlamada kullandıkları araç köken veya gelinen yer 
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olmaktadır.”
63

 Kentsel aidiyet yerine yerel veya bölgesel aidiyet daha etkindir. Çoğu 

durumda yaşadığı kentle değil de yaşanılan mahalleyle kendilerini özdeşleştirme 

durumu söz konusudur. Bu durumun oluşumundaki en temel faktör göçmen yerleşim 

alanlarının hiçbir zaman esas olarak kentsel alana dâhil edilmemesi ve göçmenlere 

görünmez veya görünür sınırlarla hem kültürel hem mekânsal olarak kentin dışında 

bir yaşamlarının olduğunun hissettirilmesi olabilir. Varoşlarda büyüyen yeni kuşaklar 

bu duruma ve kendisini dışlayanlara yönelik bir tepki olarak kendi yerel aidiyetlerini 

öne çıkartmış olabilirler. 

 

Yukarıda bahsettiğimiz bu kent içindeki iki farklı yaşam alanı arasındaki 

sınırlar kimi zaman duyusal olarak algılayamayacağımız şekilde ortaya çıkarken kimi 

zaman da çok keskin bir biçimde kendini belli etmektedir. Bu dönemde yapılan 

araştırmalarda İstanbul özelinde İstanbul’u bir baştan bir başa kat eden E-5 yolu 

yapay bir sınır olarak karşımıza çıkmaktadır.
64

 Genel olarak E-5’in altında kalan 

bölgeler ‘eski kentlilerin, formel konut alanlarının, daha iyi gelir, daha iyi eğitim 

düzeyi ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olanların’ yaşadığı bölgelerken E-5’in 

‘üstü göçmenlerin, enformel konut alanlarının, yoksulların’ yaşadığı bölgelerdir. 

Kent mekânın düzenlenişi içerisinde daha dikkatli baktığımızda bu tür yapay 

sınırların bu iki farklı yerleşim bölgesinin birbirlerine fiziksel olarak yakınlaştıkları 

çoğu yerde ortaya çıktığını görebiliriz.  

 

İlk dönemde gecekonduluların kentle bütünleşecekleri ve kentin bir parçası 

olacakları hemen hemen her araştırmada vurgulanan bir konuydu. Ancak 

gecekonduluların araştırmalarda kurgulandığı biçimde orta sınıfa öykünerek kentli 

alışkanlıklarını benimseyecekleri ve sonuçta ‘kentli’ olacakları varsayımı 

gerçekleşmemiş ve 70’lerin sonundan başlayarak 80’li yıllar boyunca bu 

bütünleşmenin gerçekleş(e)memesinin nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu dönemde 

ise kentle bütünleşme umudu kalmayan gecekonduluların kentin formel kesimine 

eklemlenme vurgusu öne çıkmıştır. Bu bağlamda ‘bütünleşme’ ile ‘eklemlenme’ 
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kavramsallaştırmaları söylemde birtakım farklılıklar taşımaktadırlar. Bütünleşme 

kavramında, ilk dönemin ruhuna uygun olarak kentsel bütünün bir parçası olma 

umudu daha canlıdır ve son noktada bütünleşme, kültürel ve sosyal farkların ortadan 

kalkacağı söyleminin vücut bulmasıdır. Eklemlenme ise kentsel bütünün parçası 

olamayışı ön plana çıkartıp, tek imkânın kentsel bütünün bir parçası olmadan ona 

dışarıdan dâhil olmak ve bedel olarak da her zaman bunun izini üzerinde taşımak 

olduğunu öne çıkarır. Çünkü sonradan eklenen ile eklendiği şey arasında farklılık 

hep eklenilen yerde açığa çıkar. Artık orta ve üst sınıfların, alt sınıfları ne mekânsal 

ne de kültürel olarak kabul etme niyetinde olmamaları ve alt sınıfların kentlileşme 

olanaklarını belirli noktalarla sınırlamaları, bütünleşmeden eklemlenmeye doğru 

geçişin temel nedenidir. Bütünleşmede olduğu gibi eklemlenme söyleminde de 

gecekondulular veya 1990 sonrası yaygın kullanımıyla varoşlar bir öteki olarak hep 

kendi ötekisine benzemek, öykünmek onlar gibi olmak zorundalığı içinde 

kurgulanmaktadır. İfade ediş biçimi değişse de bu kurgulanış en başından beri yerli 

yerinde durmaktadır. 

 

İlk gecekondu araştırmalarından itibaren daha sonra varoş araştırmalarında da 

kentlileşme derecesi ölçülürken referans olarak alınan nokta hep orta sınıf 

alışkanlıkları ve davranışlarıdır. Süreç içerisinde gecekondunun ve gecekonduluların 

algılanışı farklılaşmış ve gecekonduluya ilişkin söylem kullanım değerinden değişim 

değerine geçişle birlikte değişmiştir. Bu durumun sonucunda da kültürel farklılığa 

vurgu yapan varoş kavramı ortaya çıkmıştır. Gecekondulunun ele alınışında ve 

algılanışında bu kadar değişim olmasına rağmen değişmeyen tek şey orta ve üst 

sınıfın kültürel hegemonyası ve kentsel değişim içinde diğer sınıfların aleyhine 

olacak şekilde belirlenen eşitsizlikçi konumu olmuştur. Alt sınıfların nasıl 

tanımlanacağı halen bu sınıflara göre belirlenmekte, alt sınıflar onlara referansla 

tanımlanmaktadır. 

 

Bu tanımlama bir yaşam biçimi ve kültürel kalıp dayatımına kadar 

varmaktadır. Işık ve Pınarcıoğlu’ndan aynen aktaracak olursak “90’ların özellikle 

ikinci yarısında yapılan akademik çalışmaların bir bölümü varoşları, kentin parçası 
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olmayan, kent kültürünü yozlaştıran ve daha da kötüsü kent kültürüne karşı alanlar 

olarak kurgulamaktadır.”
65

 Bu nedenledir ki kentlileşme derecesi aranırken 

kaçınılmaz olarak sorulan sorulardan biri de hiç sinemaya ve tiyatroya gittiniz mi 

veya ne kadar sıklıkla tiyatroya ve sinemaya gidersiniz sorularıdır. Bu noktada daha 

çok bir orta sınıf davranış kalıbı olarak görülen tiyatroya veya sinemaya gitme 

sıklığının kentlileşme derecesini ve kent merkeziyle ne kadar ilişkili olunduğunu 

belirlediği varsayılmaktadır. En başından beri sınıfsal içerikli bir sorudur bu ve 

genellikle bu kültürel aktiviteleri çok nadir gerçekleştirebilen, belki de hiç 

gerçekleştiremeyen gecekondulu veya varoşlu bu sınıfsal içeriğin karşısında 

konumlandırılır. 

 

Bu bağlamda sosyoloji araştırmaları açısından önem arz eden sinema için 

geçerli olan ise bizzat kendisinin bir kitle iletişim aracı olmasından dolayı 

izleyicisine birtakım iletiler ve kodlar aktarabilmesidir. Sinema, bu iletiler ve kodlar 

aracılığıyla da toplumsal olanı değişime uğratma, bozma, yeniden kurma, üretme, 

yeniden üretme ve yok etme gücüne sahiptir. Ayrıca toplumsal olana dair farklı bir 

biçimde söz söyleyebilme, toplumsal gerçekliği şekillendirebilme yeteneği vardır. 

Bir sanat dalı olmasının yanında, ilk ortaya çıktığı andan itibaren bir endüstri dalı da 

olan sinemada, konjonktüre ve piyasaya göre her dönemin hâkim ideolojisini içeren 

temaların kullanımları söz konusudur. Bu temalar bir yandan gerçek hayattan 

beslenebilirken öte taraftan ise yansıtılış biçimleriyle izleyicinin gerçeklik algısının 

saptırılmasına da yol açabilir. 

 

Bu yüzden sinema gerçekliğin bir kurgulanışı olarak söylemin üretilmesinde ve 

üretilen söylemin yerleşikleşmesinde toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 

bağlamda sinemadaki temsil ediliş biçimleriyle, gecekondululara ilişkin söylem ve 

bu söylemin geçirdiği değişimler de önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra kent 

sosyolojisinin ve sinemanın gecekonduyu ele alış süreçlerinde paralellikler olduğu 

araştırmamızın temel varsayımlarındandır. Bu nedenle bundan sonraki bölümde 
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sinemada gecekondunun nasıl ele alındığı bu bölümde yapılan dönemselleştirmeye 

paralel olan bir dönemselleştirme ve bakış açısıyla değerlendirilecek, sinemada 

gecekonduya ilişkin söylemin geçirdiği dönüşümler irdelenecektir. 
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2. BÖLÜM: SİNEMADA GECEKONDU VE VAROŞ 

TEMSİLİYETLERİ 

 

Gecekondunun sosyoloji araştırmalarında araştırma nesnesi olarak ele 

alınmasının ancak gecekondunun bir sorun olarak görünür hâle gelmesiyle 

gerçekleştiğini yukarıda belirtmiştik. Bununla birlikte sinemada da benzer bir süreç 

söz konusudur.  Gecekonduların yaygınlaşmasıyla beraber gecekondu ve fiziki 

çevresi zengin-fakir düalizminde öykünün geçtiği ana mekânsal form olarak 

kullanılmıştır. Bu anlamıyla gecekondu sinema filmleri için kentsel siluet içinde salt 

arka fondaki bir görüntüyü temsil ediyordu. Fonda gerçek gecekonduların 

kullanılmasına rağmen geriye kalan diğer her şey yönetmenin kendi tasarımından 

oluşmaktaydı. Bu filmlerde gerçek sorunlarıyla, yaşantılarıyla gecekondulu yoktu. 

Gecekondunun sinemadaki temsili ancak belirli kalıplar içinde mümkün olabilmiştir. 

Kurulan denklemlerde –ister sosyolojide ister sinemada olsun– gecekondulu hep 

bağımlı değişkeni temsil ediyordu. Var ve görünür olmak için belirli düalist bakış 

açıları çerçevesinde ya ‘kentli’ ve zengin sınıfların varlığına ihtiyaç duymaktaydı ya 

da gecekondulunun bizzat kendisinin köylülükten kentliliğe doğru olan ‘gelişim’ 

sürecinden geçmesi gerekmekteydi. Gecekondu tek başınayken ve kendisi gibiyken 

bir türlü başrolü kapamıyordu.  

 

Gecekondunun ve gecekondulunun sinemada özne olarak asıl kendini var edişi 

filmin odağında olmasıyla gerçekleşebilirdi. Gecekondunun sinemada edilgen 

yapısından kurtulması –bu önerme tam anlamıyla gerçekleşmese bile önceki 

dönemlerle kıyaslandığında böyle bir değerlendirmeye gidilebilir– 70’lerin ikinci 

yarısıyla 80’lerden sonra gerçekleşebilme imkânı buldu. Bu durum ancak dönemin 

içsel dinamikleriyle toplumsal sorunların sinemada yer edinebilmesiyle mümkün 

olabildi. 90’lı yıllardan itibaren dile getirilen varoş ise sinemada genellikle yan 

rollerde kötü karakter olarak beyaz perdede görünür olabildi. Bu anlamıyla yakışıklı, 

dürüst, güvenilir gibi akla gelebilecek tüm güzel ve iyi özellikleri kendinde 

barındıran kentin asıl mekânları ve karakterleriyle bir karşıtlık oluşturacak biçimde 

bütün kötücül özellikleri üzerinde barındıran varoş, filmin kötü ve mutlu sonlarını 

sürekli engelleyen kahramanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Gecekondunun sinemadaki serüveni yaklaşık olarak altmış yıla dayanmakta ve 

bu süreç gecekondunun sosyoloji için önemli bir araştırma konusu hâline gelmesiyle 

hemen hemen aynı zaman dilimine denk gelmektedir. Bu anlamda gecekondu 

özelinde sinema ile sosyoloji ortak bir paydayı paylaşmaktadırlar. Bu iki farklı alan 

karşısında gecekondunun ve varoşun konumunun ne olduğu ise bizim için asıl 

önemli sorudur. 

 

2.1. Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Sinemanın Gelişimi ve 

İnsanların Dış Dünyayı Algılama Biçimlerine Etkisi 

 

Resimlere ve fotoğraflara devinim kazandırmak suretiyle hareketli görüntü elde 

etme ve bu görüntüleri kişisel gösterimlerde sunma daha eski tarihlere 

dayandırılabilse de 1895 yılında Lumiere Kardeşler; ‘Cinematographe’ adı verilen 

icatlarıyla Ciotat’taki tren istasyonuna giren bir treni perdeye yansıtıp ilk halk 

gösterimini gerçekleştirerek bugünkü anlamıyla sinemanın insanlık tarihine dâhil 

olmasına önayak oldular.
66

 Ancak yine kendileri sinemanın taşıdığı potansiyelin 

farkına tam anlamıyla varamadılar ve sinemayı geleceği olmayan bir keşif olarak 

tanımladılar.
67

  

 

Ancak 20. Yüzyılın başlarında sinemanın gücünün farkına varılacak ve sinema 

bir sanat, endüstri ve kitle iletişim aracı olarak toplumsal hayatta söz sahibi olacaktı. 

Bu durumun ortaya çıkması, hiç kuşkusuz sinemanın o tarihe kadar insanlar için 

hayal olan, algılanan dünyayı zamandan ve mekândan bağımsız olarak yeniden 

sunma ve gerçeklik üzerinde oynayabilme, onu yeniden ve farklı bir biçimde 

oluşturabilme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. 
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Sinema gerçekliğin temsilini o kadar iyi verebilme kabiliyetine sahiptir ki 

Lumiere Kardeşlerin ilk film gösteriminde istasyona giren treni perdede gören 

insanların trenin üstlerine geldiğini sanarak birbirlerini ezercesine kaçıştıkları rivayet 

edilir.

 Elbette bu etkilenmenin içerisinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış 

olmanın getirdiği şaşkınlık vardır ancak algı yanılsamalarına dayanan sinema da 

gerçeğin çok güçlü bir temsilini verebilmektedir. 

 

Sinemanın gerçekliği yeniden üretebilme kabiliyeti hakkında Sadık Battal 

şöyle demektedir: 

 

“Filmsel imge, gerçek değil, gerçeğin yeniden sunumudur. Filmsel imge izleyiciye yeni bir 

gerçeklik olarak sunulur. İmgeler arasında, insanı gerçeğe en fazla yaklaştıran filmsel imgedir. 

Bu da sinematografik anlatımın verili gerçekliği, gerçeğe en yakın biçimlerde yeniden üretme 

yeteneğine en fazla sahip olan anlatım aracı olmasından kaynaklanır.”
68 

 

Fotoğrafla birlikte önemli bir aşamaya gelen gerçeğin en ideal sunumunu 

yakalama çalışmaları fotoğrafın durağan mekânsal yönüne devinim ekleyip zaman 

yönünü de devreye sokarak gerçekliğe bir adım daha yaklaşmıştır.  

 

“Sinema ile diğer sanatlar arasındaki en temel farklılık, filmde mekân ve zaman sınırlarının 

akıcı oluşudur, mekân bir bakıma zamansal,  zamansa bir bakıma mekânsal niteliktedir.”
69

 

 

Bununla birlikte bir sanat yapıtı olarak sinema tıpkı diğer sanat dallarında 

olduğu gibi onu ortaya çıkaranın, yani yönetmenin hayal gücünün ve bakış açısının 

şekillendirdiği bir gerçekliği bize sunar. Sinemanın bir sanat olarak kabul 

edilebilmesini sağlayan en başat etmen de işte yönetmenin bu yaratıcı hayal gücüdür.  

                                                           
 Bu olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin sinema tarihçileri açısından tartışmalı bir konu olduğunu 

belirtmek gerekir. Ancak o günün şartları düşünüldüğünde olayın gerçekleşmiş olma ihtimali bir hayli 

yüksektir. 
68
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Diğer taraftan ise seyircinin perdede görebileceği görüntü yönetmenin belirlediği 

çerçeve ile sınırlıdır. Bunun yanı sıra kurgunun verdiği olanakla yönetmen görüntüler 

arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemede önemli bir keyfiyete sahiptir. Bu 

anlamda seyircinin algı alanına nelerin, ne şekilde gireceğinin en önemli belirleyeni 

yönetmenin kendisidir. 

 

Sinemayı diğer sanat dallarından farklılaştıran bu özelliklerinin yanı sıra, diğer 

bir özelliği sinemanın anlatı kapasitesinin yüksek oluşudur. “Çoğu insan sinemayı 

tiyatroyla veya resimle ilişkilendirir. Ancak sinema sahip olduğu bu yüksek anlatı 

kapasitesiyle en güçlü bağını romanla kurmuştur.”
70

 Bunun içindir ki çoğu sinema 

filminin senaryosu roman uyarlamalarına dayanır. Sinema ve romanın diğer bir ortak 

paydası da her ikisinin yeniden üretilebilme kabiliyetlerin yüksek olması nedeniyle 

kitlesel olarak tüketilebilmeleridir. Ancak yönetmenin sınırsız hayal gücünün ürünü 

olan sinema izleyicisinin hayal gücüne bir sınır koyar ve izleyicisinden sadece 

belirttiği şeyi almasını ister.  

 

“Bu bağlamda sinema akla getirmez, belirtir. Ve bu noktada izleyici için güç ve tehlike doğar: 

görüntüyü iyi okumak, öğrenmek yararlı hatta yaşamsaldır, çünkü izleyici aracın gücünü böyle 

elde edebilir. Görüntüyü daha iyi okumak, onu daha iyi anlamak, onun üzerinde daha fazla 

güce sahip olmaktır.”
71

 

 

Roman ise betimleyici dili sayesinde insanın hayal gücünü tetikler. Ve zaten 

roman anlatı gücünü de buradan alır. Sinema bu bağlamda izleyici/okuyucu 

karşısında romana göre daha buyurgandır. 

 

Diğer sanatlarda bulunmayan bu özelliklerinden dolayı sinema, diğer sanat 

dallarını da kapsayıcı bir konumdadır. Sinema tüm sanat dallarından faydalanmakta 

ve onların alanlarına da el atmaktadır. Bu yönüyle sinema diğer sanat dallarını 
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farklılaşmaya zorlayıcı bir konumdadır. Bakıldığında 20. yüzyıl içerisinde diğer 

sanat dallarında ortaya çıkan birçok yeni akım bu zorlayıcılığın etkisiyle doğmuştur. 

Örneğin Monaco’ya göre Kübizm, resmin kendini sinemadan farklılaştırma ve 

sinemanın gücüne erişebilme çabalarının sonucunda ortaya çıkmış bir akımdır.
72

 

 

Ancak sinema, sanat alanından önce bir endüstri olarak kendini kabul 

ettirmiştir. 1915 yılında David Griffith’in Bir Milletin Doğuşu

 filminin o dönem 

için muazzam gişe başarısı bu durumu iyice açığa çıkarmıştır. 110 bin dolar maliyet 

ile çekilen Bir Milletin Doğuşu filmi yaklaşık olarak 20 milyon doların üzerinde 

gişe hâsılatı elde etmiştir.
73

  

 

Sinema birçok sektöre göre daha kârlı bir yatırım alanı hâline gelmesiyle 

özellikle Amerika’da bir biri ardınca dev tröstler biçiminde film stüdyoları kuruldu. 

Yine Avrupa için de benzer bir durum söz konusuydu. Ancak Avrupa’daki film 

şirketleri hızla büyüyen Amerikan stüdyoları karşısında gerilemeye başlamıştı.
74

 Bu 

film stüdyoları üretim zinciri içerisindeki bütün aşamaları tek bir çatı altında 

toplayarak fabrikalarda uygulanan fordist üretim biçimine benzer bir şekilde film 

üretimini gerçekleştiriyorlardı. Bu stüdyoların Hollywood’un altın çağını yaşadığı 

1914–1950 yılları arasında ürettiği ve birbirinin tıpkısı olan filmler Amerikan 

toplumunun şekillenmesinde ve Amerikan rüyasının oluşmasında büyük paya 

sahiptirler. Bu dönemdeki filmler, özellikle Amerikan kapitalizminin belkemiği 

konumundaki orta sınıfların aile biçimine gönderme yaparak oluşturduğu kodlar 

aracılığıyla ideal Amerikan ailesinin nasıl olması gerektiğini betimler.  

 

Diğer taraftan ise sinemadaki bu endüstriyelleşme büyük miktarda finansal güç 

gerektiren film teknolojisinin gelişmesini sağladı. Ekipmanların yapısı ve kalitesinde 
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iyileşme olurken, sesli film ve renkli film teknolojilerinde de ilerleme sağlandı. 

Bunun yanı sıra sinema ile diğer sanat dalları arasındaki ilişki de giderek karmaşık 

bir hâl aldı. Özellikle müzik ve edebiyatla olan iletişim bir hayli derinleşti ve bu 

sanat dalları karşılıklı olarak birbirlerini beslemeye başladılar.  

 

Sinema hem sektör hem de sanat olarak birbirinden çok farklı sektör ve 

sanatlarla karmaşık ve tek yönlü olmayan bir ilişki içindedir. Örneğin müzikle olan 

ilişkisi, müziğin filmin anlatı yapısını destekleyen bir öğe olmasından kaynaklandığı 

gibi özellikle günümüzde daha geçerli olan bir şekilde filmlerin soundtracklerinin 

müzikal kalitelerine de bağlı olarak çok yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesinden 

ve elde edilen kârın arttırılmasından da kaynaklanır. Sinema kullandığı çok farklı 

ticari ve teknolojik enstrümanlarla sektör olarak muazzam bir büyüklüğe ve güce 

sahiptir. 

 

Bu büyük endüstriyelleşmenin temeli de kâr güdüsüne dayandığı için sinema 

her dönemin şartlarına göre, iş yapacağı düşünülen belli başlı konulara ve o dönemin 

starlık kültüne erişmiş oyuncularına yönelir. Çünkü son noktada belirleyici 

izleyicinin kendisidir ve daha önce denenmiş ve tutmuş olan oyuncuların ve 

konuların seçilmesi zorunluluk hâlini alır. Nihayetinde sinema bir pazardır. Walter 

Benjamin bu konu hakkında şöyle demektedir: 

 

“Sanatçının yalnızca çalışma gücüyle değil, ama teni ve saçlarıyla, yüreğiyle ve tüm benliğiyle 

kendini adadığı bu pazar, sanatçı açısından, kendisi için öngörülen edimi gerçekleştirme 

anında, fabrikada üretilen mal ne kadar uzaktaysa, o ölçüde uzaktadır.”
 75

 

 

Bu noktada Benjamin sinema oyuncusu ile fabrikada üretilen meta arasında bir 

özdeşlik kurar. Her ikisi de alıcısına eşit mesafededir. Yönetmenin kendisi de bu 

metayı imal eden kişi olsa bile katma değer olarak metaya dâhildir. Son noktada 

yönetmenin de ürettiği filmler aracılığıyla kendisini pazarlaması gerekir. 
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Sinemanın giderek endüstriyelleşmesi ve sermayeye bağımlı hâle gelmesi sanat 

yönünün kısırlaşması bir yana, sinemayı bu sermaye gücünü elinde bulunduran 

sınıfların ideolojik söylemlerinin anlatım aracına dönüşmesine neden olmuştur. Önce 

Amerika’da başlayan bu film üretim süreçleri üzerindeki büyük sermayelerin 

denetimi hemen hemen bütün ülkelere yayıldı. Bu durum kitlelere ulaşan filmlerin 

yapısını, konusunu ve içeriğini belirleme gücünün tek elde toplanmasını da 

beraberinde getirdi. Bu bağlamda Walter Benjamin “sinemadaki kapital ağırlığını 

koruduğu sürece sinemadan beklenebilecek tek devrimci nitelikteki hareketin, sanata 

ilişkin geleneksel tasarımlara yönelik devrimci bir eleştiri gerçekleştirmek”
76

 

olduğunu söyler. 

 

Bu nedenle de aynı zamanda bir kitle iletişim aracı olan sinemanın ne söylediği 

ve ne anlattığı önem kazanmaktadır. Çünkü milyonlarca kişiye ulaşabilen sinema 

insanların dünyayı algılama biçimlerine müdahale edebilir ve bu algılama biçimlerini 

yeniden şekillendirebilir. Sinema kendi kurmaca dünyasını, gerçekliğe yaklaşabilme 

kabiliyeti vasıtasıyla yaşadığımız gerçeklik olarak da sunabilir. Monaco’da 

sinemanın sermayeye olan bağımlılığının sinemanın hareket alanını daralttığına 

ilişkin konuda Benjamin’e benzer bir düşünce geliştirerek şöyle demektedir: 

 

“Sinema dünyayı anlama ve daha dar bir bağlamda, bu dünya içinde hareket etme tarzımızı 

değiştirmiştir. Bununla birlikte sinemanın varlığı devrimci olabilecekken, uygulamada 

genellikle böyle olmamıştır. Dağıtım kanallarının sınırlı olması ve maliyetlerin zenginler hariç 

film yapımına herkesin erişmesine engel olması nedeniyle, bu araç gizli de olsa sıkı bir 

denetime tabi olmuştur.”
77

 

 

Sinemanın içinde barındırdığı bu potansiyelin farkına varan toplumsal yaşamda 

söz sahibi olan aktörler kimi zaman gizli olarak kimi zaman da açık seçik olarak 

filmler üzerinde denetim uygulamışlardır. Özellikle sansür mekanizmasının devreye 

sokulması, filmlerde ister istemez bu toplumsal aktörlerin belirlediği sınırların dışına 
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çıkılamamasına ve bir anlamda onların kullandığı dilin ve söylemin yeniden 

üretilmesine neden olur. 

 

Sinemanın kendine has bir dili vardır ve hemen hemen günlük hayatta iletişime 

geçmek için kullandığımız dil ile benzer bir biçimde işler. Konuşma dili için 

kullandığımız göstergebilim kuralları sinemaya da uyarlanabilir konumdadır. 

Sinemada da dil gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden yürür. Ancak sinemada 

gösteren ile gösterilen neredeyse birbirinin aynıdır. Sinemada bir gösteren olarak bir 

çiçeğin görüntüsü, gösterdiği çiçeğe kavramsal olarak o kadar yakındır ki gösteren 

ile gösterilen iç içe geçer. Peter Wollen’ın da belirttiği gibi görüntüsel gösterge, 

nesnesini, nesnesine olan benzerliği ile temsil eden bir göstergedir; gösteren ile 

gösterilen arasındaki ilişki rastlantısal değildir, bir benzerlik ya da gibilik ürünüdür.
78

 

Bu durum sinemanın gerçekliğe yaklaşabilme gücünün ve büyük anlatı 

potansiyelinin nereden kaynaklandığını ortaya koyar. 

 

Bunun dışında sinemanın yapısı kodlara dayanır. Monaco kodları, sinema 

olgusundan türeyen önemli yapılar, mantıksal ilişki sistemleri olarak tanımlar.
79

 

Sinema kendine özgü kodlarını kullandığı gibi herkesçe paylaşılan birtakım kültürel 

kodları da kullanır. Kodlar, filmin mesajlarını içerisinde barındıran ve izleyiciye 

taşıyan, ileten yapılardır. Heck’in de belirttiği gibi iletideki anlamlar kodlar 

aracılığıyla kurulur.
80

 Bu nedenle birtakım kodların filmlerde tekrar tekrar 

kullanılması, kodların içerisinde taşıdıkları pratiklerin yeniden üretilmesine ve 

sinema izleyicisi açısından yerleşikleşip, bir norm hâline gelmesine ya da hâkim 

sınıfların hegomonik iktidarının kurulmasına veya sürdürülmesine yol açabilir. 

Çünkü genel olarak sinema tek taraflı bir iletişim aracı olarak tanımlanır. İletişimin 

yönü perdeden izleyiciye doğrudur.  
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Diğer taraftan sinema toplumun kendisinden de beslenir. Bu anlamda 

sinemanın kendisi de toplumsal bir olgudur. Bu yüzden de toplumsal değişmelere 

aşırı duyarlıdır ve anında tepki verir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi sinemanın 

sahip olduğu güç bu toplumsal değişmelere yön verebilecek seviyededir.  

 

“Sinema çağdaş toplumsal ilişki(siz)likleri ve bununla beraber bireylerin en mahrem ve aleni 

arzularını ve korkularını şekillendirme açısından belirgin bir güce sahiptir. Bir bakıma sinema 

bir tür toplumsal bilinçdışı işlevi görür: Toplumsal incelemenin nesnesini yorumlar, türetir, 

yerinden eder ve eğip büker. Sinema yalnızca toplum üzerine bir fikir sunmaz, resmettiği 

toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Gelgelelim sinema yalnızca bir dış gerçekliği yansıtmaz, 

eğip bükmez, aynı zamanda toplumsal yaşamın önüne muazzam bir olanaklar evreni serer. Bu 

bakımdan sinema çoğu zaman değişen toplumsal biçimlerle yapılan bir deney niteliği taşır.” 
81

   

 

Bu bağlamda sinema toplumsal olaylar üzerinde büyük etkisi olan bir aygıttır. 

Birçok toplumsal değişim ilk belirtilerini beyaz perdede vermiştir veya ortaya çıkan 

toplumsal değişmeler sinema aracılığıyla pekiştirilmiştir. Aynı zamanda kullandığı 

göstergeler ve kodlarla izleyicinin bilinçaltına seslenen sinema, güçlü bir propaganda 

ve meşrulaştırma ve/veya meşruluğu ortadan kaldırma aracıdır. 

 

Türkiye’de ise sinema kendi kendine gelişme çabası içerisinde olmuştur ve ilk 

andan itibaren bir yığın güçlüklerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’ye 

sinemanın girişi II. Abdülhamit döneminde Lumiere kardeşlerin operatörleri 

sayesinde olmuştur.
82

 Ancak gerçek anlamda Türkiye’de sinemanın gelişmesine ön 

ayak olan Chareles Pathe’nin operatörlüğünü yapan ve 1908 yılında Türkiye’de ilk 

sinema salonunu açan Sigmund Weinberg’dir. Weinberg’in Beyoğlu Tepebaşı’nda 

açtığı Pathe sinemasını zamanla başka sinemalar da izledi. Ancak Türkiye’de ilk film 

gösteriminin üstünden on yılı aşkın süre geçmesine rağmen sinemacılık sadece film 

gösteriminden ibaret kalmaktaydı. İlk yerli film olarak kabul edilen Ayestafanos’da 
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Bir Rus Abidesinin Yıkılışı’nın (1914)

 yönetmeni olan Fuat Uzkınay bile ilk olarak 

Kemal ve Şakir Seden ile birlikte açtığı Ali Efendi Sineması ile işletmeci olarak 

sinemaya girmiştir.
83

 

 

Film yapım sürecinin başlaması ise I. Dünya Savaşı ile birlikte sinemanın bir 

propaganda aracı olarak gücünün anlaşılmasıyla ve Enver Paşa’nın diğer ülkelerin 

ordularının sahip olduğu sinema yapım kollarını örnek alarak 1915 yılında ‘Merkez 

Ordu Sinema Dairesi’nin kurulması emrini vermesiyle gerçekleşmiştir.
84

 Bu dairenin 

başına da yine Weinberg getirilmiştir. Bir yıl sonra 1916 yılında Romanya vatandaşı 

olan Weinberg’in Romanya ile Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşta karşı saflarda yer 

almasından dolayı sınır dışı edilmesiyle yerine Fuat Uzkınay getirildi.
85

 Bu dönem 

sinemada ordunun ve onun türevleri olan kurumların hâkimiyetinde geçildi. Zira bu 

dönemde yine Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Malul Gaziler Cemiyeti adlı iki 

cemiyet ek gelir elde etme amacıyla film yapım işine girmişlerdi. Sinemaya salon 

işletmeciliğinden giriş yapan Seden Kardeşler de daha sonraki yıllarda sinemayı 

tekeline alacak Muhsin Ertuğrul’un yönlendirmesiyle film yapım işine el atarak 

1922’de Türkiye’nin ilk özel film yapım şirketi olan Kemal Film’i kurdular.
86

 Bu 

tarihten itibaren ise Türkiye’de sinema 1950’lere kadar aynı zamanda Şehir 

Tiyatroları müdürü de olan Muhsin Ertuğrul’un denetiminde kaldı. Kemal Film’in 

film yapımına ara vermesi ile bu kez İpekçi Kardeşlerle birlikte İpek Film’in 

kurulmasını sağlayan Muhsin Ertuğrul film çalışmalarına burada devam etti. İpekçi 

Kardeşler de Sedenler gibi sinemaya salon işletmeciliğinden girmişlerdi. 

 

Bu iki film yapım şirketi belli bir süre yerli film üretimini tek başına sırtladılar 

ancak her iki yapım şirketi de üretimine ara vermek zorunda kaldı. Çünkü hem 

Muhsin Ertuğrul’un yönetiminde çekilen filmlerin kalite açısından çok düşük ve 

genellikle sezon içinde şehir tiyatrolarında oynanan oyunların sezon bitiminde filme 
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alınmasından ibaret olması hem de yabancı film getirip gösteriminin yapılmasının 

daha kârlı olması nedeniyle bu iki şirket de tekrar film gösterimi işine döndüler. 

 

Son filmi Halıcı Kız’a (1953) kadar 29 film çeken Muhsin Ertuğrul sinemayla 

aslında tiyatro oyunlarına kaynak yaratmak için ilgilenmekteydi ve hiçbir zaman 

sinemaya tam anlamıyla eğilmedi. Çektiği filmlerin birçoğu sinemasal öğeler 

taşımaktansa tiyatro gibi olmakla eleştirildi. Bunun bir nedeni de yönetmen tekelini 

Muhsin Ertuğrul’un elinde tutması gibi oyunculuk tekelini de Şehir Tiyatroları 

oyuncularının oluşturmasından ileri gelmekteydi. Bu durum Türkiye’de sinemanın 

kendi başına ve bağımsız olarak gerçek anlamda bir sanat olarak gelişmesini 

geciktirdi. Nijat Özön bu konu hakkında şöyle demektedir: 

 

“Ertuğrul’un Türkiye’de 1922 den başlayarak meydana getirdiği yirmi dokuz film içinde, şu ya 

da bu bakımdan üzerinde durulması gerekenler, üçü geçmez. Bunlar sırasıyla Ateşten Gömlek, 

Bir Millet Uyanıyor ile Aysel, Bataklı damın kızı’dır. Bunlar da 1939’dan önceki yirmi filmi 

içerisinde yer alır. On yedi yıldaki yirmi filmden üçünde ortaya konabilen birkaç sahne elbette 

ki büyük bir kazanç sayılamaz. Bundan dolayı bu on yedi yılı “boşa giden yıllar” olarak 

nitelemek hiç de haksızlık sayılmaz. Fakat iş bununla da kalmıyor: Sinemamızın ileriki 

gelişmesi bakımından, bu on yedi yıl büsbütün boş geçseydi daha iyi olurdu; zira üç filmin 

kazandırdıklarının yanında geri kalanların getirdiği kötü alışkanlıklar çok daha ağır 

basıyordu.”
87

 

 

Gerçekten de Ertuğrul’un yanında yetişen yönetmen ve oyuncular bir süre daha 

tiyatronun sinema üzerindeki etkisinin sürmesine neden oldular. Bu yönetmenler 

üzerindeki Ertuğrul’un etkisi çok belirgindi. Birçoğu tiyatro oyunlarını veya yabancı 

roman uyarlamalarını filme çekme konusunda Muhsin Ertuğrul’un izinden gittiler. 

Scognamillo da Türk Sinema Tarihi adlı kitabında Ertuğrul’un bu yönüne vurgu 

yapar. 
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“Muhsin Ertuğrul bugüne değin özellikle tiyatroculuğu yüzünden eleştirildi ve suçlandı, oysa 

bizce en önemli eksikliği, sinematografik yaklaşımı açısından aşırı bir şekilde Batı’ya dönük 

olması, Batı kalıplarına bağlılık göstermesi ve sonraki yıllarda bir salgın haline gelecek olan 

uyarlama yöntemini Türk sinemasına aşılamasıdır.”
88

 

 

Türkiye’de sinema bu süreçlerden geçerken kendi kaderini hiçbir zaman tam 

anlamıyla kendi ellerine alamadı. Türkiye’de film yapım işi, ordunun sinemanın kitle 

iletişim aracı olarak gücünün farkına varması ve bizzat kendi bünyesine almasıyla 

sivil olmayan bir girişimle başlamıştı. Ayrıca 1950’lere kadar olan süreçte sinemanın 

kendi sanatsal dilini oluşturmasının yolu da Ertuğrul ve takipçilerince bilinçsizce 

kapatıldı ve endüstri olarak film üretimi bir hayli kısır bir seyir izledi. Ancak 

1950’lerden itibaren ortaya çıkan yeni yönetmenler

 kuşağı sinemanın kendi dilini 

konuşmasının yolunu açtılar ve sinema Türkiye’de gerçek anlamda sinema olmaya 

başladı. Bu dönemde Ömer Lütfi Akad’ın Vurun Kahpeye (1949) filmi sinema için 

bir dönüm noktası sayılır.  

 

Tiyatrocular döneminden sonra artık her yönetmen kendi stilini ve sinemasal 

dilini oluşturma çabası içerisine girmişti ve bu dilin oluşma süreci içerisinde kamera, 

kentleri ve köyleri sinemanın biçimine daha uygun bir şekilde beyaz perdeye 

taşımıştı. Aynı zamanda artık tiyatro oyunlarına ve uyarlamalara bel bağlamaktansa 

sinemanın bizzat kendisi için yazılmış senaryolar kullanılmaktaydı.  

 

Bu dönüşümlerin ortaya çıkması sinemanın toplumsal boyutunun da 

gelişmesini sağladı ve sinema toplumdaki değişim ve dönüşümlere daha duyarlı hâle 

geldi.  Bunun yanı sıra sinemanın taşıdığı potansiyel ve diğer sanat dallarından farklı 

olarak kitle iletişim aracı ve büyük bir endüstri olması, sinemanın daha katı sansür 

uygulamalarına maruz kalmasına yol açtı. Sinemaya dair çıkan her kanun başka bir 

sansür uygulamasını da beraberinde getirdi ve devletin en başından beri denetiminde 
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tuttuğu sinemanın gelişmesini sekteye uğrattı. Kaldı ki ünlü yönetmen Metin Erksan 

da Türk sineması üzerinde yaptığı dönemselleştirmeyi çıkarılan sansür kanunlarını 

temel alarak oluşturmuştur.
89

 Bu noktada sinemanın kullandığı söylem biçiminin 

önemi sinemayı denetimleri altına almak isteyen grupların nitelik ve niceliklerine 

bakılarak daha belirgin bir şekilde ortaya konabilir. 

 

Bundan sonraki bölümlerde de sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak 

toplumsal gerçekliğe etkisi bağlamında, Türkiye sinemasında gecekondu ve varoşa 

dair geliştirilen söylem biçimleri kendi dönemsel analizimiz çerçevesinde ele 

alınmaya çalışılacaktır. Bu yapılırken de her dönemin kendi içerisindeki 

dinamiklerine göre sinemanın endüstri ve sanat boyutu da analize dâhil edilerek, 

sinemanın gecekonduyu ve varoşu perdede nasıl yansıttığı tartışılacaktır. Yani 

sinemadaki temsil ediliş biçimleri ve bu temsil ediliş biçimlerinin nedenleri ve 

sonuçları, nasıl bir süreç içinde oluştuğu ve dönem dönem nasıl bir dönüşüme 

uğradığı irdelenecektir. 

 

2.2. 1950–1980 Arası: Umut Dolu İnsanların Yaşam Alanı 

Olarak Gecekondu Temsili 

 

Türkiye’de sinemanın yükselişe geçmesiyle gecekondu olgusunun ağırlığını 

hissettirmesi hemen hemen aynı zamana rastlar. Bu zamansal yakınlık daha sonraları 

gecekondunun ve gecekonduluların sinemada en çok işlenen konuların başında yer 

almasıyla ayrı bir boyut kazanacaktır. 

 

Gülseren Güçhan’a göre Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları (1964) filmi kente göç 

eden insanların sorunlarına geniş olarak yer veren, iç göç sorununu toplumsal 
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boyutlarıyla irdeleyen ilk örnektir.
90

  Bunun yanında gecekondunun gerçekçi bir 

biçimde bütünüyle ele alındığı ilk film olarak Ertem Göreç’in Otobüs Yolcuları 

(1961) filmi de gösterilmektedir. 
91

 

 

Ömer Lütfi Akad’ın stüdyoda film yapmanın maliyetleri arttırması nedeniyle 

1952 yapımı Kanun Namına filmini İstanbul sokaklarında çekmesi Türkiye’de 

sinemaya yepyeni bir ufuk getirdi. Bu durum farkında olmadan sinemanın gerçekliğe 

yaklaşma arzusunu körükledi ve bu filmden sonra çekilen çoğu film için gerçek 

mekânlar kullanılmaya başlandı. Bu filmlerin öykülerinin geçtiği yerlerin çoğu ise 

Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak en önemli kenti İstanbul’un 

mahalleleri, caddeleri ve sokaklarıydı. 

 

Bu durumun nedenlerinden biri, sinemanın Türkiye girişinden itibaren 

kendisine yer olarak İstanbul’u seçmiş olmasıdır. Türkiye’deki halka açık ilk film 

gösterimi 1897’de İstanbul’da Galatasaray’daki dönemin ünlü birahanesi Sponeck’de 

gerçekleştirilmişti.
92

 Yine ilk sinema salonları Beyoğlu Pera’da açılmıştı. Bu açıdan 

sinema Türkiye’de köklerini İstanbul’da Beyoğlu’ndan salmaya başlamıştır 

diyebiliriz. Çünkü ilk film stüdyoları yine İstanbul’da bu bölgede kurulmuştu. Bir 

filmin üretim aşamasında yer alan oyuncusundan yönetmene, senaristinden 

yapımcısına ve set işçilerine kadar tüm beşeri sermayenin ve filmin çekilmesi için 

gerekli bütün teknik ekipmanların bir arada bulunduğu yegâne yer burasıydı. Bir 

dönem Türk sinemasına adını da vermiş olan Beyoğlu’ndaki Yeşilçam Sokağı ise bu 

anlamda yıllarca film sektörünün meskeni oldu. 

 

Sinemanın bu yer seçiminin diğer bir nedeni olarak tıpkı gecekonduya dair 

birçok sosyolojik araştırmanın kendisine araştırma sahası olarak İstanbul’un 

gecekondu mahallelerini seçmesinde olduğu gibi  “1970 yılında Türkiye’deki 
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gecekonduların % 32,5’inin İstanbul’da bulunması”
93

 ve Türkiye’nin her bölgesinden 

göç almasıyla daha kozmopolit bir yapıda olması gösterilebilir. 

 

Sinemanın Türkiye’deki serüveni incelenirse, sinemanın biçimlenişinin ve 

gelişiminin Batı sinemasına göre kendine has bir durum teşkil ettiği görülebilir. 

Tiyatrocular dönemi sonrası içerik anlamında tiyatronun etkisinden kurtularak gerçek 

anlamıyla daha fazla sinemasal filmler yapıldığı birçok yazar tarafından 

belirtilmektedir. Yine bu dönem sonrasında sinema doğaçlama bir şekilde kendi 

işleyiş yapısını oluşturmuştur. Bu yapı içerisinde filmlerin ana finansman kaynağı 

olan gişe hâsılatları önemli bir yer tutmaktadır. Son kertede bir filmin gösterilmesi 

için son onay makamı seyirci olarak görülmekteydi. Film sektörünün yapısı 

içerisinde diğer bir önemli ayak olan salon sahipleri de seyircilerin hangi tür filmleri 

ve hangi oyuncuları izlemekten hoşlandığına göre yapımcılara ısmarlama film 

yaptırmaktaydı. Bu durum sonucunda genellikle aynı oyuncularla çekilmiş birbirinin 

benzeri olan birçok film gösterime girmiştir. Bu tarz filmler daha sonra bir tür 

sinemasına dönüşerek Yeşilçam sineması olarak adlandırıldılar. 

 

Bu filmlerde hep belirli kalıplardaki kodlar kullanılmıştır. Bu yüzden genellikle 

birbirlerinin aynısıdırlar. Zengin-fakir düalizmi etrafında sadece mekânlar ve 

karakterlerin serpiştirilmesi değişmekte ve gerekli durumlarda konuya göre birkaç 

yan karakter eklenmektedir. Bu dönemin önemli yönetmenlerinden Osman F. Seden 

bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: 

 

“Rahmetli Menderes’in bir iktisadi dünya görüşü var. “Ben her mahallede bir milyoner 

yetiştireceğim” diyor. İktisadi sistem bu. Peki bir devletin iktisadi sistemi bu olduktan sonra 

her mahallede zengin kız, fakir delikanlı filmi çevrilir.”
94
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Bu filmlerde en çok kullanılan kodlardan biri zengin olan karakterin 

apartmanda fakir olanın ise gecekondu mahallesinde yaşamasıdır. Filmin örgüsü 

genellikle aynı tema etrafında şekillenir. Ana karakterler zengin kız-fakir erkek veya 

tersi bir şekilde kurulmuştur ve bir aşk öyküsünün kahramanlarıdır. Yan karakterler 

ise ister zengin olsun ister fakir genellikle âşıkların bir araya gelmesi için canla başla 

mücadele eden ve bu uğurda işbirliğine giden karakterlerdir. Bu filmler zenginlik 

fakirlik bağlamındaki sınıfsal farklılıkların üstünü sevgi ve masumiyet halesini 

kullanarak örterler ve toplumsal norm olarak sunarlar. Ancak buradaki 

gecekondunun sunumu salt bir arka fon olmaktan öteye geçememektedir. Bu 

filmlerde ve daha sonra çekilen birçok filmde gerçek anlamıyla gecekondu ve 

gecekondulular yoktur. Seyircinin kendini özdeşleştirmesini sağlayacak şekilde 

filmin kahramanlarının sunumu söz konusudur. Bunun yanı sıra mekânın bu şekilde 

kodlanması, özdeşleştirmenin güçlü bir şekilde kurulabilmesini gerçekleştirmektedir. 

Bu durum filmin mizansene dayalı yapısının göz ardı edilmesini ve özellikle 

gecekondulular açısından kendi içinde bulundukları koşullara yabancılaşmalarını 

beraberinde getirir. Bu özdeşleştirme sinemanın gerçekliği yansıtma iddiasıyla

 

birleşince de hâkim ideolojik söylemin meşrulaştırılmasına yol açmaktadır. Yine orta 

sınıf ve üst sınıfın sunumunda da kullanılan kodlar birçok film için ortaktır ve alt 

sınıflarla olan hem maddi hem manevi farklılıkları vurgulayacak biçimde 

kurgulanmıştır. Filmlerde gecekondulularla bu sınıfların teması ancak ya fabrikada 

işçi ya da zenginlerin evlerinde gündelikçi olarak çalışmalarından dolayı bu sınıfların 

mıntıkalarında gerçekleşmekte ve çoğunlukla sulandırılarak bu temas bir gönül 

ilişkisine dönüştürülmektedir. 

 

Türkiye’de sinemasının sergilediği bu tutumun nedenlerine yönelik diğer bir 

saptama ise Sadık Battal’dan gelmektedir: 

 

“Devlet sahne sanatlarını ve orkestraları parasal olarak desteklerken, sinema alanını ticaret 

ilişkileri içinde gelişmeye bırakmıştır. Bunun sonucu olarak Yeşilçam ticari, dolayısıyla halk 
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kitlelerinin isteklerine beklentilerine uyan, popüler filmler üretmek durumuyla karşı karşıya 

kalmıştır. Bu yeşilçamı giderek dönemin siyaseti ile de uyum içinde popülist bir çizgi izlemeye 

kadar götürmüştür.”
95

 

 

Bu düşünceye kısmen katılmakla birlikte, bizim için asıl önemli olan son 

cümledeki yargıdır. Gerçekten sinema bu dönemde ürettiği popülist filmlerle 

dönemin siyaset ve ekonomi politikaları için önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 

Sinema, ithal ikameci ekonominin ihtiyacı olan emek arzını sağlayacak kırsal 

alandan kentsel alana göçü teşvik etmenin yanı sıra toplumun diğer kesimlerinden 

göçmenlere yönelebilecek tepkileri de yumuşatmıştır. 

 

Bakıldığında bu kırdan kopup gelen insanların en çok rağbet ettikleri kent, ‘taşı 

toprağı altın şehir’ İstanbul’dur. Yine daha önce belirttiğimiz gibi gecekonduya dair 

filmlerin de ana mekânları İstanbul’un gecekondu mahalleleridir. Belki de bu 

insanların birçoğu kendi enformel ilişki ağlarının yanı sıra İstanbul’u Anadolu’ya 

gelen gezici sinemalar vasıtasıyla izledikleri filmlerden tanıyorlardı. Bu noktada 

gecekonduluların sinemadaki sunumu kırdan göç etme arifesindeki birçok insan için 

referans teşkil etmekteydi. Bu koskoca kente başını sokacakları bir yer, karınlarını 

doyuracakları bir lokma ekmek bulabilme umuduyla geleceklerdi. 

 

Filmlerin çoğunda da bu tema aslına tam uygun bir biçimde olmasa da 

işlenmiştir. Bunun yanı sıra ise özellikle popüler filmlerde çizilen imaj gerçekliğin 

çoğu kez tersi bir biçimdedir. Gecekonduluların bu filmlerdeki temsili, göç eden 

insanlara umut pompalayacak bir biçimde oluşturulmaktadır. Bu umudun sonucunda 

da hızlanan göçle birlikte ekonomi politikaları için gerekli olan emek arzı fazlası 

sağlanmıştır. Diğer yandan ise bu filmlerde sunulan kodlarla gecekonduluların kendi 

gerçek yaşantılarında yaşadıkları sınıfsal ve kültürel sorunlar görmezden gelinmekte 

ve çoğu kez içi boşaltılarak var olan toplumsal çelişkiler geçersizleştirilmektedir. 
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“Zengin yoksul çatışması üzerine kurulan popüler filmlerin sonunda yoksul kahramanlar ya 

zenginler katına geçerler, ya da paranın telaffuz edilmediği, aşkın her şeyin önüne geçtiği bir 

kavuşma yaşayarak (bu ölümle gelen bir kavuşma da olabilir, araya giren zengin kötüler 

bertaraf edilerek iki yoksul sevgilinin kavuşması da olabilir.) zenginlik-yoksulluk çelişkisini 

geçersizleştirirler, anlamsızlaştırırlar.”
96

 

 

Gecekondularda yaşayan insanlar fakir ama gururlu, parada pulda gözü 

olmayan, tüm yoksunluklarına rağmen yine de mutlu insanlar olarak sunulurlar. Ne 

emek piyasasında sömürülmeleri (ki bu durum çoğu film içerisinde yüzeysel ve 

yapay bir şekilde ele alınmakta) ne de yaşadıkları konut alanlarının barındırdığı 

olumsuzluklar onların toplum içerisindeki konumlarına tezat bir biçimde en huzurlu 

ve en mutlu topluluk olarak temsil edilmelerine engel teşkil etmemektedir. 

Gecekondulular bu dönem filmlerinde toplumun sahip olduğu tüm ahlaki normların 

taşıyıcısı durumundadır. 

 

Bu durum her ne kadar gecekondulular için olumlu bir hâl gibi görünse de 

aslında iktidarların hâkim ideolojisinin topluma nüfuz etmesinde önemli bir işlevi 

yerine getirmektedir. Bu temsil biçimi, iktidarların işine gelecek biçimde belirli bir 

gecekondu profili yaratarak onları uysal ve kanaatkâr insanlar olarak lanse etmekte 

ve iktidarın söyleminin taşıyıcılığını yaparak gecekonduluların sisteme karşı 

geliştirebilecekleri tepkilerin ve direnişin emilimini sağlamaktadır. 

 

Diğer bir taraftan da bu dönemin sosyoloji araştırmalarında sıkça vurgulandığı 

biçimiyle gecekondulularla hiçbir şekilde teması olmayan kentli orta sınıf ve üst 

sınıflar –bu yargının doğru olduğu varsayımı altında– gecekondularda yaşayan 

insanlara dair fikir ve algılarını bu filmlerin onlara taşıdığı kodlar vasıtasıyla 

edinmektedirler. Buradaki önemli nokta ise özellikle popüler filmlerin o dönem için 

gecekonduluların en büyük sorunlarının başında gelen kentli kültürel kalıpların, 

üreticisi ve taşıyıcısı durumundaki bu sınıfların gecekondululara karşı 

geliştirebilecekleri tepkileri, gecekondulunun mağrurluğuna, muhtaçlığına ve ahlaki 
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normlarına gönderme yaparak bir nebze de olsa törpüleyip, bu sınıfların gözünde 

gecekonduyu meşru kılmasıdır.  Bu meşruluğu pekiştiren ise gecekonduya dair bu 

kültürel kodların yanı sıra gecekondunun kullanım değerine atıf yapılarak 

sunulmasıdır. Bu dönem içerisinde hiçbir filmde bir bütün olarak gecekonduluların 

gecekonduyu bir rant aracı olarak kullanımları söz konusu değildir. Bu filmlerde 

sadece gecekonduluların hem içinde hem de dışında sayılabilecek sınıf atlama 

çabasında olan karakterler (bu insanlar genellikle mahallenin muhtarı veya çok 

önceleri kente gelip yerleşerek arazileri çevirmiş olanlardır) rant peşinde koşan 

insanlar olarak gösterilmiştir ve gecekonduluların sahip oldukları ahlaki normların 

pekiştirilmesinde anti-karakterler olarak sunulmuşlardır. 

 

Bu dönem içerisinde popüler filmlerin dışında ‘auteur’ olarak değerlendirilen 

yönetmenler de filmlerinde gecekondu temasını işlemişlerdir. Bu filmlerdeki 

gecekondu temsili kısmen de olsa gerçekliğe daha yakındır. Bu yönetmenlerin en 

önemlilerinden biri olan Ömer Lütfi Akad bir göç üçlemesi olarak ifade edilen Gelin 

(1973), Düğün (1974) ve Diyet (1975) ile bu alanda başarılı örnekler vermiştir. 

Kurtuluş Kayalı’nın ifadeleriyle Akad bu filmlerinde reçete getirmekten ziyade bu 

durumu teşhir etmeye çalışmaktadır.
97

 Bu anlamıyla da bir durum tespiti 

yapmaktadır. 

 

“Türk sinemasında derinlemesine incelenmemiş şehirleşme sürecini ve gecekondu sorunlarını 

ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarını ihmal etmeden günümüzde de geçerlilik taşıyacak 

bir şekilde sergilemiştir… Üstelik Akad sanatçı sezgisiyle üçlemesinde kültürel değişikliklerin 

niteliğini çoğu sosyologa da öğretici olacak bir şekilde yorumlamıştır. Birçok sosyologun yeni 

yeni farkına vardıkları kültürel konuların önemini çok açık olarak vurgulamıştır.”
98

 

 

Yine sinemada bir çığır açan ve toplumsal gerçekçi sinemanın en önemli 

filmlerinden biri olan Yılmaz Güney’in Umut (1970) filmi de gecekonduların ele 

alınışına bambaşka bir perspektiften yaklaşmıştır. Gecekonduya dair çoğu filmin 
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aksine İstanbul yerine Adana’da geçen film, bu dönemin umut pazarlayan popüler 

sinema örneklerinin tam tersi bir biçimde gecekondu halkının büyük kent 

ortamındaki çaresizliğini ve yabancı olduğu kent kültürü karşısındaki hor görülüşünü 

biraz da karikatürize ederek vermektedir. İdeolojik bir söylem anlamında umut dolu 

insanların mekânı olarak simgeleştirilen gecekondu sunumunun karşısında Umut 

filmi adıyla da bu noktada genel gecekondu temsili içinde bir ironi oluşturup aslında 

pompalanan bu umudun gecekondu halkı için nasıl bir sömürü aracı hâline geldiğini 

sergilemektedir. Umut filmi, bu umudun ve verilen sözlerin aslında hiçbir zaman 

gerçekleşmeyeceğini ve sınıf değiştirebilme ve kentin bir parçası hâline gelip kentle 

bütünleşebilme olanağının aslında hiç var olmadığını ortaya çıkarır. Aynı zamanda 

filmdeki gecekondu ailesinin sunumu üzerinden paranın anlamının olmadığı, 

yoksulluklarına rağmen mutlu ve huzurlu yaşayıp giden gecekondu sakinleri imajının 

sadece Yeşilçam filmlerinden bir enstantane olduğu vurgulanmaktadır. 

 

Bu anlamda sinema diğer kitle iletişim araçlarıyla birlikte kendisine biçilen 

rolü iyi oynamıştır. Özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Ertem 

Eğilmez’in aile serileri ve Kemal Sunal’ın Şaban tiplemesi ayrı bir önem 

kazanmaktadır. Bu filmlerde de yine filmin kahramanının yaşadığı ana mekân 

gecekondu mahallesi, kahramanlar ise yoksullar, işsizler, işçiler, emekçiler, 

işportacılar, avarelerdir. Bu filmler sisteme karşı gecekonduların ve gecekonduluların 

savunuculuğunu yapar gibi gözükmekle birlikte örtülü olarak gecekonduluları 

sistemin istediği kalıbın içerisine hapsetmektedir.    

 

“Eğilmez’in filmlerindeki işçi ve emekçi temsilleri iktidar ilişkilerini güçlendirmeye hizmet 

eden niteliklere sahiptir… filmlerdeki sınıfsal temsiller güldürü faktörüyle birlikte 

düşünüldüğünde sistemin yergisini değil her koşulda meşrulaştırılmasını sağlar.”
99

 

 

Bu filmlerde fakir ailenin karşısına türlü engeller çıkaran ve onların 

mutluluğuna halel getiren zengin kişilerin yergisi, bu kişilerin boyun eğip ailenin 
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önündeki tüm engelleri kaldırmasıyla geçersizleşir ve ortadan kalkar. Sonunda 

yoksullar galip gelir ve mutlu sona ulaşılır. 

 

Kemal Sunal güldürüsünde de Şaban tiplemesi gecekonduluları türlü 

sakarlıklara ve şapşallıklara rağmen arazi mafyalarından, zabıtalardan ve evlerinin 

yerlerine lüks konutlar inşa etmek isteyen müteahhitlerden kurtarır ve mahallenin 

kahramanı olur.
100

 Bu filmlerde gecekondu mahallesi sakinleri kendi başlarına 

çözemedikleri sorunların üstesinden gelmek, haklarını savunmak ve elde etmek için 

hep bir kahramana ihtiyaç duyarlar. Bu filmlerin hemen hepsinin sonunda 

gecekondunun meşruluğu sistemin belirlediği kodlar aracılığıyla toplumun tüm 

kesimlerince kabul edilir. Ancak bir sonraki dönemde göreceğimiz gibi sinemanın 

belirlediği bu meşruluk zemini yine kendisi tarafından yıkılacaktır. Çünkü zaten 

oluşturulan bu zemin en başından itibaren kaypak ve kaygan bir zemindir. 

 

Diğer taraftan bu tarz filmlerin hangi işlevleri yerine getirdiğini, bizzat Kemal 

Sunal’ın kendisi belirtmiştir. Kemal Sunal kendi filmlerini sistemin paratoneri olarak 

tanımlamış ve iktidarlar ayakta duruyorsa bunu kendisi sayesinde olduğunu 

belirtmiştir.
101

 Çünkü sistemin varlığını pekiştirmesinin yanında, kötü yaşam 

koşulları ve ezilmişliklerinden dolayı sistem için tehlike potansiyeli barındıran 

gecekonduluların ve yoksul halkın pasifleştirilmesini ve etkisizleştirilmesini 

sağlamaktadır.  

 

“İnsanlar patlama noktasına geliyor. Beni üç kanalda birden görüyor, huzur buluyor. Kızgın 

seyretmeye başlayıp yumuşuyor, gülmeye başlıyor, iyice stresini atıyor, yatıyor. Sabah dün 

öyle bir şey olmamış gibi giyinip gidiyor işine. Ben, toplumsal patlamaların önünü alıyorum. 

Ben, gerilmiş insanları rahatlatıyorum, ondan sonrası beni ilgilendirmez. İktidarları ben 

getirmiyorum ki...”
102
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Bu dönemin sonuna doğru ise gecekondulardan yükselen arabesk müzik 

türünün başarısı ve tutulması üzerine bir yan ürünü olarak arabesk film furyasının 

ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında çıkış noktası bakımından arabesk, 

gecekonduluların kendi sesini duyurabildikleri bir alan ve kendilerine özgü yegâne 

kültür öğesi olarak çok önemli bir yere sahiptir. Bu konu hakkında Meral Özbek 

şöyle demektedir: 

 

“Gerçekten de 1950’ler sonrası gelişen müzik (plak ve giderek kaset) teknolojisine ve kırsal 

nüfus mobilizasyonuna bağlı olarak yaygınlaşan arabesk müziğin, Türkiye’nin seçkinci değil, 

aşağıdan yukarıya doğru ortaya çıkan ilk büyük kitlesel kültürel biçimlenmesi olduğunu 

söyleyebiliriz.”
103

 

 

Ancak yine melodram filmlerin taklitleri olarak bu filmlerde de başat tema olan 

zengin kız-fakir oğlan ilişkisi üzerinden bir gidişat söz konusudur. 70’li yılların 

başındaki özgünlüğünü kaybedip giderek endüstriyelleşmeye doğru evrilen arabesk 

müzik ve bu durumun neticesinde arabesk filmler, ilk birkaç film örneğinden sonra 

popüler filmlerin taşıdığı kültürel kodları devralarak ağır melodramlar içerisinde 

daha da şiddetli bir şekilde iletme aracı hâline geldi. Bu açıdan bakıldığında arabesk 

filmler bu iletim işlevini daha başarılı bir biçimde yerine getirmiştir diyebiliriz. 

Çünkü arabesk filmlerde işlenen konu ve senaryonun dili gecekonduda yaşayan 

insanlara daha yakın ve tanıdık gelmektedir. Bu sebepledir ki karakterlerle kurulan 

özdeşim ve bu karakterlerin taşıdığı iletilerin benimsenmesi daha kolay 

gerçekleşebilmektedir.  

 

1980’li yılların sonuna kadar etkin bir şekilde devam eden arabesk film furyası 

(ve tabii ki daha da uzun bir süre etkisini sürdüren arabesk müzik)  bir sonraki dönem 

içerisinde kent kültürünün yozlaştırılmasının ve yok edilmesinin en önemli 

nedenlerinin başında görülmeye başlandı. Gecekondululara ve onların yaşantılarına 

gösterilen tahammülün yerini tepki ve dışlama aldı.  Ancak bu durum tek başına 

kültürel farklılıkların su yüzüne çıkmasından ve kent kültürüne karşı gecekondu 
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kültürünün hâkimiyet mücadelesinden kaynaklanan bir durum değildir. Aksine genel 

bir yöneliştir ve toplumsal alanda gecekondunun meşruluğunun yitimine eşlik eder 

bir biçimde sinemada da 1980 sonrası gecekondunun meşruluğunun yitimi söz 

konusudur. Artık gecekonduları yıkılmaktan sinemanın aşkın kahramanları bile 

kurtaramayacaktır ve gecekonduluların umutları suya düşecektir. 

 

2.3. 1980–1990 Arası: Değişmeye Başlayan ve Olumsuz Anlam 

Yüklenen Gecekondu İmajı 

 

1970’li yılların sonuna doğru sinemanın içine girdiği kriz ile birlikte sinema 

endüstrisi bir can simidi olarak seks filmlerine ve erotik filmlere bel bağladı. Bu 

filmlerin dışında Türkiye’de sinemanın temel dayanağı olan seyirciyi sinema 

salonlarına çeken yegâne filmler arabesk şarkıcılarının melodram filmleri ve Kemal 

Sunal’lı Şener Şen’li komedi filmleriydi. 1980 sonrası videokaset teknolojisinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte sinema seyircisi ve buna bağlı olarak da sinemaya yönelik 

çekilen film sayısı giderek azaldı. Sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki 

durgunluklar toplumun aynası olma iddiasını taşıyan sinemada da yansımasını 

bulmuştu. Anayasanın değişmesiyle birlikte sendikal örgütlenmeye izin veren, 

formelleşmenin önemli olduğu emek piyasaları değişmeye başlamış ve neo-liberal 

politikaların etkisiyle artık değersizleşen ve atıl hâle gelen emek gücü kent için bir 

fazlalık hâline gelmiştir. Tabii ki bu emek gücünün ikamet alanı olarak gecekondular 

da sinemadaki eski şirin ve masum barınaklar olma imajını kaybedecektir. 

 

Daha önce üzerinde durduğumuz gibi, gecekonduların bulunduğu kentin 

çeperinde kalan alanlar, orta ve üst sınıfın bu alanlara yerleşme talebinin ortaya 

çıkması ile daha önce görülmemiş bir şekilde spekülatif değer artışına uğrayarak 

yüksek rant elde edilebilen alanlar hâline geldiler. Aynı zamanda konut üretim 

sektörünün yapısal olarak değişime uğraması ve daha çok kentin çeperinde kalan 

alanlarda lüks konut yapımına yönelmesi gecekondu bölgelerinde büyük bir yıkım 

baskısı oluşturmuştur. Bu durumun sinemada işlenmesi ise 70’li yılların sonuna 
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tekabül etmektedir. Arsa spekülasyonu ve gecekondu mahallelerini yıkarak yerine 

lüks konutlar yapma konusu Sultan (1978) ve Umudumuz Şaban (1979) gibi birçok 

filmde işlenmiştir. 1980 öncesinde bu ve benzeri filmlerde gecekonduluların kitlesel 

olmasa da bir karşı duruşu ve umutları vardır. Ya evlerini yıktırmamakta ya da bir 

yerde yıkılan evlerini başka yerde yeniden yapmaya koyulmaktadırlar. Bu filmlerin 

hemen hepsinin sonunda da bu durumun, gecekonduluların yoksulluğuna, 

muhtaçlığına ve ahlaki normların taşıyıcıları olmalarına vurgu yapılarak tüm toplum 

nezdinde kabul görmesi söz konusudur. 

 

1980 sonrası filmlerde ise ne gecekonduluların umutları ne de gecekondunun 

masum barınak olarak meşruluğu ve kabul görmesi söz konusudur. Artık 

gecekondululara dair sinemasal kodlar değişmiştir. Gecekonduluların saflıkları,  

doğrulukları ve dürüstlükleri gitmiş yerine gözü açık, zengin olma uğruna birbirlerini 

ezip geçen, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan ve bu uğraşlarında da en büyük 

sermayeleri haybeden kondukları devlet ve özel şahıslara ait araziler olan insan 

figürü gelmiştir. Bu köşeyi dönme uğraşlarında her köşe başı zaten birileri tarafından 

tutulduğu için köşe başlarına kendilerinin geçmesinin tek yolu ahlaki normları alt-üst 

ederek daha acımasız ve daha açıkgöz olmalarıdır. 

 

“Sosyal alanın inşasında görülen çarpıklıklar bize apaçık olarak gecekondular ve 1980 

sonrasının varoş tiplerine ilişkin ipuçlarına götürür. Zengin olmaya çalışan ve her türlü ahlaki 

ve etik değeri zenginlik adına terk eden insanlar çarpık bir ekonomik, siyasi, kültürel yapıyı 

doğuracak bir anlamda kentte yeni kırılma noktaları oluşturacak, kültürel karakterlerin 

oluşturduğu bir kentsel alandır gecekondu… “
104

 

 

Bu anlamda gecekondunun sinema filmlerinde sunumu bir dönüşüme 

uğramıştır. 1980 öncesinde gecekondunun kullanım değerine gecekondulunun da 

sahip olduğu ahlaki normlara gönderme yapılarak sağlanan meşruiyet, 1980 

sonrasında gecekondunun değişim değerine gecekondulunun ise zenginliğe ulaşmak 

uğruna yaptıklarına ve ahlaksızlığına vurgu yapılarak ortadan kaldırılmıştır. Bu 
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durum gecekonduların meşruluğunu ortadan kaldırmanın yanı sıra gecekondunun 

sinemada pozitif temsilinin gecekonduluların ekonomik ve kültürel alandaki 

karşılaştıkları olumsuzluklara karşı geliştirebilecekleri tepkileri emme işlevini de 

ortadan kaldırmış ve bu alanlar kentin gerilim ve güvenlik zafiyeti barındıran alanları 

olarak sunulmuştur. Gecekondunun bu sunumu orta ve üst sınıf konut talebinin ana 

hedefi hâline gelen gecekondu alanlarının ortadan kaldırılmasının toplumsal kabulü 

için ideolojik bir söylem barındırmakta ve gecekondu sahiplerinin hak arayışlarını 

haksızlaştırmaktadır.  

 

Bu durum, sinemanın toplumsal konjonktüre göre toplumda gerçekleşen 

dönüşümleri ve var olan gerçek olguları yansıttığı ve ideolojik bir anlam 

barındırmadığı şeklinde savunulabilir ancak sinemanın sunduğu temsillerin 

insanların hayal güçlerine etki edebilme yeteneği ve sinemanın kitlelere ulaşabilen en 

önemli kitle iletişim araçlarının başında geldiği gerçeği düşünüldüğünde sinemanın 

gerçekliği sunma iddiası tehlikeli bir hâl almaktadır. Sinemanın, kendisi tek başına 

böyle bir etkiyi gerçekleştiremeyebilse de ekonomik, sosyal ve kültürel alanda hâkim 

olan sınıfların ellerinde sahip oldukları diğer araçlarla birlikte düşünüldüğünde 

toplumsal algı ve normları etkileyebilirliği bir hayli yüksektir. Nilgün Abisel de bu 

konu hakkında haklı bir saptama yaparak şöyle demektedir: 

 

“Kendi de ideolojik bir nitelik arz eden “gerçekliğin yansıtılması” iddiası aslında sanatsal ve 

popüler temsillerdeki dolayımlamaları gözden saklayıcı, bir anlamda tüm ilişki biçimlerini 

yeniden üretmeyi hedefleyen bir nitelik taşımaktadır. Burada en azından gerçekliği statükoyla 

özdeşleştirme gibi ideolojik bir tehlike vardır.” 
105

   

 

Bir önceki dönemde sermaye kesimi için büyük önem arz eden emek gücünün 

1980 sonrasında değersizleşmesiyle beraber ekonomik yaşamda zaten en altta yer 

alan gecekonduluların yaşam alanlarının da hem kültürel hem de sosyal kentsel 

alanın içinden kovulması söz konusudur. 
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Artık gecekondunun ahlakiliğini destekleyen, fakir-zengin ikilemi üzerinden 

ilerleyen filmler de yoktur. Gecekondu mahalleleri kentten yalıtılmış gibi 

durmaktadır. Daha önceki döneme ait filmlerde olduğu gibi değişik toplumsal 

katmanlardaki insanların kentsel mekânlarda karşılaşmaları, aynı kare içerisinde 

görülmeleri söz konusu değildir. Aynı kare içerisinde yer aldıklarında ise iki taraf 

arasında eşitsiz bir ilişki ortaya çıkar. Temelde ekonomik ve sınıfsal farklılıklardan 

kaynaklanan bir eşitsizlik gibi görünse de bir önceki dönemden farklı olarak asıl 

önemli eşitsizlik kültürel ve sosyal alanda ortaya çıkmaktadır ve genelde 

gecekondulularla kentli hâkim sınıfların karşılaşmalarında kentsel alanın her 

anlamda sahipliğini bu eşitsiz ilişkide üstte yer alanlar kendi üstlerine almaktadırlar. 

 

Bu döneme ait filmlerde zengin olan karakterlerin bir önceki döneme göre 

gecekondululara ilişkin bakış açısının değişime uğradığını söyleyebiliriz. Artık 

gecekondular kentsel alanı işgal eden ve aslında kentsel sınıfların göz zevkine aykırı 

gelen, kentte dair kültürel, sosyal ve ekonomik olarak ne varsa yok edildiği yerler 

olarak görülmektedir. İletilen sinemasal kodlar aracılığıyla da gecekonduların artık 

kentsel alandan atılası konutlar olduğu düşüncesinin hâkim sınıfların ideolojisi hâline 

geldiğini anlıyoruz. Artık tonton zengin amcalar veya babacan patronlar yoktur. Ya 

da sevenlerin kavuşmalarına engel olan veya gecekondu mahallesini yıkıp lüks                        

apartmanlar dikmeye çalışan zenginler de yoktur. Ortada bir kötülük olsa bile bunun 

asıl sorumlusunun kim olduğu belli değildir. Bütün kötülük filmlerde ağırlıklı olarak 

öykünün geçtiği gecekondularda ve gecekonduluların etrafında toplanmıştır. 

Başlarına ne gelirse yine kendilerinden gelmekte gibidir. 

 

“Aradaki ilk fark Yeşilçam’da ki kötülük modelinin değişmiş olmasıdır. Yoksulun karşısında 

artık ismi cismi belli olan tek bir kötü zengin değil zihniyet değişimine uğratılmış bütün bir 

toplum vardır.”
106

  

 

Diğer bir noktada filmlerde sunulan göç imgesinin değişmeye başlaması ve 

sosyoloji araştırmalarında da belirtildiği gibi arsa stokunun azalmasına ve arsa 
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spekülasyonuna bağlı olarak uygulanan sıkı denetimle birlikte artık gecekondu 

yapımının o kadar kolay olmamasıdır. Bu dönemde sinemada göç temsili bir önceki 

dönemde olduğu gibi kademeli göçü veya zincirleme göçü içerdiği gibi ailenin 

topyekûn göçünü de içermektedir. Konut arzı da bu sürekli devam eden talebe 

karşılık vermekte zorlanınca filmlerin birçoğunun odak noktasında konut sorunu yer 

almıştır. Örneğin Bir Avuç Cennet (1984) filminde öykü tamamen bu sorunun 

etrafında örülmüştür.  

 

Yine bu dönem içerisindeki filmlerde bir önceki dönemden farklı olarak ahlaki 

normlara bağlı kalarak toplumsal katmanlar içerisinde yukarıya doğru dikey hareket 

olanağının artık kalmadığının vurgulanması söz konusudur.

 Toplumsal katmanlar 

içerisinde saflar belirlenmiş ve herkes konumunu almıştır. Gecekonduluların da bu 

toplumsal katmanlaşmanın en altındaki yeri kalıcı hâle gelmiştir. Artık onlar da 

yerlerini kanıksamışlardır. Etraflarında var olan ekonomik, kültürel ve sosyal 

duvarları geçemeyeceklerinin farkındadırlar. Örneğin Ali Özgentürk’ün 1982 yapımı 

At filminde seyyar arabası ile lüks bir otomobile çarpan filmin ana karakteri 

otomobilin sahibi tarafından itilip kakılmakta ve hakarete uğramaktadır. Buna 

rağmen sesini çıkarmamakta, ağzını açıp tek bir laf etmemekte, suskun kalarak 

uğradığı muameleye katlanmaktadır. Çünkü henüz köyden yeni gelen karakter bir 

önceki dönemdeki göçmenler gibi kentteki sınıfsal farklılıkların meşruluğunu kabul 

etmekte, oğlunun okuması üzerinden kendisinin olmasa bile oğlunun sınıf 

atlayabileceğini düşünmektedir. Bunun içindir ki oğlunu daha sonra kendini iten 

kakan adamın yerinde hayal edecektir. Ancak kent onun bildiği, ona anlatılan kent 

değildir artık. Zaten At filminde verilen iletilerin en önemlilerinden biri de kentte –

aslında hiç var olmamış olan– sınıf atlayabilme olanağının zorlaşması hatta ortadan 

kalkmasıdır. 

 

Gülseren Güçhan da kendi araştırmasında 1964–85 yılları arasındaki filmlerde 

olumlu sayılabilecek bir sosyo-ekonomik gelişme gösterenlerin ve köylü/taşralı 
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kimliğinden sıyrılıp, ‘kentli kimliğini’ edinebilenlerin olmadığını söylemektedir.
107

 

Artık gecekonduluların ve onların konutlarının kentle bütünleşebilmeleri söz konusu 

değildir. Bununla birlikte 80’li yılların ortalarına doğru artık gecekondular da 

değişime uğramaya başlamış ve yerlerini apartmanlara bırakmıştır. Sınıfsal 

farklılıklar artık konut biçiminde daha az belirgin hâle gelmiştir. Bu sebepledir ki 

kültürel ve sosyal farklılıklar daha ön plana çıkmış ve filmlerdeki karakterlerin 

söylemlerine ve düşüncelerine de sirayet etmiştir. 

 

Bundan sonraki dönemde ise bambaşka bir kavram üzerinden bu söylem biçimi 

ve çeşitleri bu dönemdekine paralel bir şekilde sürdürülecektir. Artık kentin güler 

yüzü yoktur. Arka sokaklarıyla, ‘serserileri’, ‘travestileri’, ‘mafyalarıyla’, 

‘uyuşturucu satıcıları’, ‘teröristleri’, ‘militanlarıyla’ tüm marjinallikleri içerisinde 

barındıran kentin karanlık arka yüzü vardır fonda. Tam olarak literatürde yer almasa 

bile yeni dönemin sineması artık bu sınıflara dair diğer kültürel ve sosyal pratiklerde 

olduğu gibi ‘varoş’ etiketini üstüne alarak varoş sineması olarak dillendirilecektir. 

 

 2.4. 1990 ve Sonrası: İllegalitenin Mekânı Olarak Varoş

 Temsiliyetleri  

 

Bu dönemde, daha önce de ifade ettiğimiz gibi kentin çeperlerinde kalan 

yerleşim alanlarını tanımlamak için yeni bir kavram olarak ‘varoş’ kelimesi ortaya 

çıkmıştır. Varoş kavramı soyut olmasının ve fiziki bir mekâna gönderme 

yapılmaksızın tanımlanmasının sonucu olarak bir belirsizlik mıntıkası oluşturmuştur. 

Keyfi kullanımıyla birlikte daha çok kent kültürüne karşı tehdit olarak görülen 

alanların tanımlanmasında kullanılmıştır. Bu bağlamda varoş kültürel ve sosyal 

farklılıklara ve karşıtlıklara gönderme yapılarak tanımlanan bir yaşam alanı olarak bu 

dönemde kente dair çekilen çoğu filmin ana mekânını oluşturmaktadır. Varoş bu 

filmlerde kentin acımasız yüzü olarak vardır. 
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Bakıldığında bu dönem kendi içerisinde birçok farklı sosyal değişmeye tanık 

olmuştur. Öncelikli olarak kırdan kente göçün temel yapısı değişmiştir. Artık 

zincirleme göçün yerini hazırlıksız bir şekilde gerçekleştirilen zorunlu göç almıştır. 

Köylerin boşaltılması ve güvenlik sorunu nedeniyle 90’lı yılların başında özellikle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan topyekun aile göçünün ortaya çıkması ile 

göçmenlerin hareket esnekliğini yitirmesi ve ilk gelen göçmenlerin kente 

adaptasyonunu sağlayan enformel bağların –ki bu enformel bağlar en başından beri 

kente önce gelen ile sonra gelen arasında eşitsizlikçi bir durumu ve sömürü ilişkisini 

de içinde barındırmaktadır– artık ortadan kalkması ile birlikte bu yeni göçmenler 

belirlenmiş olan sınıfsal katmanlara dahil olamayıp sınıf-altı kategorisini 

oluşturmuşlardır. Bu nüfus baskısıyla birlikte de kentsel arsa stokuna gün geçtikçe 

yeni yerler eklenmiş ve artan rantlar kentin geneline yayılmıştır. 

 

Yaygın söylem biçimine göre artık göçmenler ‘kenti çepeçevre kuşatmışlardır.’ 

Ancak diğer bir açıdan bakıldığında gecekondular bir zamanlar kendilerine dayatılan 

kent kültürüne karşı kendi özgün kültürlerini yaratarak kentte tutunmayı 

başarabilmişlerdi ve nihayetinde şimdi baskın olan kültür onların yarattığı bu yeni 

kültürdü. Dolaysız bir biçimde kente dayatılan bu kültür kente karşı bir tehdit olarak 

etiketlenip olumsuzlanarak ve bayağılaştırılarak ‘varoş’ kültürü olarak 

adlandırılacaktı.  

 

1980 sonrası filmlerde artık yoksullarla aynı kare içerisinde yer almamaya ve 

ortak bir mekânı paylaşmamaya başlayan zenginler bu dönem filmlerinde hepten 

yokturlar. Artık varoş olarak adlandırılan bu yerleşim alanları iyice içine 

kapanmıştır. Kendileri söyleyip kendileri işitmektedirler. Bu dönemdeki filmlerin 

birçoğunda varoşlarda yaşanan olumsuzlukları ve sorunları yansıtma çabası 

belirgindir ama bu sorunların ve olumsuzlukların soyut verilmesinin yanı sıra, 

kaynağına ve failine ilişkin iletiler hep varoş olarak tanımlanan alanın içerisinde 

dönüp durmakta ve fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel sınırları geçememektedir.
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Bununla birlikte artık gecekondular yavaş yavaş ortadan kalkarak kadrajdaki 

yerini apartmanlara bırakmışlardır. Diğer yandan ise bir önceki dönemin filmlerinde 

ağırlıklı olarak yer alan konut sorunu bu dönemde yer almamaktadır. Bu dönemin 

filmleri yükselen toplumsal hareketlerin de etkisiyle ve belki de post-modernizmin 

sanat alanlarında da etkili olmaya başlamasıyla birlikte daha çok küçük hikâyeler 

anlatma çabası içerisindedir. Filmin geçtiği mekân kentin varoşları olsa da işlenen 

ana konular daha çok bireysel ilişkilerden yola çıkarak etnisite, cinsellik, marjinallik 

gibi kavramlar üzerinden akıp giden konulardır.  

 

“1990 Türk sinemasında artık göç edenler yerine, kentsel zihinsel göçten yoksun ya da kentte 

zihinsel olarak yaralanmış insanların hikâyeleri kimi zaman gecekondularla örülü kimi 

zamansa gecekondulardan uzak ama ona ilişkin sorunlardan yola çıkmış sosyo-ekonomik 

kültürel ve psikolojik temelli filmler çekilmiştir.”
108

 

 

Kentle bütünleşme umudunu yitirmiş ve kentte kendi yerelliklerini oluşturmuş 

olan ve giderek kendi yaşam alanlarının dışındaki kentsel mekânlara yabancılaşmış 

bu insanlar yalnız, huzursuz ve sorunlu olarak beyaz perdededir. Bu insanların 

hikâyelerini anlatırken kullanılan mekânsal form karanlık ve iç karartıcıdır. 

Hikâyenin içerisine oturtulduğu genel çerçevenin sunumu da olabildiğince 

olumsuzdur.   

 

Artık 1980 ve sonrasında verilmeye başlanan iletilerdeki kentte rant getirici her 

türlü alanın kentte güçlü olanlarca kuşatılmışlığı daha belirgin ve sistematiktir. 

Filmlerde enformelin formelle işbirliğinde olup temas edebildiği yegâne alanlar işte 

bu rantın ortaya çıktığı alanlar olarak varoşlardır. ‘İllegalite’nin mekânı olarak ‘legal’ 

kent merkezinden soyutlanmış ve kentli sınıflarla ilişkisi kesilmiş insanlardır. 

Filmlerde yapay olarak bu yalıtılmışlığın üstünün örtülmesi ve karakterlerin ‘kentle’ 

ilişki kurabilmesi İstiklal caddesi, Beyoğlu gibi kamusal kentsel mekânların üstünden 

gerçekleşir. Ancak İstanbul’un eşsiz manzarasının önünde hep bir çekingenlik, 
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yabancılık yaşarlar ve asla bu güzel fonun bir parçası olamazlar. Perdede hep eğreti 

durmaktadırlar. 

 

Filmlerde kullanılan kodlarla varoşlarda veya diğer bir deyişle ‘kentin kenar 

mahalleleri’nde yaşayan insanlar daha iyi yaşam olanaklarına sahip olabilmek için 

illegal alanlara girip çıkmalıdır. Ancak bu illegalite alanlarında zirveye ulaşmanın 

yolu ya birbirinin sırtına basmaktan ya da yoluna çıkanları ortadan kaldırmaktan 

geçmektedir ve genellikle bu rekabet içerisinde rakiplerine göre daha naif olanlar yok 

olup gideceklerdir. Bir nevi Hobbesvari bir deyişle insan insanın kurdudur durumu 

söz konusudur. Bu illegalite, meşruluğu zaten sekteye uğramış olan bu konut 

alanlarının gayri meşruluğunu daha da pekiştirmenin aracıdır.  

 

Bu dönemde ortaya çıkan diğer bir durum ise orta ve üst sınıfların kentin 

merkezinde barındırdığı olumsuzluklardan kurtulmak için kendilerine kentin 

çeperlerinde yeni yaşam alanları oluşturmalarıdır. Bu durum varoşların üzerindeki 

sosyal ve kültürel baskının mekânsal baskıyla çakışmasını beraberinde getirmiş ve 

varoşların bulunduğu toprakların üzerindeki insanların bir ‘değeri olmamasına’ 

karşın toprağın kendisini aşırı bir değer artışına uğratmıştır. Üst-orta ve üst sınıfların 

kentin varoşlarına komşu bu alanlarda özel güvenlikli, korunaklı sitelerde yaşamaya 

başlaması, varoşlarla bu alanlar arasındaki mekânsal sınırları daha belirgin hâle 

getirmiştir. Varoş taşıdığı tüm olumsuz sıfatlarla bu yerleşim alanının karşısında yer 

aldığı gibi bu alanların meşruluğunu sağlayan canlı bir örnek gibi fiziki olarak da 

karşısında yer alır. Örneğin Yavuz Turgul’un Eşkıya (1996) filminin geçtiği 

Tarlabaşı hemen Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin yanı başındadır ve İstanbul’un kalbi 

olarak adlandırılan bu merkezlerden bir bulvarla ayrılmıştır. Yine Atıf Yılmaz’ın 

1993 yapımı Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filmi de Beyoğlu’nun arka 

sokaklarını mekân olarak kullanır. 

 

Orta ve üst sınıfın bu sitelere talebini sağlayan en önemli unsur kentin 

güvenliksiz,  suç alanları olarak gösterilen varoşların varlığıdır. Bu sınıfların 

varoşlara karşı geliştirdiği önyargı ve korku bu talebi besleyen en önemli öğedir. Bu 
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dönemdeki filmlerde de bu önyargı ve korkuları besleyecek birçok ileti mevcuttur. 

Gerçekliği olduğu gibi verme iddiası ile çekilen filmlerin gerçekliği içerebileceği 

kadar filmin senaristinin ve yönetmeninin bakış açısını ve önyargılarını taşıyacağı da 

aşikârdır. Bülent Diken ve Carsten Bagge Laustsen, Filmlerle Sosyoloji kitabında 

Tanrı Kent filmi üzerinden favelanın kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek kentin 

ne olduğuna dair açıklamaların favela kavramı üzerinden tanımlandığı 

değerlendirmesini yapmaktadırlar. Bu değerlendirme bizim ülkemizde de varoşun 

sinemada sunum biçiminin nasıl bir işlevi olabileceğine dair fikir verebilmesi 

açısından önemlidir. 

 

“Dolayısıyla favela bir antitezidir, şehrin ne olmadığına dair bir fantezidir ve tam da bu 

nedenle şehir gerçekliğini hem sekteye uğratır hem de bu gerçekliğin inşasında etkin bir rol 

oynar. Karşıtlıkların olmadığı, kaostan uzak, ahenk içinde bir şehir düşlememizi mümkün kılar: 

Bir fantezi evreni olarak favela şehre bir kimlik kazandırır.
109

 … favela kapsama ve dışlamanın 

birbirinden ayırt edilemez katagorilere dönüştüğü, yalnızca kapsayıcı dışlama ve dışlayıcı 

kapsamaların söz konusu olduğu ayrımsızlık alanına verilen bir başka isimdir. Öyleyse 

dışlamaya dair “yatay” yaklaşımların sorunu dikey boyutun (iktidar) ortadan kalkmasıdır ki bu 

da favelanın post-politik bir tasviriyle sonuçlanır.”
110

 

 

Varoşun sinemadaki sunumu onun toplumsal yaşamda konumlandırıldığı 

alanla yakından ilişkilidir. Bu da sinemada varoşun, yukarıda Bülent Diken ve 

Carsten Bagge Laustsen‘in belirttiği gibi kentsel sınıflar arasındaki iktidar ilişkilerine 

değinmeksizin temsiliyeti ile sonuçlanır.  

 

Filmlerde varoş ne girişin ne de çıkışın o kadar kolay olmadığı bir resim sunar 

bize. Bir bataklık gibidir adeta ve insan çırpındıkça daha derine gömülür. Kaybeden 

insanların dünyasında filmlerin karakterleri ya Zeki Demirkubuz’un Yazgı (2001) 

filminde olduğu gibi kayıtsızlığı ve umarsızlığı seçip yaşantısına devam edecektir ya 

da Aydın Bulut’un Başka Semtin Çocukları (2008) filminde olduğu gibi bulunduğu 

yerden kurtulmak için mücadele edecektir. Ancak bu mücadele de hep yenilgiyle 

                                                           
109

 Bülent Diken ve Carsten Bagge Laustsen, Filmlerle Sosyoloji, Çev. Sona Ertekin, İstanbul, Metis 

Yayınları, 2010, s. 110–111. 
110

 A.e. s. 112–113. 
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sonuçlanacaktır. Bu filmlerin hemen hepsinde yenen de yenilen de aynı sınıfsal 

katmandan insanlardır. Sinemadaki varoş bu anlamda bir kısır döngü mekânıdır.  

 

Türkiye sosyolojisine bu noktadan bakarsak, 90’lı yılların ortalarından itibaren 

varoş kavramının neyliğine ve varoşun neresi olduğuna dair birçok tartışma söz 

konusu olduğunu görürüz. Bu tartışmalarda bir fikir birliğine varılamamıştır. 

Varoş’un bu belirsiz yanına rağmen olumsuzluk içeren her durumda kullanılması da 

bir âdet hâline gelmiştir. Günümüzde de üretilen birçok filmin öyküsünün 

‘illegalite’nin ve ‘suç’un yoğun olduğu kentsel alanlarda geçmesi, filmlerin 

afişlerinde İstanbul’un varoşlarında geçen bir film olarak etiketlenmesi için 

yeterlidir. Ancak bu durum bir sinemasal kod yaratarak varoşu belli birtakım 

pratiklerle ve mekânlarla özdeşleştirme tehlikesini barındırmaktadır. Diğer kitle 

iletişim araçlarındaki varoşun kullanımına da dikkat edilirse, kentte ortaya çıkan her 

sorunun ve kötülüğün sebebi ve faili olarak varoş toplumsal tepkinin hedefi hâline 

gelmektedir. Sinemadaki varoş, ne kadar istese de kötülüklerden kurtulamayıp 

kaderine razı olan veya bu durumu değiştirmeye çalışıp mücadele eden ama her 

halükarda filmin sonunda mutlaka öldürülen filmin anti-kahramanı gibidir. Bu 

bağlamda varoş, yan rolde olmak suretiyle göze giren kirpik misali de olsa daha göz 

önündedir artık.  
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3. BÖLÜM: GECEKONUDU VE VAROŞ TEMALI 

FİLMLERİN SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜYLE 

İLİŞKİLENDİRİLEREK ANALİZİ 

 

Türkiye’de üretilen sinema, sosyolojik açıdan çok zengin bir içeriğe sahiptir. 

Bu anlamda çoğu filmin içerisinde birçok sosyolojik tahlil bulabiliriz. Bu durumun 

bir nedeni olarak sosyoloji ve sinemanın hemen hemen aynı damardan yani 

toplumdan ve toplumsal dönüşüm ve değişimlerden beslenmesi gösterilebilir. Bu 

toplumsal dönüşüm ve değişimlerden belki de en kapsamlısı, sosyolojinin birden 

fazla alt disiplinin kesiştiği bir alana tekabül eden gecekondu ve varoş olgusudur. 

Aynı zamanda gecekondu alanlarının, hem filmler için seyirci potansiyelini 

barındırması hem de muazzam bir sinemasal malzeme sunması bakımından sinemaya 

yaptığı etki göz ardı edilemeyecek boyuttadır. 

 

Bu araştırmada seçilen filmler için de sosyolojik boyut önemli bir tercih 

sebebidir. Bunun yanı sıra, araştırma içerisinde altı sık sık çizilen gecekonduya ve 

varoşa dair söylemsel yapıları içinde barındırması filmlerin seçiminde bir diğer 

dikkat edilen noktadır. Bu noktada dönemsel analizin çerçevesiyle uyumlu olacak 

şekilde her dönem için iki film seçilmiştir. Keskin bir ayrım yapmamakla birlikte, 

her dönem için geçerli olan bir diğer nokta ise seçilen iki filmden birinin sosyolojik 

yönünün ağır basması, diğerinin ise daha ağırlıklı olarak gecekonduya ve varoşa dair 

söylemsel yapıları vurgulamasıdır. Bu amaçla ilk dönem olan 1950-1980 arası için 

Türkiye sinemasında sosyolojik öğelerin en yoğun olduğu filmlerinden biri olan 

Düğün (1973) filmi ile bu dönemin öne çıkan söylem biçimlerini en dolaysız içeren 

filmlerden olan Umudumuz Şaban (1979) filmi seçilmiştir. Aynı amaç ve sıra 

doğrultusunda, 1980–1990 arası dönem için Bir Avuç Cennet (1985) ile Düttürü 

Dünya (1988) filmleri, 1990 ve sonrası dönem içinse Eşkıya (1996) ile Kara 

Köpekler Havlarken (2009) filmleri analize dâhil edilmiştir.  
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3.1. Düğün (1973) 

Yönetmen: Ömer Lütfi Akad. 

Oyuncular: Hülya Koçyiğit (Zelha), Kamuran Usluer (Halil), Erol Günaydın 

(İbrahim), Ahmet Mekin (Ferhat), Turgut Boralı (Bekir). 

Senaryo: Ömer Lütfi Akad. 

Yapım Yılı: 1973. 

Ödüller: 1974 Altın Portakal Film Festivali En İyi Yönetmen ve En İyi Film.

 

  

Ömer Lütfi Akad’ın meşhur göç üçlemesinin ikinci filmi olan Düğün, 

Urfa’dan İstanbul’a göç etmek zorunda kalan altı kardeşin İstanbul’da tutunmak için 

verdikleri mücadeleyi ve bu mücadele sırasında geçirdikleri dönüşümü anlatır. 

 

Ömer Lütfi Akad’ın bu göç üçlemesinde neyi anlatmaya çalıştığına ilişkin 

Âlim Şerif Onaran’la yaptığı röportajda yaptığı açıklamalar filmlerin çıkış noktasını 

göstermesi bakımından önemlidir. Bu açıklamalar, filmin okunmasını ve 

anlamlandırılmasını daha da kolaylaştırmaktadır. 

 

“Müşahede ettiğim ana müşterek vasıflar şu: Hangi sınıftan, hangi kesimden gelirse gelsin 

Anadolu’dan gelen insanlarımız sıradan insanlar değil. Hepsi çetin ceviz. Mücadeleci ve 

başarılı insanlar. Gelipte başarısız olan hemen hemen yok. Yani başarasız olacak olan zaten 

gelmiyor… Yalnız gelirken bir ormana geldiklerinin bilinci içinde geliyorlar… Ve bu ormanda 

yaşamanın kurallarına uyuyorlar. O zaman yırtıcı ve kırıcı oluyorlar. Ama kökenlerinde son 

derece iyi insanlar… Yalnız şu var, şöyle bir gerçek var: Büyük kentler bunların gerçek bir 

istilasına maruz kalmıştır. Ve o büyük kentli azınlıkta kalmıştır. O kadar ki artık hiçbir kentlilik 

fonksiyonu da kalmamıştır. Şimdi İstanbul’da Anadolu’nun her vilayetinden bir mahalle 

görebilirsiniz. Ve artık film çekmek için Sivas’a gitmenize gerek yok. Sivas burada var… 

Bütün gelenekleri… yaşantısı, her şeyiyle. Bunları… Bunların hikâyelerini anlatmayı 

düşündüm. Yani İstanbul’a gelenlerin nasıl tutunmaya gayret ettiklerini… ve bu orman kavgası 

                                                           
 

Araştırma’da aksi belirtilmedikçe analiz edilen filmlerin künyeleri oluşturulurken www.imdb.com 

sitesinden alınan bilgiler kullanılmıştır.  

http://www.imdb.com/
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içinde … tutunmak mecburiyetinde olduklarını. Geri de dönemezler. Geri dönmelerinin 

olanaksızlığını anlatmak istedim.”
111

 

 

Akad’ın göç üçlemesinin üç filminde de ortak olan noktalardan biri simgeleri 

kullanmak suretiyle –özellikle de dini simgeleri– bir anlatım tekniği denemesidir. İlk 

film olan Gelin’de İbrahim Peygamber’in oğlunu kurban etmesi kıssasına gönderme 

yapar. Üçlemenin son filmi Diyet’te ise sendikalaşmanın gerekliliğini Hz. 

Muhammed’in bir hadisiyle ilişkilendirerek anlatma yoluna gitmiştir.
112

 Düğün 

filminde ise Yusuf Peygamber’in kıssasına gönderme yaparak, Yusuf Peygamber’in 

başından geçen olaylarla aile fertlerinin kendi aralarındaki ilişkisi arasında bir 

özdeşlik kurar. Kurtuluş Kayalı’nın deyişiyle Ömer Lütfi Akad, radikal değişmelerin 

ve düzenin sürdürülmesinin salt sosyo-ekonomik yapı tahlilleriyle 

açıklanamayacağını vurgulayıp, değerlerin yapısal dönüşümlerdeki etkinliği ve 

özellikle dönüşümleri gerçekleştirme yöntemi olarak kullanımına dikkat çekmiştir.
113

  

  

Düğün filmi, Urfa’dan yoksulluk manzaralarıyla başlar. Meydanlarda boş boş 

dolaşan, kahvelerde veya bir gölgede oturup tütün içen insanlar gösterilir. Toprak 

kuru ve verimsiz, güneş olabildiğince yakıcıdır. İnsanlar ruhsuz gibidir. Hiçbir 

canlılık yoktur ortada. Sanki ölü toprağı serpilmiştir Urfa’nın üstüne. Verilmek 

istenen iletinin etkisini artırmak için bu görüntülere ağır bir müzik eşlik eder. Ancak 

daha sonra kamera bir anda Urfa’dan İstanbul’a, Eminönü meydanına çevrilir. Burası 

Urfa’nın aksine capcanlıdır. Her yerde çalışan, didinen insanlar, bir telaş ve 

koşuşturmaca vardır ve büyüğünden küçüğüne herkes bir işle meşguldür. Arka 

fondaki müzik ise daha neşeli ve daha hareketlidir.  

 

Daha filmin başında bu birbirine tezat iki sunum, göç eden ailenin göç 

nedenine ilişkin bir saptama sunar. Filmin merkezindeki ailenin Urfa’dan kalkıp 

gelmesindeki temel neden ekonomiktir. Bu durum Urfa’daki işsizliğin ve ekonomik 

                                                           
111

 Alim Şerif Onaran, Lütfi Ö. Akad, İstanbul, Afa Yayınları, Mart  1990, s. 161-164. 
112

 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması Üzerine Bir Yorum Denemesi, 

Ankara, Ayyıldız Yayınları, Kasım 1994, s. 111. 
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durgunluğun yarattığı bir sonuçtur ve yönetmenin bahsettiği geri dönmelerinin 

olanaksızlığının kaynağı da burada yatar. Urfa’nın aksine İstanbul ise içerisinde 

dinamizm barındıran Türkiye’nin her yerinden gelmiş, her türlü işi yapmaya hazır 

insanlardan oluşan bir denizdir. İstanbul insan denizidir ancak bu deniz içinde 

yalnızca çırpınana, mücadele edene iş vardır.  

  

Ele aldığımız filmde –dönemin sosyoloji araştırmalarıyla uyumlu bir şekilde– 

marjinal işler gecekonduluların geçimlerini sağlamada en önemli araçlarıdır. Öyle bir 

resimdir ki bu, her türlü insan ihtiyacını karşılayacak hizmet ve mal sunulmaktadır. 

Nitekim aileden de büyük ağabey Halil takım elbise satıcılığı yaparken, ortanca 

erkek kardeşleri İbrahim de lahmacun satıcılığı yapmaktadır. İki kız kardeş de 

fabrikada çalışmalarına rağmen bu durum filmin odak noktasında yer almaz. 

Marjinal işler herkesin girişine açık işler olmasına rağmen özellikle rağbet gören 

işlerde en iyi iş yapan yerler daha önceden gelen ve daha kuvvetli olanlar tarafından 

tutulmuştur ve bu durum aynı marjinal işi tutmuş olanlar arasında bir yer kapma 

savaşına dönüşür.  

 

Ailenin Urfa’dan göç etmesinde akrabalık ilişkilerinin önemi büyüktür. 

Amcaları Bekir’in aracılığıyla İstanbul’a gelip yerleşmişler ve burada iş tutmuşlardır. 

Ancak İstanbul’da yaşam mücadelesi vermek de epey zordur. Zelha, bir sahnede geri 

dönmeyi aklından geçiren ağabeyi Halil’e, İbrahim’e ve amcası Bekir’e aile 

dayanışmasının kentin zorluklarını aşmadaki önemini anlatır ve el birliğiyle 

mücadele edilirse her türlü güçlüğün üstesinden gelinebileceğini söyler. “İstanbul 

daha çok adam alır.” “Ancak burada kalıp mücadele etmek insanda mangal gibi 

yürek ister.” Zelha konuşmasını vurucu bir söz ile bitirir: “Harran’ın dikeni bodur 

olur lakin yapıştığı topraktan öyle kolay sökülmez.”

 

 

Bu dönemde yapılan birçok sosyoloji araştırmasında, akrabalık ve hemşerilik 

ilişkilerine dayalı enformel bağların formel kurumları kullanma olanağına 

                                                           

 Düğün filminden alıntı. 
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erişemeyen göçmenler için önemli işlevleri yerine getirdiği belirtilmiştir. Filmde de  

Urfa’dan göç eden aile bu enformel bağı, amcaları Bekir’le kurmuştur. Ancak 

gecekondu bölgelerinde yapılan araştırmalarda dayanışma öğesiyle ilişki kurularak 

verilen enformel bağlar, filmde sömürü ilişkilerine de yol açar. Bekir yeğeni 

Cemile’nin başlık parası karşılığında evlendirilmesi için hemşerileri Yaşar’a aracılık 

eder ve bu aracılık karşılığında Yaşar üstünde bir denetim kurarak, onu her anlamda 

sömürme yoluna gider. Diğer taraftan da Cemile’nin üstündeki en üst karar mercii 

olan ağabeyi Halil’i ve diğer ağabeyi İbrahim’i ikna ederek başlık parası üzerinden 

kendi komisyonunu alır. Halil ve İbrahim’in bu durumu kabul etmesindeki en önemli 

neden ise kent içerisinde yer seçiminde esneklik kazanarak yer aldıkları ‘marjinal’ 

sektör içerisindeki ‘rakiplerine’ göre daha avantajlı hâle gelmek için üç tekerlekli bir 

mobilet almak istemeleridir. Üstelik bunu yaparken aile dayanışması ve ailenin daha 

iyi yaşam standartlarına kavuşması adına yapmaktadırlar. Buradaki Akad’ın 

betimlediği durum, kırsal alana özgü bir durum olarak kabul edilebilecek olan ‘başlık 

parası’ olgusu üzerinden gelinen yerde sahip olunan birtakım pratiklerin kentte de 

sürdürüldüğüdür. Göçmenlerin kentteki davranış biçimlerini belirleyen kentte 

edindikleri deneyim ve bilgi birikimi olduğu kadar daha önce gelinen yerde sahip 

olunan kültürel ve sosyal pratiklerdir. Ancak filmin bütünü içerisinde ortaya çıkan 

söylem, zamanla kırsal alanla özdeşleştirilen, özgürlük ve bilinçlenme bağlamında 

‘gerici’ olan ve kent kültürünün karşısında kurgulanan pratiklerin aşılması gerektiği 

ve aşılacağıdır.   

  

Yine Zelha aile içi ilişkilerde toparlayıcı, birleştirici unsur olduğu gibi ev içi 

emeği bakımından yapılan seyyar satıcılık işinde satılan ürünlerin üretiminin 

gerçekleştirilmesinde de önemli bir işlevi yerine getirir.  Satın aldıkları mobilet 

hareket esnekliği sağlamasının yanında, sattıkları malların çeşidi ve adedinde de bir 

esnekliğe yol açmıştır. Bu durum ailenin maddi açıdan gelişmesini sağlarken diğer 

yandan da hareket esnekliğine sahip olamayan seyyar satıcılarla aile arasındaki 

eşitsizliği doğurarak, bir gerilim noktası oluşturmuştur. Zaten bu durumun 

neticesinde Halil, İbrahim ve Yusuf başka satıcılarla yer kavgasına girerler ve bu 

kavga sonrasında İbrahim diğer satıcılardan birini bıçakla yaralar. Bu durumda, yine 

dayanışma ilişkileri içerisinde ailenin devamlılığını sağlamak için Yusuf ağabeyinin 

yerine hapse girmeyi kabul eder. Ancak bu dayanışma ilişkisi aile içerisinde güçlü 
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olan bireylerin istek ve çıkarlarına hizmet eden bir durumdur. Aile para kazanmaya 

başlamıştır ve bu para kazanma arzusunun şiddeti arttıkça ailenin sahip olduğu 

‘kültürel ve ahlaki değerlerin’ de yitimi söz konusudur. Bu değirmenin döndürülmesi 

için Halil dışındaki bütün aile fertlerinin –kıssada kardeşlerinin Hz. Yusuf’a 

yaptıkları gibi– sırayla kuyunun içine girmeleri gerekmektedir.  Aile içerisinde fark 

etmeden bir eşitsizlik piramidi oluşmuştur. Bu piramidin en üstünde de Halil yer alır. 

Bir besin piramidi gibidir bu. Kentin içerisindeki piramitte en altta yer alan Halil 

yukarılara tırmanabilmek için kendi kardeşlerinin omuzlarına basmaktadır. Zelha’nın 

kardeşleri için Urfa’da bıraktığı eski nişanlısı Ferhat’ın Zelha’ya bu eşitsiz ilişkiyi 

açıklamakta kullandığı dil genel olarak kent içerisindeki mücadele için de geçerlidir.  

 

“Şimdi ki insan eti yemeye alışmıştır. Gayri durmaz… Kim ki başkasının sırtından geçinmiş 

insan eti yemiştir… Belki sıra sende, Habibe’de, Yusuf’ta, İbrahim’de, kim güçlü o ayakta 

kalır. – Benim ağalarım yapmaz. – Belki yapmazdı ama insan eti yemeye alışmıştır.”

 

 

Gecekondular arasında kendi işinin patronu olma ve küçük girişimcilik en çok 

arzu edilen meslektir.
114

 Filmde de bu duruma örnek teşkil edecek biçimde Halil’in 

en büyük isteği kendi dükkânının sahibi olmaktır. Bu, onun gözünde bir statü 

unsurudur. Bu nedenledir ki bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan Ferhat’a üstten 

bakar. Ancak bu küçük girişimciliği olumlama biçiminde bir veriş değildir. Akad 

filmin bütünü içinde işçiliği hem marjinal sektöre hem de küçük girişimciliğe göre 

olumlamakta, ahlaki bir alan içerisinde konumlandırmaktadır. Bu durum Akad’ın 

üçlemesinin hepsinde mevcut olan bir iletidir. 

 

İşleri iyice büyütmek ve kendi işi olan takım elbise satıcılığı yapmak için Halil 

mobileti satarak kardeşi İbrahim’i de saf dışı bırakır. Aynı zamanda takım elbise 

işinde ortak olduğu Cabbar’la ortaklığı pekiştirmek için de kardeşi Habibe’yi başlık 

parası karşılığında vermek ister. Kardeşleri üzerinde egemenliği ve kudreti olan Halil 

                                                           

 Düğün filminde Ferhat’la Zelha arasında geçen konuşmadan alıntı. 

114
 Bkz.  Kemal H. Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm: Kırsal Göç, Gecekondu ve 

Kentleşme, Çev. Abdülkadir Sönmez, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s. 206, Tansı Şenyapılı, 

Bütünleşememiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1978, s. 108 

ve Tansı Şenyapılı, Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekânı, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

Yayınları, 1981,  s. 89–90. 
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bütün kardeşlerini kendisine tabi kılar. Ancak filmin sonunda Zelha Halil’e karşı 

koyarak Habibe’nin evlenmesine karşı çıkar ve kardeşlerini de alıp düğün yerinden 

uzaklaşır. 

 

Akad, Halil karakteri üzerinden kendi deyimiyle oyunu kurallarına göre 

oynayan insan tipini vermektedir. Kent, güçlü olanın ayakta kaldığı yerdir ve 

Akad’ın –döneminin genel bakış açısına tezat oluşturacak şekilde– doğru tespit ettiği 

gibi gecekondu salt dayanışmanın mekânı da değildir. Aynı zamanda yaşadıkları bu 

kadar zorluklara, verdikleri mücadeleye, uğradıkları haksızlıklara gülüp geçen bütün 

bunlara rağmen mutlu ve huzurlu olan insanların yaşadığı yerler de değildir. Onlar da 

herkes gibi sıradan insanlardır. Ne eksik ne de fazla. Bu yüzden bu kadar gerilimin, 

çatışmanın ve mücadelenin olduğu yerde sömürü ilişkilerinin olması, dayanışma 

ilişkisinin olması kadar doğal bir durumdur. Ancak Düğün filminin sonunda, çok 

bariz olmasa da melodram filmlerindekine benzer bir anlatı yapısı oluşarak 

gecekonduluların para kazanma hırsının ve arzusunun olumsuz sonuçlara yol açacağı 

iletisi ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan ise toplumsal bir norm ortaya koyarak 

zenginliğe bedel ödenmeden veya başkalarını sömürmeden ulaşılamayacağı 

kodlanmaktadır. Çünkü bu durum aynı zamanda Akad için ahlaki bir sorundur. 

Bunun yanı sıra düz çizgisel ilerleme modeli Akad’ın üç filminde de mevcuttur. Bu 

gelişimi gerçekleştirecek temel dinamik ise gecekondulular açısından işçiliktir. Bu 

anlamda modernist bir bakış açısını da içinde barındırmaktadır. Akad’ın filmlerinde 

kullandığı dil didaktik bir dildir ve filmin asıl hitap ettiği kesim olan gecekondululara 

doğru konuşur. Her üç filminde de vurgu verilen bedeller, ödenen diyetler üzerinedir 

ve bu durum üçlemenin son filmi olan ‘Diyet’e de ad vererek doruk noktasına ulaşır. 

Ancak verilen bu bedeller son kertede filmin kahramanlarının ‘özgürleşmesini’ de 

beraberinde getirir. 
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3.2. Umudumuz Şaban (1979) 

Yönetmen: Kartal Tibet. 

Oyuncular: Kemal Sunal (Ringo Şaban), Serpil Nur (Canan), Turgut Özatay 

(Müteahhit), Nejat Gürçen (Siyasetçi), Alpay İzer (Muhtar). 

Senaryo: Suphi Tekniker. 

Yapım Yılı: 1979. 

Ödüller: - 

 

Umudumuz Şaban filmi Kemal Sunal’ın Hababam Sınıfı filminde 

canlandırdığı Şaban tiplemesinin çok tutulması üzerine çekilen Şaban serisinin ilk 

filmlerindendir. Ayrıca Kemal Sunal’ın Kartal Tibet’in yönetmenliğinde komiklik 

unsurunu kullanarak gecekonduyu ve gecekonduluları filmin öyküsünün merkezine 

oturttuğu birkaç filmden biridir.  

 

Filmin baş kahramanı olan kovboy filmlerine meraklı Ringo Şaban’ın 

İstanbul’a göç ediş nedeni ve şekli klasik kalıbın çok dışında absürt ve tesadüfi bir 

şekildedir. Gecekondularda hâkim göç etme nedenlerinde olduğu gibi ne ekonomik 

bir zorunluluğa ne de kültürel ve sosyal ihtiyaçlara dayanır. Amcasından miras kalan 

kahveyi devralmak üzere İstanbul’un yolunu tutar. Bu tesadüflere dayalı olarak 

olayların gelişimi filmin bütününe yayılmıştır. Bunun yanı sıra yönetmenin 

gözümüze soktuğu Şaban’ın sakarlıkları ve şaşkın hâli hem olayların gelişiminde 

komiklik unsurunu sağlarken hem de güçlülerle ve zalimlerle başa çıkmada Şaban’ın 

en büyük silahıdır. Sıradan insanın yapmak istediği ama yapamadığını Şaban kendi 

doğallığı içerisinde gerçekleştirir ve bu durum onun davranışlarının sonucunda 

dokunulmazlığını temin eder. 

 

Düğün filminin aksine Umudumuz Şaban filmi gecekonduluların yaşam 

alanlarına ilişkin birçok görsel veri içerir. Kamera, gecekondu mahallesinin içinde ve 
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üstünde devinir durur. Konutların yasallaşması sorunu, alt yapı olanaksızlıkları gibi 

gecekonduya ilişkin birçok soruna dokunur. Ancak gerçek anlamda gecekonduluyu 

sunmaz bize. Örneğin gecekonduluların hayatlarını devam ettirmek için yaptıkları 

işlere dair bir veri yoktur filmde. Ayrıca filmdeki gecekondulular aşırı idealize ve 

romantize edilmiş gecekondululardır.  

 

Diğer yandan ise filmde sunuluş biçimiyle gecekondu artık bir rant aracı ve 

formel veya enformel güç unsurlarının pay kapmaya, üstünde denetim kurmaya 

çalıştığı bir alan hâline gelmiştir. Her gecekondu mahallesi paylaştırılarak bir mıntıka 

olarak ayrılmış ve bir mafyanın denetimine geçmiştir. Filmde de muhtardan 

başlayarak mafyanın onun üstünde de iş adamlarının ve onlarla işbirliği hâlindeki 

politikacıların gecekonduluların üstünden zenginleşmesi söz konusudur.

 Muhtar, 

mafyayla birleşerek gecekondululara yüksek bedeller karşılığında arsa ve fahiş 

fiyattan gecekondu yapımında kullanılan çıkma kapı, pencere, briket gibi 

malzemeleri satmakta ve bunun karşılığında senet almaktadır. Senedini 

ödeyemeyenler ise mafyanın zalimliğiyle baş başa kalmaktadır. Bu durum karşısında 

filmde gecekonduluların tek yaptığı beddua etmek ve tabiri caizse kendilerini 

kurtarmaya gelecek ‘Mehdi’yi beklemektir. ‘Bir gün biri çıkıp da bunlara yaptıklarını 

ödetir inşallah’ demekten başka bir şey gelmez ellerinden.   

 

Ringo Şaban amcasının kahvesinin bulunduğu gecekondu mahallesine gelir 

gelmez tesadüf eseri iki mafyanın gecekondu bölgesinde oluşan ranta el koymak için 

girdikleri çatışmanın tam ortasında kalır. Kovboy merakı nedeniyle mafyalardan 

birinin diğerini öldürüp attığı silahları alarak mahalle içerisinde kovboyculuk oynar 

ve bu nedenle işlenen cinayetler Şaban’ın üstüne kalır. Bunun üzerine gecekondu 

halkı beklediği kurtarıcı olarak Şaban’ın üstüne atlar. Onları gözünden bakıldığında, 

yaşadıkları zalimliklerden onları kurtaracak ‘Mehdi’ biraz absürt bir şekilde de olsa 

gelmiştir. 

 

                                                           

 Bir sonraki dönemde ise filmdeki sunumun tersi biçimde bu zenginleşmenin gayri ahlakiliği ise 

büsbütün gecekonduluların üstüne kalacaktır. 
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“Komik öğeyse daha çok güç dengesizliklerinden kaynaklanır. Haksızların, suçlu olanların, 

mafyanın ya da devlet gibi güçlü bir kurumun karşısında küçük insanların durumunu 

resmederken çıkış yolları genellikle mucizevîdir ve “mit”liktir. Bu mitleştirmenin temelinde 

sıradan insanın güçsüzlüğü resmedilirken, tek bir kahramanın kitlelerin gücünün ötesine 

taşınan cengâver durumu bize bir ideolojik söylemin belirtilerini sunar.”
 115

 

 

Filmde gecekondu üzerindeki vurgu gecekondulular için kullanım değeri,  

politikacı, mafya ve muhtar için değişim değeri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 

durum gecekondulularla diğer kesimler arasında bir karşıtlık unsuru gibi sunulması 

ve son kertede gecekonduluların olumlanması gibi gözükse de gecekondu alanlarının 

meşruluğuna ilişkin şüpheleri de iletilerinde barındırır. Filmde enformel ilişki ve 

kurumlar gecekondulular üzerinde sömürünün asıl gerçekleştiği alanlardır. Ancak 

Işık ve Pınarcıoğlu’nun belirttiği gibi formel ile enformel arasındaki sınır Türkiye 

için çok belirgin değildir.
116

 Örneğin gecekonduluların en çok kullandığı formel 

kurum olan muhtarlık filmde gecekondulularla enformel kurumlar ve ilişkiler 

arasında aracı rolündedir. 

 

Filmde gecekonduların kitlesel olarak haklarını arayabilme acziyetlerinin 

yanında, kurtuluşları da kendi imkân ve güçlerinden ziyade kendilerinin dışında 

kalan etmenlerin tesadüfi bir araya gelişiyle mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda 

gecekondulular filmde yaşadıkları sömürü ilişkilerine karşı tepkileri aşırı derecede 

idealize edilmiştir. Şaban, onların adına hak arayışlarını formel kurumlar vasıtasıyla 

gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Bu amaçla mahalleli Şaban’ı yeni muhtar seçer. 

Şaban da buna karşılık olarak kendi makamının kudretini aşan işleri başararak bir 

anda gecekonduluların bütün sorunlarını çözüme kavuşturur. Burada 

gecekondululara yönelik verilen ileti gecekonduluların tepkilerinin 

uysallaştırılmasına yöneliktir. Haklarını aramalarının, tepkilerini göstermelerinin 

yolunun formel kurumları kullanmadan geçmesi gerektiği kodlanır. Ancak diğer 

taraftan da filmde gecekonduluların kendi başlarına bu formel kurumları kullanmaya 
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yeteneği ve kudreti yoktur. Onların yerine bu formel yolları kullanabilecek yeteneğe 

ve kudrete sahip bir ‘kahraman’ın ortaya çıkması elzemdir.  

 

Melodram filmlerin temel unsuru olan fakirlik-zenginlik ikilemine dayalı aşk 

unsuru bu filmde de mevcuttur.  Filmin ana karakteri olan Ringo Şaban’la 

gecekonduları yıkmaya çalışan müteahhidin kızı Canan arasında bir yakınlaşma 

doğar. Canan babasına karşı gecekonduluların saflarındadır. Ama bu 

gecekonduluların yanında yer alış, bütünlükçü bir yaklaşımdan ziyade merhamete 

dayalı bir iç rahatlatma yöntemi gibidir. Bir yandan da Canan’ın filmin derinlikten 

uzak, sığ sınıfsal ikilemi içerisinde sahip olduğu konuma bağlı olarak, söylemleri ve 

tutumları üzerinden,  birbirlerinin gözünde alt ve üst sınıfların varlıklarının 

meşruluğu sağlanmaktadır. Bu durum olumlu bir yaklaşım gibi görülebilir. Ancak 

havada kalan bu bakış açısı sınıfsal karşıtlıkları bulanıklaştırmakta ve kentsel alan 

içerisinde sınıfsal ilişkilerden doğan eşitsizlikleri gizlemektedir. 

 

Filmin sonunda ise Şaban gecekondu bölgesinde ortaya çıkan ranta el koymak 

isteyenleri alt etmiş ve gecekondu mahallesini yıkılmaktan kurtarmıştır. Zengin 

müteahhidin gecekonduları yıkmaktan vazgeçmesi ve gecekonduluların 

yasallaşmasının sağlanmasıyla toplumsal gerilimi oluşturan sorunlar ortadan kalkmış 

ve toplumsal sınıflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Ancak bu basit yaklaşım, 

toplumsal eşitsizlikleri anlamsızlaştırmasının ve geçersizleştirmesinin yanında 

aslında kentte gecekondu alanlarında ortaya çıkan sorunları ve genel olarak toplum 

nezdindeki gecekonduluların meşruluğu sorununu askıda bırakarak ertelemiştir. 

 

Ringo Şaban, beyaz perdede gecekonduluların haklarını savunabilecek ve 

onları kurtuluşa erdirebilecek son kahramandır. Ertelenen birçok sorun ve gerilim 

öğesi bir sonraki dönemde daha şiddetli ve daha yıkıcı bir şekilde gün yüzüne 

çıkacaktır. Artık gecekondu bir kahramanın desteğini arkasına alacak meşruluğa 

sahip olamayacaktır.  
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3.3. Bir Avuç Cennet (1985) 

Yönetmen: Muammer Özer. 

Oyuncular: Tarık Akan (Kamil), Hale Soygazi (Emine), Barış Adalı (Cevat), 

Ömer Yalnızcık (Hamdi). 

Senaryo: Muammer Özer. 

Yapım Yılı: 1985. 

Ödüller: Strasbourg Avrupa Film Festivali En İyi İkinci Film (1986), 7. Kırsal 

Sinema Şenliği Mansiyon (1986), 3. Uluslararası Göçmen Filmleri Festivali Büyük 

Ödül (1986), Uluslararası Santarem Film Festivali En İyi Film ve En İyi Senaryo 

(1987).
117

 

 

Bir Avuç Cennet filminin tanıtım sözleri şöyledir; “Şehirde iş, ev; hatta 

gecekondu bile yok… İnsanlar acımasız. Ne var ki umut yine de sürüyor.” Öyküsü 

1966’da yayımlanan bir gazete haberine dayanan
118

 Bir Avuç Cennet filmi, esas 

itibariyle bu tanıtım yazısında belirtilen tema etrafında şekillenir.  

 

Film 1980 sonrasındaki dönemde ortaya çıkmaya başlayan bir göç yapısı 

olarak topyekûn ailenin bir gecede hazırlıksız bir biçimde göç etmesi sahnesiyle 

başlar. Filmden çıkartılabilen göç nedeni hemen hemen her filmde olduğu gibi 

ekonomik nedenlerdir.

 Amaçları önce bir süreliğine kentteki hemşerilerinin yanına 

yerleşip, daha sonra kendi evlerinin sahibi olmaktır. Ancak şehirdeki hemşerilerinin 

ölmesiyle gelir gelmez başlarını sokacakları bir yer arama derdine düşerler. Kentte 

göçmenlerin en önemli sorunlarından olan konut ve iş sorununa çözüm bulmada 

hemşerilik ve akrabalık ilişkileri hâlâ en etkili araç olarak görülmektedir. Bu araçtan 
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yoksun bir şekilde kente gelinmesi veya bağlantıların kesilmesi, filmde olduğu gibi 

göçmenler için kentte var kalabilme şartlarının edinilmesini zorlaştırmaktadır. 

Bununla birlikte filmde baba figürü olarak ailenin geçimini sağlama sorumluluğu 

üstünde bulunan Kamil, iş sorununa yine bir hemşerisinin yardımıyla çözüm bulur. 

Konut sorununa ise geçici olarak yerleştikleri ancak daha sonra daimi ikametgâhları 

hâline gelecek olan eski bir cezaevi aracı vasıtasıyla çözüm getirirler.  

 

Göçmenler için konut sorununa getirilen “esnek bir çözüm olarak 

gecekondunun”
119

 bir önceki döneme göre yapımının, hem arsa ve yapım 

maliyetlerinin artması hem de gecekondu yapabilecek arsa stokunun kalmaması veya 

daha önce gelenler tarafından el konulması nedeniyle zorlaşması söz konusudur. 

Filmde de artık değişim değeri üzerinden tanımlanan gecekondunun kolay 

erişilebilen bir hedef olmaktan çıktığı iletisi mevcuttur. Bu durumu Kamil ile aynı 

yerde çalışan arkadaşının Kamil’in kuş ve hurda parası ile gecekondu yapma fikri 

için söylediği “ kuş parası ile güvercin parası ile gecekondu mu yapılır? Sıcak başına 

vurmuş senin.” sözlerinde görebiliriz. 

 

Artık yeni gelenler için gecekondu yapabilecek arsa bulmak da güçtür. Çünkü 

orta ve üst sınıf talebinin de bu arsa stoklarına yönelmesiyle spekülatif bir değer 

artışı meydana gelmiştir ve ancak bu değer artışına dayanabilenlerin konutlarını 

yapabilecekleri bir durum ortaya çıkmıştır. Emine’nin kendilerine hurda otobüsten 

çıkmaları gerektiğini,  haklarında şikâyet olduğunu söyleyen bekçiye söylediği sözler 

bu bağlamda anlam kazanır. 

 

“Burası belediye arsası, orası şehir arsası… Sahipsiz bir avuç toprak kalmamış, her taraf işgal 

edilmiş. Biz napalım. Biz de bu memleketin evlatları değil miyiz? Bizim de hakkımız.”
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Aile yerleştikleri hurdayı elden geçirip kendilerince daha yaşanır bir yer hâline 

getirmeye çalışırlar. İş sorununa ise hemşerilerinin Kamil’e tren istasyonunda 

bulduğu iş ile çözüm getirirler. Ancak gecekondulular için sıkça dile getirilen kentin 

maddi kültür öğelerine daha kolay adaptasyon ve gösterişe dayalı tüketim eğilimleri 

Kamil’in kazandıkları para karınlarını doyurmaya bile yetmezken ve evleri 

olmamasına rağmen, para kazanmaya başladıktan hemen sonra televizyon alma isteği 

ile sunulur.   

 

Sosyolojik açıdan önemli bir başka nokta ise klasik kır-kent ayrımına 

gönderme yapılarak kentin yabancılaştırıcı ve bireyselleştirici etkisine henüz maruz 

kalmayan ailenin kent ortamında da kırdaki davranış biçimlerini –evlerine giren 

hırsızın karnını doyurmaları, kendilerine haklarında şikâyet olduğunu söyleyen 

bekçiyi sofraya buyur etmeleri ve ‘hurda evi’ kaldırmaya gelen operatörlere karpuz 

ikram etmeleri gibi– sürdürdüklerinin gösterilmesidir. Ancak film içerisinde birkaç 

sahnede tekrarlanmak suretiyle üstüne aşırı vurgu yapılan bu durum iyi niyetle 

yaklaşılsa bile oryantalist bir bakış açısını doğurmakta ve bu vurgunun göze batması 

ile bu değerlerin yapaylaşmasını getirmektedir. 

 

Daha önceki filmlerde görülen farklı sınıflara ait konut alanlarının birbiriyle 

hem kültürel hem fiziksel olarak temas etmeyecek biçimde mekânsal olarak çok uzak 

mesafelerde konumlanması bu filmde yoktur. Kentsel alanda yayılmayla birlikte 

gecekondu alanlarıyla apartmanların aynı mekânsal alan içerisinde kalması söz 

konusudur. Bu durum ‘göze giren kirpik’ gibi gecekonduluların kültürel pratiklerinin 

kentin hâkim sınıflarını rahatsız etmesiyle sonuçlanır. Daha üst sınıflar, 

gecekonduluların kendilerinin gözünün önünde olmasını istememektedirler. Nitekim 

ailenin gelip yerleştiği hurdanın karşısında bulunan apartmanlarda oturanlardan gelen 

şikâyet üzerine aile hurdadan çıkarılır. Ancak filmde bu şikâyete sebep olarak 

çocuğun evlerin içine ayna tutması ve çamaşır yıkanırken yakılan ateşin mahalleyi 

dumana boğması gösterilir. Bu sunuş biçimi apartmanlarda oturan orta ve üst sınıfın 

şikâyetini ve onların gözünde ‘Çingene’ konumunda olan ailenin yerinden edilmesini 

haklılaştırıcı bir hâl alır. 
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Filmde bu sınıflar arası kültürel gerilim öğesinden en çok çocuklar etkilenir. 

Çünkü tüm aile bireyleri içerisinde kentle en yoğun ilişkiyi gerçekleştirenler çocuklar 

olmuştur. Bir yanda her şeye sahip olan, gerçek dünyanın sorunlarından ve 

zorluklarından bihaber bir şekilde çocukluklarını yaşayan ‘sahil’ çocukları, diğer 

tarafta ise kendilerini mutlu edebilecek bir şeyler bulma ümidiyle çöp kamyonunun 

gelme saatini bekleyen, her şeye rağmen çocukluğunu yaşamaya çalışan ama bunu 

gerçekleştirebilme olanaklarından yoksun olan ‘çöplük’ çocukları vardır. Bu karşıtlık 

‘çöplük’ çocuklarının gözünde sorgulandığından ve meşrulaştırılamadığından ‘sahil’ 

çocuklarına karşı bir tepkinin oluşması söz konusudur. Fiziksel olarak karşı karşıya 

gelmeleri durumunda da bu tepki şiddeti içeren bir eylem hâline dönüşmektedir.  

 

Ebeveynlerinden farklı olarak ‘yoksun çocuklar’, kendileriyle zengin çocukları 

arasında bir karşılaştırmaya gittiklerin de bu eşitsiz durumu değiştirebilmek için 

kendi çözüm yollarını geliştirmektedirler. Filmde Hamdi’nin bir villanın bahçesinde 

duran ve kendisinin asla sahip olamayacağı bisikleti alması bu durumun bir 

sunumudur. Ancak kendilerinin ürettikleri bu çözüm yolları genellikle olumsuz 

sonuçlar doğurur. Hamdi’nin naif, çocukça arzusu onu zor durumda bırakmış ve 

başına daha büyük belalar açmıştır. Bu sunumda geleceğe yönelik olarak karamsar 

bir hava da söz konusudur.
120

 Burada altta yatan ileti, kent ortamındaki bu eşitsizliğe 

karşı geliştirdikleri tepki biçiminin gelecek için bu çocukların ‘suçlu’ olma 

potansiyelini doğurduğu veya bu çocukların ‘suça’ bulaşma risklerinin bir hayli fazla 

olduğudur.  

 

Hurdanın götürülme sahnesi, ibretlik bir olay gibi arsanın etrafında toplanmış 

olan kalabalığa teşhir edilmesi ile verilir. Kalabalık hurdanın kaldırılmasını 

istememektedir ancak onlara göre yapılacak bir şey de yoktur. Daha önce evlerine 

girmiş olan eski hırsız da belediyenin yıkım ekibinde görev almaktadır. Evi yıkılan 

da evi yıkanlar da bu yıkımı seyredenler de aynı katmandan insanlardır. Hırsızın 

yıkımda görev almasının verdiği mahcubiyetin ve mecburiyetinin açık bir biçimde 

verilmesi bu durum karşısında insanların çaresizliğinin bir göstergesi olarak sunulur. 

                                                           
120

 Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, İstanbul, Hayalet Kitap, 2008, s.138. 
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Filmin sonunda ‘evleri’ götürülen aile aynı arsada çadır kurarak kentte yaşama 

kararlılıklarını gösterirler. Çadırı kurmak için çakılan kazığın yakın plandan 

gösterimi ailenin kentte var olma uğraşından kolay kolay vazgeçmeyeceklerinin 

simgesidir. Ancak bu kararlılığın, filmin tanıtım yazısında belirtilen, umudun devam 

etmesinden mi yoksa başka seçeneklerinin olmayışından mı kaynaklandığı açık 

değildir. Kentsel alandan sürekli sürülen bir kesimi oluşturan gecekondulular için bir 

umut olsa bile bu umudun sürdürülebilmesi artık o kadar da kolay değildir. 

 

3.4. Düttürü Dünya (1989) 

Yönetmen: Zeki Ökten. 

Oyuncular: Kemal Sunal (Dütdüt Mehmet), Cezmi Baskın (Rıfat), Jale 

Aylanç (Gülsüm). 

Senaryo: Umur Bugay. 

Yapım Yılı: 1989. 

Ödüller: 1989 Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Kemal 

Sunal). 

 

Ankara’nın tüm devlet ihtişamının arkasında, yoksul gecekondularında geçen 

Düttürü Dünya filmi İstanbul dışındaki gecekonduları ele alan nadir filmlerdendir. 

Bu nedenle filmi diğer örneklerden başkalaştıran en önemli özelliği İstanbul’un 

dışındaki gecekondu bölgelerine dair görsel veri sunmasıdır. Bunun yanı sıra Ankara 

İstanbul’dan sonra en çok gecekondulu nüfusu barındıran kenttir ve Ankara’da 

bulunan gecekondulara dair çekilen ilk film olması Düttürü Dünya’nın en önemli 

özelliğidir. 

 

Çoğu gecekondu filminde olduğu gibi geçim sıkıntısı filmin odağındadır. 

Bunun yanı sıra 1980 sonrası dönemin içsel özelliğinden kaynaklanan 

gecekonduluların konut sorunu Pavyon’da klarnetçi olarak çalışan Dütdüt Mehmet’in 
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de başlıca sorunudur.

 Kirada oturdukları evin sahibi olan kayınbiraderi, evi 

müteahhide vermiştir. Dütdüt’ün kira borcunun birikmesi bir yana, yeni bir eve 

çıkacak maddi imkânları da yoktur. Arsayı müteahhide verme durumu 

gecekonduların üzerinde bulunduğu arsaların değerlenmesinin sonucu olarak yepyeni 

bir imar biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Filmde de toplumsal yaşantıdaki bu 

dönüşüme atıf yapılmaktadır. Dütdüt’ün kayınbiraderi gibi gecekondu 

mahallelerinde arsaları parselleyenler bu dönüşümün yarattığı kazançlı ortamdan 

sonuna dek faydalanmışlardır. Orta ve üst sınıf konut talebine bağlı olarak 

gecekondu mahallelerindeki arsaların fiyatlarında meydana gelen değer artışına 

büyük oranda bu azınlık konumunda bulunanlar el koymuştur.  

 

Dütdüt çalışarak ev tutacak veya bir eve sahip olunacak paranın 

biriktirilemeyeceğinin farkındadır. Ancak bu durumu değiştirmenin yolunu Umut 

filmindeki Cabbar’ın define peşinde koşmasına benzer bir şekilde yaptığı bestelerin 

tutması ümidine bağlamıştır. Yaptığı besteler hep dertli ve acıklıdır. Bu dönemde 

birbiri ardınca ortaya çıkan arabesk şarkıcılara ve onların şarkılarının yarattığı    

‘kaderci’ anlayışa doğrudan gönderme yapılır. Dütdüt bu durumu vurgularcasına  

“Bu milleti ağlatacaksın” der. Film gecekondu kültürünün kent kültürü karşısında 

bayağı olduğunu vurgulamak için oluşturulmuş arabesk kavramı üzerinden hareket 

ederek üstten bir bakış açısıyla gecekonduluların maruz kaldıkları eşitsiz ilişkiler 

karşısında pasifliğini bir ön kabul olarak almaktadır. Bu bağlamda da içerisinde 

gecekonduluların başlarına gelenlerin ‘müstahak’ olduğu eleştirisini barındırır.  

 

Filmde gecekonduluların çalışma hayatına dair çıkarılabilecek verilerin başında 

hemen hemen tüm gecekondu mahallelerinde olduğu gibi gündelikçilik işinin 

yaygınlığı gelmektedir. Gecekondulu kadınlar Ankara’nın zengin semtlerine ev 

temizliğine gitmektedir. Filmde gecekondulular ile diğer kentli sınıflar arasındaki 

eşitsiz ilişkiye dair en doğrudan söylem de bu gündelikçilerin ağzından verilir. 

                                                           

 Bu dönem içerisindeki Devlet Kuşu (1980), At (1984), Bir Avuç Cennet (1985), Gülen Adam 

(1989) gibi birçok filmde de arsa spekülasyonuna dayalı ranta el koyma savaşının gecekonduları 

yerinden etmesi ve gecekondu yapım maliyetlerinin aşırı artmasına ve kentsel arsa stokunun giderek 

azalmasına bağlı olarak konut bulunamaması sorunu değişik perspektiflerde ele alınmıştır. 
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Çünkü mekânsal ve kültürel olarak yalıtılmış gecekondu mahallelerinde bu sınıflarla 

en doğrudan teması kuran onlardır. 

 

“Şimdi kalk burdan 6000 lira için ta Çankaya’ya git. Boklu bez yıka, hanfendinin donunu, 

sütyenini topla.” 

 

 

İçinde sınıfsal gerilimi barındırıyor gibi duran bu söylem film içerisinde sadece 

bir yakınmadan ibarettir. Bunun yanı sıra Ankara’nın başkent olma özelliğinden 

kaynaklı olarak memurluk en gözde meslektir. Bakanlıkların herhangi birinde odacı 

olmak bile bir statü artışını beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda evlerinin de 

sahibi olan kayınbiraderi de odacıdır ve bu memuriyet sayesinde görece daha 

zenginleşmiş ve sermaye birikimi edinebilmiştir. Bu sermaye birikimini oluştururken 

de gecekondu bölgelerinde sık görülmeyen bir biçimde banka gibi sistemin formel 

ekonomik araçlarını kullanma yoluna gitmiştir. Bu nedenlerden dolayı filmde 

kayınbiraderin ekonomik açıdan ve görece sosyal statü açısından diğer 

gecekondululardan bir farklılaşması söz konusudur. 

 

Filmde yer alan bir başka önemli nokta ise kentteki ikinci kuşağın aldıkları 

eğitime bağlı olarak yaşadıkları yere karşı daha bilinçli yargılar getirmesi ve 

haklarını görece daha iyi bilmesidir. Bu durum Dütdüt’ün kızı Mükerrem’in 

üzerinden verilir. Mükerrem, anayasadaki barınma hakkına dair maddelere


 

gönderme yaparak dayısının kanunları kendi işine geldiği gibi yorumladığını ve 

içinde yaşadıkları sürece gecekonduyu yıkamayacaklarını söyler. Buna karşılık 

annesi “kanunları dayından daha mı iyi bileceksin ?”  der. Çünkü ona göre abisi evi 

boşaltmalarını söylerken kendilerinin iyiliği için, kanun karşısında ‘suçlu’ duruma 

düşmemeleri için bunu yapmaktadır. Bir önceki dönemin ana akım sinemasındaki 

                                                           

 Düttürü Dünya filminden alıntı. 

 Burada sözü edilen maddeler Anayasa’nın Sağlık ve Çevrenin Korunmasını düzenleyen 56. madde 

ve Konut Hakkını düzenleyen 57. Maddedir. 
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sunumunun tam tersi bir biçimde bu kez de akraba ve hemşeri ilişkilerinin sömürüye 

yol açtığı iletisi ön plana çıkartılır.
 

 

Gecekondulular için yaşam şartları giderek zorlaşmıştır. Kışın yakacak odun, 

yiyecek ekmek bile bulamazlar. Artık tek işle geçinememektedirler. Dütdüt 

klarnetçilikle evin geçimini sağlayamadığı gibi yeni bir eve taşınacak birikimi de 

sağlayamaz. Kayınbiraderi evi bir an önce boşaltabilmeleri için Dütdüt’e önce seyyar 

bir çakmak tezgâhında daha sonra da inşaatta iş bulur. Ancak Dütdüt bu iki işi de 

yürütemez. Dütdüt’ün özelinde verilen bu durum bütün gecekondu halkı için 

geçerlidir. Bu yaşam mücadelesinin getirdiği gerilim ‘toplumsal çürümeye’ yol 

açmıştır ve artık 1980 öncesinin ahlak timsali gecekonduluları yoktur. Sinema 

sahnesinde gecekondululara atfedilen ahlaki normlar da yerle bir olmuştur.  Bu 

durum özellikle kadın bedeni üzerindeki denetimin ‘kamulaştırılmış’ olmasına bağlı 

olarak filmde gecekonduların kendi içlerinde pavyona düşen kızlar, evden kaçan 

kadınlar üzerinden belirginleşir. Sıkça kullanılan bu ‘kötü yola düşme’ öyküsü bir 

önceki dönemdeki benzerlerine göre daha az ‘masumane’dir ve daha önce genellikle 

gecekonduluların ‘ahlâklılığını’ pekiştirmek için kullanılan filmlerin ‘kötü kadın’ 

kahramanlarına yüklenen bu rol, artık gecekondulular için yaygınlık kazanmıştır. 

 

Diğer taraftan ise Dütdüt’ün oturduğu gecekondunun yerine lüks apartmanın 

yapılabilmesi için evi boşaltması gerekmektedir. Yeni bir evde kiraya çıkacak parayı 

biriktirmek için de lüks apartman inşaatında çalışmak zorunda kalır. Bu durum 

gecekondulular açısından kendi evlerinin yıkılmasına neden olan apartmanları yine 

kendilerinin yapması ironisini doğurur. Ancak Dütdüt’ün bu kadar çırpınması ve 

didinmesi boşunadır. Yeni bir evde kiraya çıkacak parayı bulamaz ve evin yıkılması 

ile aile sokakta kalır. Ancak Dütdüt Mehmet, Bir Avuç Cennet filminin Kamil’inin 

evin yıkılmasına gösterdiği tepkiyi göstermez. Tam tersine oldukça makul karşılar. 

Bu arada diğer gecekondulular evin yıkılışını seyirlik bir eğlence gibi alkış tutarak 

izlerler. Gecekonduluların pasifliği evrilerek kendi durumlarına yabancılaşmaya 

                                                           
 Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman’ın oynadıkları Banker Bilo (1980) ve Dolap Beygiri (1982) 

filmleri bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu filmlerin bir diğer özelliği de geçiş aşamasında çekilen 

filmler olması nedeniyle bu araştırmada belirtilen gecekondululara dair söylem değişikliğinin izlerini 

belirgin bir şekilde sunmaları ve her iki döneme ilişkin söylem biçimlerini de içinde barındırmalarıdır. 
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dönüşmüştür. Dütdüt’de bu duruma klarnetiyle oynak bir hava çalarak katılır. Sanki 

mutlu bir olay olmuş gibi bütün mahalle sakinleri Dütdüt’ün etrafında göbek atmaya 

başlarlar. Gecekondu mahallelerinin kurulmasını sağlayan çıkar birliğine dayalı 

dayanışmayı gösteremeyen gecekondular için yıkım karşı konulmaz bir hâl almıştır.  

Yönetmen kendi durduğu yerden baktığında bu hâlin ortaya çıkmasının 

sorumluluğunu filmde sunuluş biçimiyle gecekonduluların kendi üstünde bırakır. Her 

ne kadar çaresizlikten olsa da kendi gecekondularını lüks apartmanlar yapılsın diye 

yıkanlar, lüks apartmanları yapanlar hep onlardır. Bu yüzden de ağlanacak hâline 

gülen ‘mazoşist’ insanlar olarak sunulurlar. Kendileri edip kendileri bulmuşlardır. 

 

3.5. Eşkıya (1996) 

Yönetmen: Yavuz Turgul. 

Oyuncular: Şener Şen (Baran), Uğur Yücel (Cumali), Kamuran Usluer 

(Berfo), Şermin Şen  (Keje). 

Senaryo: Yavuz Turgul. 

Yapım Yılı: 1996. 

Ödüller: 1997 Almanya Bogey Ödülü, 1998 Portekiz Festoria Uluslararası 

Altın Yunus Ödülü. 

 

Eşkıya filmi sosyolojik öneminin yanında Türkiye’deki sinemanın kilometre 

taşlarından biri olması açısından da bir hayli önem taşır. Sinemanın 1980 sonrasında 

girdiği krizin daha da sertleşmesi 90’lı yıllara gelindiğinde kalbinin hemen hemen 

durma noktasına gelmesine neden olmuştu. İşte tam bu sırada gösterime giren 

Eşkıya filmi sinemaya hayat verdi ve elde ettiği yüksek gişe hâsılatıyla sinemaya 

dair umutların canlanmasını sağladı. Ayrıca Türkiye’de film üretim aşamasında daha 
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önce kullanılmamış olan birçok yeni tekniğin kullanıldığı bir film olarak da yeni 

ufuklar açmıştır.121 

 

Film, 35 yıldır hapishanede olan Eşkıya Baran’ın kendisine ihanet edenlerle 

hesaplaşmak için köyüne doğru yola çıkmasıyla başlar. Ancak Baran köyüne 

döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Köyü baraj suları altında kalmış ve 

herkes şehirlere göç etmiştir. Filmin hemen başında verilen bu sunum bize lokal 

olarak Urfa ve çevresinin Atatürk barajının yapılmasından sonraki temel göç 

nedenlerinden birisini belirtir.  

 

Baran kendisine ihanet eden arkadaşı Berfo’nun İstanbul’a göç ettiğini öğrenir 

ve İstanbul’a doğru yola çıkar. Bu yolculuk sırasında da uyuşturucu kuryeliği yapan 

Cumali ile tanışır. 1990’lı yıllarla beraber yoğun göçler sonucu İstanbul artık ‘adam 

alamayacak’ hâle gelmiştir. Zaten bu dönemin hâkim göç olgusu, görece gönüllülük 

esasına dayalı zincirleme göç ve/veya kademeli göçten ziyade başlangıç noktası daha 

çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu olan zorunlu göçtür. Filmde de aslında kendisi de 

bir göçmen olan Cumali, Baran’ın İstanbul’a gittiğini öğrenince kendi kendine “bir 

sen eksiktin” demesi bu durumu vurgular. 

 

Cumali’yi polisin ve mafyanın elinden kurtaran Baran kendini bir anda 

Tarlabaşı’nda bulur. Cumali onu kendi kaldığı otele yerleştirir. Tarlabaşı bulunduğu 

mekânsal ve sosyal konumu nedeniyle hem kentin içerisindedir, hem de değildir. 

Özellikle Tarlabaşı bulvarının açılmasıyla İstiklal Caddesi ile bağlantısının kesilmesi 

bu bölgeyi iyice içine kapatmıştır ve 1990 sonrasında toplumsal katmanın en alt 

kesimini oluşturma potansiyelini taşıyan göçmenlerin ve toplum dışına itilmiş ve 

marjinalleştirilmiş bütün insanların sığınma mekânı ve/veya zorunlu ana yaşam 

alanlarından birisi hâline gelmiştir. Filmin özelinde de bu durum için Cumali’nin 

kaldığı Cumhuriyet Oteli, içinde barındırdığı marjinal insanlarla Tarlabaşı’nın küçük 

ölçekli bir örneği gibidir. Diğer bir açıdan bakıldığında filmin ana mekânı 
                                                           

121
 Şükran Esen, “Eşkıya Kente İndi”, Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, Yay. Haz. Ala Sivas, 

İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011, s.175. 
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olmasından ötürü öykü Tarlabaşı’nda akar. Ancak kentin diğer alanlarına veya kentte 

yaşayan diğer insanlara dokunmaz. Gerçek dünyada olduğu gibi sinemasal dünyada 

da Tarlabaşı içine kapanık, asosyal ve yalnızdır. Öyküsünün geçtiği mekânlar ve 

yaşam alanları bakımından ‘varoş’ filmi olarak nitelendirilen Eşkıya filminde 

Tarlabaşı’nın sunumu üzerinden varoşun neyliğine ve fiziki bir mekâna gönderme 

yapmayan ‘varoş’ kavramının hangi kentsel çevreyi kapsadığına dair birçok kod 

türetilebilir. Bu kodlar vasıtasıyla da Tarlabaşı’nın ve kentin diğer tüm varoş 

alanlarının yalıtılmışlığı ve kentin güvenliğine ve huzuruna karşı tehditkarlığı 

pekiştirilebilir. Özellikle varoş tartışmalarının hız kazandığı ve ana akım medyayla 

diğer kitle iletişim araçlarında varoşlara ilişkin olumsuz yargıların geliştirildiği ve 

varoşların ‘kentin pisliğinin ve suçunun’ günah keçisi ilan edildiği bir dönemde 

gösterime giren Eşkıya filminin varoş sunumu bu noktada da önemli bir hâl 

almaktadır. Çünkü sinemanın anlatım gücüyle gerçekliğe yaklaşabilme kabiliyetinin 

yanı sıra Eşkıya filminin geniş bir kitleye ulaştığı göz önüne alınırsa bu filmdeki 

varoşa ilişkin iletiler insanların zihnindeki varoş algısında belirleyici bir rol 

oynayabilir. 

 

“Sinemada farklı beklentiler içerisinde oluruz. Büyük bir olasılıkla sinemaya giderken 

varlığımızın ayrılmaz bir parçası olan önyargılarımızı da götürürüz. “Kamera yalan söylemez” 

ifadesi, milyonlarca portre ve cinleri gösterdiği öne sürülen ancak gerçekte mizansene dayalı 

olan çok sayıda fotoğrafın da gösterdiği gibi doğru değildir. Ancak, yine de içten içe bu sözün 

doğruluğuna inanırız… Chicago’daki gangsterlerin dünyasına ve Çin’deki yaşama ilişkin 

görüşlerimiz, hep gördüğümüz filmler tarafından belirlenir. Beyazperdede tanık olduklarımız, 

bizim için “gerçeğe” dönüşmüşlerdir. Belki de bir an durup düşününce, bunlara elbette 

inanmadığımızı kendimize itiraf ederiz, ancak yeniden bu büyünün etkisi altına girdiğimizde, 

filmlerin hakikatini herşeyden, hatta aksi yöndeki inancımıza karşın, gazete satırlarının 

hakikatinden üstün tutarız.”
122

     

  

İstanbul’un karmaşası ve ‘insan denizi’ Baran’ın başını döndürecek 

niteliktedir. Filmde Tarlabaşı ve Beyoğlu’nun arka sokakları kentin karanlık ve 

acımasız yüzünü simgeler. Baran da İstanbul’a gelir gelmez bu ‘karanlığın’ içine 

düşer. Baran’ın gözünde mahpushanenin karanlık, klostrofobik ortamı İstanbul için 

                                                           
122

 Timothy Corrigan, Film Eleştirisi El Kitabı, Çev. Ahmet Gürata, Ankara, Dipnot Yayınları, 2011,  

s. 71-72.  
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de geçerlidir. Bu anlamda İstanbul ile mahpushane arasında bir özdeşlik kurar. Baran 

için her ikisinin de ‘leş kokması’ durumu söz konusudur.   

 

Bakıldığında gecekondulara atfedilen ahlaki normların birçoğu varoş 

temsiliyetlerine geçildiğinde geçersizleşmiştir. Artık ‘kent’ için ‘tehlike’ arz eden, 

içinde yaşayanlar içinse tramvatik bir mekândır söz konusu olan. Gecekondulu 

temsillerinde olduğu gibi geleceğe umutla bakılabilmesi bir yana varoşlarda 

yaşayanlar için bir gelecek algısı yoktur. Özellikle Cumali ve arkadaşları üzerinde bu 

durum iyice belirginleşir. Karakterlerin veriliş biçimiyle hepsi özünde elbette iyi 

çocuklardır ancak olumsuz anlamıyla bir ‘kaos’ durumu yaşarlar. Toplum nezdinde 

gayri ahlaki olan her durum onlar için meşru bir konumdadır ve toplumun genel 

yargılarına tezat oluşturmaları bakımından ortada bir normsuzluk söz konusudur. 

Bunun içindir ki, oto teyp hırsızlığından uyuşturucu satıcılığına kadar her türlü suça 

bulaşmış vaziyettedirler. Bu hâlleriyle Bir Avuç Cennet filminde yönetmenin 

Hamdi karakteri için çizdiği geleceği yaşarlar. Turgul’un yansıttığı kadarıyla bu 

karakterlerin hepsi çocukken Hamdi’nin yaşadığına benzer yaşantılar yaşamışlar ve 

çocukken işledikleri suçlar –örneğin Cumali kendisini taciz eden eniştesini 

yaralamıştır. Hamdi de kavga ettiği zengin çocuklarından birini yaralamıştı.–  onların 

‘suçla’ ilişkilerini pekiştirmiştir. Onlar da Hamdi gibi içinde yaşadıkları toplumda 

bulundukları konuma karşı bireysel tepkilerini ortaya koymuşlardır ve onların 

nezdinde bu durumu aşmak için tek geçerli yol illegalitenin alanına dâhil olmaktan 

geçer.  

 

Birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi sosyoloji araştırmalarında kente göç 

eden birinci kuşağın kent ortamındaki konumlarına tezat bir şekilde kendilerini, kırla 

kıyaslamalarından ve kentte bir barınma ve istihdam edilme olanağı bulmalarından 

dolayı başarılı saymaları söz konusudur. Cumali’nin babası da bu birinci kuşak 

göçmenlerin içinde yer alır. Ancak babası Cumali’nin gözünden bakıldığında 

başarısızdır. Cumali babası için “ Babam Adana’dan göçünce garsonluğa başlamış 

ya, o zaman kaybetmiş.” der. Birinci kuşağın kendini başarılı saymasında kendi 

durumlarını kırdaki koşullarla kıyaslamalarının rolü yadsınamaz ve kentsel alan 

içerisinde büyümüş olan ikinci ve üçüncü kuşağın,  ebeveynlerinden farklı olarak 
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sistemle çatışma hâlinde olmalarının nedeni bu görece zenginlik duygusu yaratan 

karşılaştırma olanağından yoksun olmaları olarak görülebilir. Ancak diğer bir neden 

de artık gecekonduluların ve/veya varoşların toplum gözündeki algılarının olumludan 

olumsuza kayması ve göçmenlerin yaşam alanları ve göçmenler üzerinde bir 

baskının oluşmasıdır. Artık kimse varoşların kentle bütünleşmesinden söz etmez. 

Çünkü hem varoşların varlığı kentin güvenliğine ‘halel getirmesi’ açısından kentli 

sınıflara ‘güvenli ve korunaklı’ yaşam alanlarının pazarlanmasında temel gerekçedir 

hem de yaşam alanları bu sınıflar için potansiyel bir konut alanı niteliği taşımaktadır. 

Dolayısıyla ikinci ve üçüncü kuşak olarak varoşlular babalarına pompalanan umudun 

koca bir balondan ibaret olduğunun ve legal yolları kullanarak sınıfsal konumlarının 

iyileşemeyeceğinin ve kentle bütünleşmenin asla gerçekleşmeyeceğinin farkına 

varmışlardır. Bu nedenle içinde yaşadıkları topluma daha doğrudan ve gerçekçi 

yargılar getirdikleri söylenebilir. Bu noktadan bakıldığın da gerçekliği yansıttığı 

varsayımı altında olsa bile Tarlabaşı’nın filmde sunulan portresi, sorgulanmayan bir 

gerçeklik olarak günümüz kentsel dönüşüm tartışmalarının merkezinde yer alan 

Tarlabaşı’nın ve dolayısıyla Tarlabaşı sakinlerinin, yerlerinden edilmesinin temel 

dayanağını oluşturan yargıları destekleyen bir hâl alır.  

 

Bu olguya benzer bir durumu Cumali’nin arkadaşı Cimbom’da da görürüz. O 

da babasının konumunu, dolayısıyla kendi konumunu sorgulamaktadır. 

 

“Geçen babamla birbirimize girdik. Fabrikadaki işime geri dönmemi istiyor. Sen işçi oldun da 

ne oldu diyince kıyamet koptu.”

 

 

Diğerleri için de durum aynıdır. Hepsi benzer hayatları yaşamakta ve benzer 

düşünceleri paylaşmaktadırlar. Hepsi içinde yaşadıkları dünyadan kurtulmak için 

büyük oynamaları gerektiğini düşünürler. Bu oyunu kazanmak için de her şeyi 

yapmaya hazırdırlar ve mahallede kendilerine rol model olarak aldıkları mafya 

                                                           

 Eşkıya filminden alıntı. 
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babası Demircan gibi olabilmek için onun emrine girmeleri gerektiği inancını 

taşımaktadırlar. 

 

Özellikle Ömer Lütfi Akad’ın göç üçlemesine ve 1980 öncesi Yeşilçam 

filmlerine bakıldığında işçi olmak bir statü göstergesiydi ve yoksullar sürekli olarak 

ahlaki açıdan olumlanan bir kesimi oluşturuyorlardı. Hatta işçilik Akad filmlerinde 

sınıfsal bilinçlenmenin ve aydınlanmanın gerçekleşebilmesinin yegâne yolu olarak 

sunulur. Bu filmlerdeki sunumuyla işçilik gecekondulular için arzu edilen bir meslek 

dalı hâlindedir. Bunun yanı sıra bu dönemi kapsayan sosyoloji araştırmalarında da 

küçük girişimcilikten sonra en gözde ikinci meslek dalıdır.
123

 Ancak Akad’dan 

Turgul’a gelindiğinde ve gecekondulardan varoşlara geçildiğinde artık statü 

göstergeleri değişmiş ve işçilik statüsünü kaybetmiştir. Cumali ve arkadaşları işçi 

olmak istememekte buna karşın kendilerine prestij ve statü kazandıracak mafyanın 

içine girmek istemektedirler. Cumali ve arkadaşlarının söylemiyle mafyaya dâhil 

olduklarında “bakkalı çakkalı kendilerinden korkup saygı duyacak ve artık kızlar 

onlara bakacaktır.” Artık önemli olan gücü ve iktidarı elinde bulundurmaktır. 

 

Baran’ın tamamen yabancı olduğu bu dünyada iktidar ve yaptırım gücü legal 

ile illegal arasında paylaşılmıştır. Kent legalle illegal arasındaki çatışmanın ortasında 

kalmıştır ve bu çatışmanın mekânı olarak sunulur. Ancak tam tersi bir durum olarak 

çatışmadan ziyade bir uzlaşım söz konusudur. Aralarında tam olmasa da bir uyum 

vardır. Birinin işlevselliğini yitirdiği yerde diğeri devreye girer. Filmde varoşlardaki 

iktidar biçimi ise Demircan gibi mafya babalarının kişiliğinde belirtilir. Artık 

dağlarda eşkıya kalmamıştır. Şimdi eşkıya şehirdedir. Ama bu eşkıyalar yönetmenin 

gözünde dağdaki eşkıyalara nazaran daha ‘ahlaksız’ ve daha ‘bencil’dir. Bunu da 

Baran, Keje ve Berfo üçgeninde masalsı bir anlatım tekniğine

 başvurarak verir. 

Baran için bütün bu durumlar hiçbir anlam ifade etmez. O tamamen bu durumların 

dışında kendi dünyasını yaşar. Onun için Tarlabaşı’ndaki evlerin çatılarının Cudi 

dağından hiçbir farkı yoktur.  

                                                           
123

 Bkz. Tansı  Şenyapılı, Bütünleşememiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara, ODTÜ Mimarlık 

Fakültesi Yayınları, 1978, s. 107-110.  
 

Bu anlatım tekniğini oluşturan şey diyalogların masalsı bir dilinin olmasının yanı sıra ışığın ve 

kameranın yetkin bir şekilde kullanılmasıdır. 
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Diğer taraftan da ister legal yollar ister illegal yollar kullanılsın sınıfsal 

katmanların toplumsal konumu belirleyiciliği en üst seviyededir ve geçirgenliği çok 

azdır. Bu açıdan Eşkıya varoşa dair çoğu filmin sahip olduğu bir iletiyi paylaşır. ‘Ne 

kadar çok çırpınırsan o kadar derine batarsın. Tüm çıkışlar tutulmuştur.’ Böylelikle 

bir çaresizlik ve umutsuzluk paradoksu oluşur. Farklı bir noktadan baktığımızda da 

bu aynı zamanda varoşun illegaliteyle özdeş hâle gelmesi sonucunu doğurur ve bu 

mekânları karşımıza potansiyel ‘suç alanları’ olarak çıkartma tehlikesi taşır. 

 

3.6. Kara Köpekler Havlarken (2009) 

Yönetmen: Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach  

Oyuncular: Cemal Toktaş (Selim), Volga Sorgu (Çaça), Erkan Can (Usta), 

Murat Daltaban (Mehmet), Ergun Kuyucu (Sait). 

Senaryo: Mehmet Bahadır Er. 

Yapım Yılı: 2009. 

Ödüller: 2010 Ankara Uluslar arası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek 

Oyuncu (Volga Sorgu), Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Cemal Toktaş) ve Jüri 

Özel Ödülü, 2009 Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Volga Sorgu). 

 

Gökdelenlerin gölgesindeki, bir nevi onların ‘arka çöplüğü’ hâline gelmiş eski 

bir gecekondu mahallesinde geçmektedir filmin öyküsü. Bu eski gecekondu 

mahallesinde –filmin tanıtımında da geçen hâliyle– yeni tanımlamasıyla varoşta 

yaşayanlar için hem kentin bu yeni ‘modern’ mimari formlarını oluşturan 

gökdelenlerin, güvenlikli sitelerin ve rezidansların gölgesinde kalıp ‘üşüme’ hem de 

kendi yaşam alanları üzerinden oluşturulan yeni gerilim noktalarından ‘yaratıcı’ iş 

kolları türetme durumu söz konusudur. ‘Kent’i var eden ve yeni ‘modern’ mimari 

yapıların varlık gereksinimini oluşturan varoşlar kendilerinin ‘neden’ oldukları korku 

paronayasının üzerinden para kazanmanın yollarını bulmuşlardır. Filmde de 

başkarakterler Selim ve Çaça da bu güvensiz ortamın ortaya çıkardığı bir iş kolu, 

diğer adı otopark mafyalığı olan ‘değnekçilik’ işine iştirak etmişlerdir. Bu 1980 
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öncesinin gecekondulularının marjinal işlerinden farklılık gösteren bir durumdur. 

Burada marjinalliğin yanı sıra ranttan doğan bir illegalite de vardır. Ancak bu 

illgalite her an legal olabilme özelliği taşıyan bir illegalite biçimidir. Zira Usta’nın 

adına Selim ve Çaça’nın yürüttüğü değnekçilik işine bizzat belediyenin kendisinin 

girmesi söz konusudur.  

 

Diğer taraftan 1990 sonrası kentin hem dikey hem yatay olarak genişlemesine 

bağlı olarak orta ve üst sınıflarla alt sınıflar arasındaki fiziksel mesafe giderek 

azalmış ve mekânsal bir yakınlık doğmuştur. Bakıldığında bu mekânsal yakınlık 

kentin hâkim sınıflarında bir rahatsızlık doğurmuş ve bu sınıflar yeni bir sektör olan 

güvenlik sektörünün bir numaralı talep edenleri hâline gelmişlerdir. Selim ve 

Çaça’da mahallelerinin yakınındaki alışveriş merkezinin güvenlik işini almak 

istemektedirler. Böylelikle hem kılık kıyafetlerini hem de insanların gözündeki 

statülerini değiştirebileceklerini düşünürler. Bu durumu gerçekleştirmek için de 

Mehmet’in vasıtasıyla alışveriş merkezinin müdürünü ayarlarlar. Kendi sosyal-

ekonomik alanlarının dışında yer alan ve filmde görece legal alanı temsil eden 

Mehmet ile olan ilişkileri ve ona duydukları saf güven Mehmet’in onların sırtından 

yükselme niyetinde olduğunu anlayamamalarına yol açar. Zaten filmin sonunda 

Mehmet için Selim ve Çaça’nın hâli hazırda alışveriş merkezinin güvenliğini 

sağlayan şirketin sahibi olan Sait’i oyalamak için kullanılan yemlerden başka bir şey 

olmadıkları anlaşılır.  Bu noktada da filmin yönetmeni Bahadır Er’in bir röportajında 

Selim ve Çaça’nın durumları üzerinden getirdiği toplumsal analiz farklı bir anlama 

bürünüyor. 

 

“Değnekçilik yaparak düzensizlikten besleniyorlardır. Yine bir düzensizlik ürünü olan 

güvenlik işine girmek istediklerinde de “düzen”le külahları değişiyorlar. Ben sosyal anlamda 

bir Levent-Çeliktepe çatışması görmüyorum. Geçirilen zaman bir teamül oluşturmuş durumda, 

bir hizmet alışverişi şeklinde birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Ortak yaşam böyle bir şey, 
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balinanın sırtını temizleyen vantuz balıkları gibi hür ve kendi seçimini yapabilecek 

durumdayız. Balinayla bir sıkıntımız yok genel de eziyeti de birbirimize yapıyoruz.”
124

 

 

Burada yönetmenin bahsettiği düzen kavramının iki boyutundan biri –diğeri 

yaygın olarak kullanıldığı biçimiyle toplumsal hayatta hâkim olan ideolojiyle 

ilişkilendirilen düzen kavramıdır– filmde normsuzluktan beslenen sokaktaki ekmek 

kavgası meselesidir. Selim ve Çaça’nın güvenlik ihalesinde rakibi ve onları ihaleye 

girmemeleri konusunda tehdit eden mafyavari bir adam olan Sait “Sokakta iyi, kötü 

yok. Sokakta ekmek var.” der. Sait, Selim ve Çaça ile aynı toplumsal katmanın 

içinden çıkmış biridir ve Sait, Selim ve Çaça’nın yönetmenin kurduğu metaforla 

balinanın sırtındaki vantuz balıkları olarak balinanın sırtını temizlemek için 

birbirlerini de temizlemeleri gerekmektedir. Ancak vantuz balığı ile balina arasındaki 

ilişki parazit bir ilişkidir ve bu metafor varoşlarla ilişkili bağlamda kullanıldığında 

eğreti durmaktadır. Çünkü buradaki balina kentli sınıflardır ve bu anlamıyla 

varoşların bu sınıfların sırtından geçindiği anlamı çıkar ve elitist bir bakış açısına 

yaslanır. Bunun yanı sıra kentte var olan sosyal, kültürel ve ekonomik çatışmayı 

sadece varoşun mekânsal alanı içerisine sıkıştırıp kendi kendilerine yaptıkları bir 

zulüm olarak tanımlamak kentsel sınıflar tarafından dışlanıp yalıtılmalarını ve kentli 

sınıflar arasında var olan iktidar ilişkilerini göz ardı etmek gibi bir yanlışı 

beraberinde getirir. Bu noktada filmde alışveriş merkezi müdürünün güvenlik 

sektörünün gerekliliğine dair Selim’e söyledikleri sınıflar arası gizli bir çatışmanın 

varlığını belgeler.  

 

“Bizim buradaki handikabımız şu. Malum etrafımızdaki muhit pek de nezih bir muhit 

sayılmaz. Her şeyi de devletten beklemek olmaz. Dilencidir.  Kapkaççıdır. İşsiz güçsüz 

takımıdır. Bunların her biriyle bizim daha sıkı mücadele etmemiz gerekiyor. Müşterilerimizin 

buradaki mağazalarda her yerden daha fazla para harcamasını, buradaki restaurantlardan en 

pahalı menüleri yemelerinin bir tane sebebi var: Burada huzurlu bir ortamda elit habitatlarını 

yaşayabilmeleri.”

  

                                                           
124

 Özgür Görkmen ve Tanıl Bora, “ Kara Köpekler Havlarken Filmi Üzerine Yönetmen Mehmet 

Bahadır Er ile Söyleşi: ‘ Balinayla Bir Sıkıntımız Yok’ ”, Birikim Dergisi, 263. Sayı, İstanbul, 

Birikim Yayınları, Mart 2001, s. 84–85. 

 Kara Köpekler Havlarken Filminden Alıntı. 



107 
 

Bu söylem biçimi bile başlı başına yönetmenin belirttiği teamülün –olsa bile– 

nerede başlayıp nerede bittiğini göstermesi bakımından önemlidir. Selim ve Çaça 

nezih olmayan muhitin içinde yaşayan insanlar olarak elit habitatlarını yaşamak 

isteyen insanları kendileri gibilerden korumaya talip olurlar. Bu noktada da 

kendilerine durumu özetleyen şu soruyu sorarlar: “Kimi kimden koruyoruz abi.” 

Üstelik Selim ve Çaça’nın yaşadığı mahalle bahsi geçen elit habitat alanlarının 

sınırlarını belirleyen en önemli gösterge konumundadır ve özellikle Çaça’nın 

üzerinden bu durum daha bariz görülebilmektedir. Çaça ve Selim ihale için alışveriş 

merkezine gittiklerinde kılık kıyafeti görece daha ‘düzgün’ olan Selim güvenlikten 

kolayca geçerken, kentli sınıfın gözündeki ‘varoş’lu algısına hem davranışları hem 

de dış görünüşüyle daha net oturabilecek olan Çaça kapı tipi üst arama 

detektörlerinden uzun bir uğraş sonucu geçer. Çaça’nın varlığı bir tehdit unsuru 

hâlini alır. Ancak hem Selim hem Çaça bu durumun meşruluğunu sorgulamazlar. 

Ortaya konulan karşıtlıktaki yerlerini kanıksamışlardır ve böyle de olması gerektiği 

inancındadırlar. 

 

Selim ve Çaça’nın güvenlik işine girmelerindeki en temel neden de Eşkıya 

filminde Cumali ve arkadaşlarının isteklerine benzer bir şekilde, kendi içinde 

bulundukları durumu aşmak çabasıdır. Böylelikle yaşadıkları muhite nazaran 

konumlarında bir iyileşme olmasını umut etmektedirler. En basitinden kılık 

kıyafetlerine ‘çeki düzen’ verebilecek olanaklara erişebileceklerini düşünmektedirler. 

Ancak Cumali ve arkadaşlarından farklı olarak kendilerine çizdikleri yol illegalden 

‘legal’e gider. Yine de akıbetleri farklı olmaz. Çünkü bu ikisi arasında belirgin bir 

ayrım yoktur ve kabaca bu ‘yırtma arzusu’, ister Eşkıya’da ister Başka Semtin 

Çocukları’nda isterse de Kara Köpekler Havlarken’de olsun varoşa dair filmlerin 

birçoğunda illegal alana temas etmeyi gerektirir ve bu temas ‘yırtma’ durumunun 

gerçekleşmesini sağlayamadığı gibi filmin kahramanının da sonunu getirir. Sonuçta 

Selim ve Çaça’nın aşırı iyimserlikleri hem legal alana hem illegal alana dâhil olan 

Sait’in acımasızlığı karşısında yıkıma uğrar. Ortada sosyal-darwinist bir durum söz 

konusudur ve kim daha güçlü ve daha acımasızsa o ayakta kalacaktır. Yönetmen 

filmin sonunda bu temayı vurgulamak için de bir martının bir güvercini yediği 

görüntüyü kullanır. Küçük kuş büyük kuşa yem olmak zorundadır. 
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Ancak, hem Sait hem de Selim’le Çaça birer kukladır. Birbirleriyle 

didişirlerken pastadaki paylarını yine üst sınıflara kaptırırlar. Ama ortada belirgin 

sınıfsal kişilikler yoktur. Filmde özellikle ‘kentli’ sınıfları görmeyiz. Ancak 

‘varoş’un üzerinden oluşturulan alanda varlıklarını hissedebiliriz. Ebeveynleri olan 

birinci kuşak göçmenlere göre kendilerine referans aldıkları nokta kentin yaşam 

pratikleri olan bu yeni kuşağın kentle ilişkilerinin daha sürekli olmasına ve kentin 

hâkim sınıflarıyla aynı tüketim mekânlarını kullanma talebinde olmalarına rağmen 

varoşlu kimliğini taşımalarından dolayı bu mekânsal devingenlik çabaları 

kendilerinin dışında çizilen belirli sınırlar çerçevesinde kalır. Varoşun bu belirsiz ve 

görünemeyen sınırları aşma çabası özellikle kentin sahip olduğu kültürel ve sosyal 

alanların ve bu alanlarda sürdürülmesi gereken davranış pratiklerinin ihlali ve 

deformasyonu olarak sunulur. Sonuç olarak bu aşma çabası, Agamben’in istisnai 

homo-sacer’i

 gibi kaidenin varlığını onaylayan ve onu var eden bir hâl alır.      

 

Aynı zamanda varoşun varlığı büyük bir ekonomik alan da yaratmaktadır. 

Varoş’lu olarak Selim ve Çaça bir sistem hatasından beslenseler de kendisi de bir 

sistem hatası sayılabilecek varoş olgusunun varlığından kaynaklanan, ‘elit’ insanlara 

sunulan hizmetlerin yarattığı ekonomik değerlerin büyüklüğüne oranla, bu pastadan 

aldıkları pay önemsenmeyecek boyuttadır. 

 

Filmde de yoğunluklu olarak işlenen ve toplumca da paylaşılan bir değer 

yargısı olarak varoş’un toplumsal konumunun bu denli olumsuz olmasının sorumlusu 

yine kendileridir. Eğer bu yargıyı olduğu gibi kabul edecek olursak ‘kentsel 

alanların’ hemen yanı başında yer alan ancak kent toprağından sayılmayan varoşların 

                                                           

 Homo Sacer: Kutsal İnsan. Roma hukukunda öldürülmesi ceza gerektirmeyen ancak kurban 

edilmesi de yasak olan insan. Agamben, Sacer’in lanet ve kutsal olarak birbirine zıt olan çifte anlamı 

barındırdığını söyler. Ayrıca, kutsal insan fenomeninin varlığı egemeni de belirler. “Egemenlik alanı, 

cinayet işlemeksizin ve kurban etmeksizin adam öldürmenin meşru olduğu alandır ve kutsal hayat - 

yani öldürülebilen; ama kurban edilemeyen hayat – da bu alanda zaptedilen hayattır… Burada egemen 

istisna ile sacratio arasındaki yapısal benzerlik tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Düzenin iki uç 

noktasında bulunan egemen ile homo sacer, aynı yapıda ve bağlantılı olan simetrik iki figürdü: 

Egemen, karşısında bütün insanların potansiyel homines sacri olduğu kişi, homo sacer ise, karşısında 

bütün insanların egemen kesildiği kişidir.” Giorgio Agamben, Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve 

Çıplak Hayat,  Çev. İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 113-114. Ayrıca benzer bir 

ele alış için bkz. Bülent Diken ve Carsten Bagge Laustsen, Filmlerle Sosyoloji, Çev. Sona Ertekin, 

İstanbul, Metis Yayınları, 2010, s. 104. 
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varlık nedenlerini de ortadan kaldırmış oluruz. Böylelikle orta ve üst sınıfların 

çıkarları doğrultusunda yerlerinden edilmelerinin meşru zemini kurulmuş olur.  
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SONUÇ 

 

Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin ‘modernleşme’ çabalarının uygulama mekânı 

olarak kentler, sürekli müdahale edilerek değiştirilmeye ve Batılı tarzda bir kent ve 

yine bu kentsel yaşama uyacak ‘kentlileşmiş’ yurttaşlar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 

durum özellikle İstanbul dışında Anadolu’nun birçok kentinde –özellikle başkent 

Ankara’da– büyük imar faaliyetlerini de beraberinde getirmiştir. Ancak son kertede 

Türkiye’nin kentlerinde yaşanan dönüşümler, sadece bu ‘modernleşme’ çabalarının 

veya büyük imar faaliyetlerinin sonucu olarak gerçekleşmemiştir. Özellikle tarımda 

makineleşme olgusuyla birlikte ivme kazanan iç göçün kentlerde yarattığı nüfus 

baskısının bir sonucu olarak gecekondunun yaygınlaşması da bu dönüşümün önemli 

ayaklarından birisidir. 

 

Bugünden bakıldığında, gecekondunun ve dolayısıyla gecekonduluların kentte 

yarattığı muazzam dönüşümü daha iyi gözlemleme imkânı vardır. Bu dönüşüm salt 

mimari bakımdan yahut salt mekânsal boyut açısından ele alınan bir dönüşüm 

olamaz. Kentin ekonomisini, sosyal çevresini ve kültürünü de içine alan bir 

dönüşümdür. Üstelik bu dönüşüm ilişkisi tek yönlü değil tam tersine çok karmaşık ve 

çetrefilli bir süreci içerisinde barındırmaktadır. Bu dönüşüm süreçleri içerisinde 

sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan en radikal değişimleri yaşayanlar da bizzat 

gecekonduluların kendisi olmuştur. 

 

Bu araştırmada öncelikle kent sosyolojisi literatüründe gecekondunun nasıl 

kavramsallaştırıldığı üzerinde durulmuştur. Bunun neticesinde de gecekondunun ele 

alınışının, kentin ne olduğuna ve kentlinin kim olduğuna dair açıklamaların, Batı 

kentlerine referansla oluşturulan birtakım ön kabullere dayandığı görülmüştür. 

Türkiye’nin kendine özgü dinamikleri çerçevesinde ortaya çıkan gecekondu olgusu 

ancak kentsel bir sorun olarak görünür hâle gelmiş ve belirli karşıtlıklar içerisinde 

kurgulanmıştır.  
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Bu kır-kent, geleneksel-modern gibi birbirleri arasında eşitsiz bir ilişki bulunan 

karşıtlıkların kentsel sınıflara uyarlanması gecekondulu-kentli biçiminde 

gerçekleşmiş ve gecekondunun ne olduğu kentli hâkim sınıfların kültürel pratiklerine 

göre belirlenmiştir. Bu bağlamda gecekondu tanımlanmak için kentli sınıflara 

bağımlıdır. Bağımlılık ilişkisi, gecekondunun bu eşitsiz ilişkiyi aşmak için geçirdiği 

her değişime göre farklı şekiller alarak bambaşka pratikler biçiminde yeniden ortaya 

çıkmaktadır. Bu anlamda gecekonduluların kentli sınıflara bağımlı olarak 

kurgulanması bir süreklilik içerir.   

 

Bu eşitsizlik ilişkisi içerisinde üst sınıflar sadece gecekondunun ve 

gecekondulunun ne olduğunu tanımlamakla kalmazlar. Aynı zamanda kitle iletişim 

araçlarının denetimini ellerinde bulunduran bu sınıflar, gecekonduluların toplumsal 

söylemde nasıl kurulacağının da koşullarını belirlerler. Kentsel alanda hâkimiyetin 

sınırlarını çizen, ‘ekonomik’ ve ‘kültürel’ olarak kurulan eşitsizlik ilişkisinin yanı 

sıra bu ‘ötekisini’ belirleyebilme gücüdür. 

 

Gecekonduluya dair geliştirilen bu söylemin kent sosyolojisi literatüründe 

belirli bir dönemselleştirme içerisinde olumludan olumsuza doğru bir seyir izlediği 

ve bu seyrin oluşmasının koşullarının dönemsel olarak belirlendiği araştırmanın 

temel sonuçlarından birisidir. Tarımda makineleşmenin ortaya çıkışından 1980 askeri 

darbesine kadar olan dönemde gecekondunun görece olumlu bir imajı söz konusudur. 

Ele alınan araştırmalar nezdinde bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli 

nedenlerden biri planlı kalkınma ve ithal ikameci ekonomi politikaları ile birlikte 

hedeflenen sanayileşme hamlesini, emek gücü olarak kırdan kente göç etmiş 

gecekonduluların yüklenmesidir. Diğer bir neden ise gecekondunun, emek yoğun 

üretim sürecinde bu emek arzının barınma sorununa yine kendilerinin bulduğu esnek 

bir çözüm olarak ne devlete ne de sermaye kesimine yük getirmemesidir. 

 

Bu olumlu imajın söylemde kurulabilmesinin araçlarından birisi ise 

gecekondunun kullanım değerine atıf yapılarak tanımlanmasıdır. Gecekondu yoksul 

insanların başını sokacakları masum barınakları olarak görüldüğü sürece toplumsal 
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tepkinin hedefi olmamıştır. Bunun yanı sıra bu dönemdeki araştırmalarda hâkim olan 

görüş düz çizgisel ilerleme modelidir. Bu model gecekonduluların belirli bir süreç 

sonunda evrilerek ‘kentlileşecekleri’, gecekonduluların nezdinde ise kentsel alanda 

kendilerinin karşısındaki en büyük sorun olan kentli sınıf değerlerinin zamanla 

benimseneceği ve kentle tam bütünleşmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanır. Bu 

görüş neticesinde de kentli hâkim sınıfların gözünde gecekondunun meşruluğunun 

kurulması gerçekleşmiş olur. Diğer taraftan ise bu bütünleşme söyleminin varlığı 

zaten kendi durumunu köye referansla tanımlayan ve kentteki yaşam koşullarının 

görece daha iyi olmasından dolayı görece bir refah duygusuna sahip olan 

gecekondulular için dikey hareketlilik umudunu canlı tutmaya yaramaktadır.  

 

Ancak 80’li yıllardaki araştırmalara bakıldığında gecekondunun söylemde 

sahip olduğu bu meşruluğun yıkılmaya başladığı gözlemlenmiştir. Dönemin ekonomi 

politikalarıyla ilişkili olarak üretim biçiminin değişmesinin, emek arzını oluşturan 

gecekonduluların işlevselliğini de ortadan kaldırdığı söylenebilir. Bunun yanı sıra 

kent merkezinin olumsuzluklarından kaçmak isteyen üst sınıfların konut talebinin 

kentin çeperine yönelmesi söz konusudur. Bu noktada kentin çeperinde kalan 

gecekonduluların yaşam alanları ile bu sınıfların talep ettikleri konut alanları 

çakışmıştır. Bu çakışma gecekonduların üzerinde bulunduğu arsaların spekülatif bir 

değer artışına uğramasının en önemli nedenlerinden birisi olmasının yanı sıra bu 

sınıfların gözündeki gecekonduluların meşruluğunun yitiminin nedenlerinden biri 

olarak da görülebilir. 

 

Bu dönemde çıkarılabilecek yargılardan bir diğeri de söylemdeki vurgunun bir 

önceki dönemden farklı olarak gecekondunun değişim değeri üzerinde 

yoğunlaşmasıdır. Gecekondunun rant getirici bir meta olarak kurgulanması, 

meşruluk zemininin en temel dayanaklarından birisini ortadan kaldırmıştır. Oysa 

araştırmada ulaşılan sonuç, gecekondunun kapitalist sistem içinde üretilen her meta 

gibi en başından beri kullanım değerinin yanı sıra pazar koşulları içerisinde arz ve 

talebe göre belirlenen bir değişim değerine zaten sahip olduğudur. Araştırmalarda 

gecekonduların ticarileşmesine örnek olarak gösterilen gecekondu alanlarının 

apartmanlaşma olgusunun asıl önemli sonucu ise farklı kentsel sınıfların konut 
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alanları arasındaki fiziki farklılıkları kısmen de olsa ortadan kaldırmasıdır. Ancak bu 

durum, gecekondululardan kendilerini farklılaştırma çabasındaki kesimlerin 

vurgularını mekânsal alandan sosyal ve kültürel alana taşımalarına yol açmıştır. 

 

Kent sosyolojisi literatürüne bakıldığında 1990 ve sonrasında bu sürecin 

bambaşka bir kavramsallaştırma üzerinden yürüdüğü gözlenmiştir. Hem bir konut 

biçimi olarak gecekondunun hem de gecekonduluların kültürel pratiklerinin 

tanımlanması, 90’lı yılların başında yaygınlık kazanan ve hiçbir fiziki gerçekliğe atıf 

yapmadan oluşturulmuş olan varoş kavramıyla ikame edilmiştir. Ancak kente ve kent 

kültürüne her anlamda bir tehdit olarak kurgulanan ve yoğun bir şekilde kültürel 

farklılıkları vurgulayan varoş, kesin bir mekânsal alan betimlemeyerek bir belirsizlik 

mıntıkası oluşturmuştur. Bu belirsizliğin sonucu olarak da kentsel alan içerisinde 

neyin ve nerenin varoş olarak tanımlanacağının genellikle medya, sinema gibi kitle 

iletişim araçlarının kontrolünü elinde bulunduran üst sınıfların tekelinde kalması ve 

keyfi bir hâl alması söz konusudur. Varoş bu karşıtlığın içinde elit sınıfların 

korkularını yansıttığı gibi kentin ne olması ve ne olmaması gerektiğinin 

tanımlamasını da içinde barındırmaktadır. Bu durumun neticesinde de 80’li yıllarla 

beraber spekülatif değer artışına uğrayan kent topraklarında ikamet eden alt sınıfların 

yerlerinden edilmelerinin meşru zemini kurulmuş olmaktadır. 

 

Gecekondular için en başından beri temel amaç legalleşebilmektir. Bugün için 

bu legalisazyonu gerçekleştirebilenler üzerinden de giderek olumsuzluklar yüklenen 

bu söylem değişikliğinin işlerliğini görebiliriz. Bugün için bu legalisazyonu elde 

edenler ve daha önce gecekondu alanları içerisinde kalıp artık ‘kent hukuku’ 

içerisinde tanımlanan alanlarda yaşayanlar için dahi gecekondunun ve varoşun 

meşruluğundan söz edebilmek güçtür. 

 

Ancak belirtmek gerekir ki gecekonduluların tanımlamasında kurulan bu 

karşıtlıkların ve gecekonduların önce meşruluğunu kuran sonra da bu meşruluğu 

ortadan kaldırmanın aracı hâline dönüşen söylem biçiminin toplumsal alandaki varlık 

kaynağının belirlenmesi güç bir durumdur. Yani bu durumun ortaya çıkmasının 
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koşullarının, kentli sınıflarla gecekondulular arasında gerçekleşen toplumsal 

eylemlerin söyleme yansımasından mı yoksa söylemin bu şekilde kurulmasının 

toplumsal eylem biçimlerini belirlemesinden mi kaynaklandığını kesin olarak 

söyleyebilmek zordur.    

 

Bu araştırmanın özgün yanlarından biri sinemanın gecekonduluların söylemde 

kurulan meşruluğunu/gayri meşruluğunu pekiştiren kodlar ve iletiler 

barındırabileceğini ortaya koymasıdır. Bu noktada sinemanın sanat olma, büyük bir 

endüstri olma özelliklerinin yanı sıra en önemli kitle iletişim araçlarından biri olma 

özelliğinin de ayrıca vurgulanması gerekmektedir. Çünkü sinemada son kertede bir 

filmin gösterilmesi için temel belirleyici seyirci olarak görülse de film yapma işinin 

çok maliyetli olmasından dolayı sinemanın sadece bu maliyeti yüklenebilecek 

ayrıcalıklı bir azınlığın denetiminde olması söz konusudur. 

 

Araştırmada elde edilen bulgulardan biri de yukarıda belirtilen kent sosyolojisi 

literatüründe gecekonduya ve varoşa dair geliştirilen söylem biçimlerinin dönemsel 

olarak değişiminin benzer bir süreç içerisinde sinemada da gerçekleşmesidir. 

Gecekondunun söylemde geçirdiği dönüşümlere bakıldığında sinemadaki gecekondu 

temsiliyetlerinin de olumludan olumsuza doğru giden bu söylem değişikliğine eşlik 

ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü sinema aynı zamanda hâkim ideolojik söylemin 

sözcülerinden ve en güçlü propaganda araçlarından birisidir. 

 

Sinemada gecekondunun ele alınışına bakıldığında ise ilk gecekondu 

temsillerinin 60’lı yıllarla birlikte beyaz perdede görülmeye başlandığı söylenebilir. 

Bu temsillerde gerçek anlamıyla gecekondu ve gecekondulu yoktur. Filmlerin 

öyküleri de literatürdekine benzer karşıtlıklar üzerinden yürümektedir. Özellikle 

zenginlik-fakirlik düalizmi etrafında kurgulanan bir aşk öyküsünü içeren ve 

Yeşilçam sineması olarak da bir tür sinemasına dönüşen filmlerde gecekonduluların 

kentsel alanda yaşadığı toplumsal ve kültürel sorunlar ile konut alanlarının 

barındırdığı olumsuzluklar yoktur. Bunun yanı sıra bu dönemde ister devrimci olarak 

nitelendirilen toplumsal gerçekçi sinemada, ister sulandırılan sınıf ilişkilerini içeren 
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melodram filmlerinde olsun az ya da çok gecekonduluların geçireceği bir süreç 

olarak düşünülen düz çizgisel ilerleme modelini çoğu filmde bulabiliriz. Örneğin 

kırdan kente göç eden insanlar olarak –her iki filmde de Hülya Koçyiğit’in oynadığı– 

melodram filmlerine örnek teşkil edebilecek Kezban (1968) filmindeki Kezban ile 

toplumsal gerçekçi sinema olarak ele alınabilecek Gelin (1973) filmindeki Meryem 

farklı süreçler geçirerek de olsa son kertede aynı modernist çizgiyi izleyerek –biri üst 

sınıf diğeri de alt sınıf olarak dahi olsa– ‘kentlileşirler’. Bu kentlileşme literatürdeki 

‘kentlileşme’ kavramıyla örtüşür. Bu nedenle farklı alanlarda farklı araçları 

kullanarak da olsa aynı dönem içinde sinema, kent sosyolojisi literatürüyle aynı 

söylem biçimini üretir.  

 

Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan biri, 1950-1980 arasına karşılık 

gelen dönemde sinemada özellikle melodram filmlerde ve komedi filmlerinde 

üretilen kodlarla gecekonduluların toplumun sahip olduğu ahlaki normların taşıyıcısı 

ve gecekondunun da salt kullanım değerini içeren bir konut biçimi olduğunun 

vurgulanmasıdır. Gecekondunun ve gecekondulunun literatürdeki 

kavramsallaştırmaya benzer şekilde görece olumlu kurgulanmasında sistemin ihtiyacı 

olan emek arzının yegâne kaynağı olması en önemli etken olarak görülebilir. Bu 

vurgu gecekonduluların meşruluğunun kurulmasını ve bu durumun neticesinde kentli 

sınıfların gecekondululara karşı geliştirebileceği tepkilerin emilimini 

gerçekleştirmektedir. Bu sunum gecekonduluların kentsel alanda yaşadığı her türlü 

ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların var olan gerçeklikten bağımsız aşkın bir 

biçimde verilmesiyle birleşince gecekondulular nezdinde sistemin olumlanmasını 

sağlayarak da çifte işlevi yerine getirir. 

 

Ancak kamuoyu nezdindeki gecekondulu algısına eşlik eder biçimde 80’li 

yıllarla birlikte sinemadaki gecekondu ve gecekondulu temsillerinin de dönüşüm 

geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde üretilen filmlere baktığımızda bir önceki 

dönemde gecekonduluların meşruluğunu pekiştiren sinema, bu dönemden sonra bu 

meşruluğun yıkılmasının aracı hâline gelmiştir. Rüzgâr sistem nezdinde işlevselliğini 

kaybeden gecekondulular için tersine dönmüştür ve artık gecekonduluların 

yerlerinden edilebilmelerinin meşruluğunun kurulması gerekmektedir. Bunu 
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gerçekleştirebilmek için de gecekondululara yüklenen ahlaki değerlerin ve 

gecekondunun kullanım değerine atıf yapan temsillerin yerine zenginleşmek için her 

yolu mubah gören gecekondulu ve bu zenginleşmede gecekonduluların en büyük 

sermayesi olarak ve değişim değerine atıf yapılarak sunulan gecekondu temsilleri 

konulmuştur. Bu dönemdeki gecekondu yerleşim alanlarının sunumunun, 

yozlaşmanın mekânı olarak kurulduğu söylenebilir. 

 

Gecekondu kavramının kullanımdaki yaygınlığını ‘varoş’ kavramına 

bırakmasıyla beraber de sinemada bu sınıfların gündelik yaşam pratiklerinin ve konut 

alanlarının daha da şiddetli bir şekilde kültürel linçe uğraması söz konusudur. 

Sinema varoşa dair kodlar ve iletiler vasıtasıyla varoşu illegalitenin mekânı olarak 

kurabilmektedir. Bu kurgu kentli sınıfların korkularını besleyen en önemli öğelerden 

birisidir. Bunun yanı sıra tanımı gereği bir belirsizlik mıntıkası oluşturan varoşun 

sinemada belirli pratikler ve mekânlarla özdeştirilmesi kentli sınıfların tepkilerinin 

belirli bir hedefe yönelmesini gerçekleştirmektedir. Böylelikle sinema kentli 

sınıfların tekelinde olan varoşun neresi olduğunu tanımlama gücünün kullanımına 

olanak sağlamaktadır.  

 

Bu dönemde tüm kitle iletişim araçlarıyla varoşun, ‘kentli sınıfların’  hem 

mekânsal hem kültürel olarak karşısında konumlandırılması söz konusudur. 

Sinemada da varoşun şiddet ve illegalite ile özdeşleştirilen sunumu günümüz 

Türkiye’sinde kentsel dönüşüm projeleriyle belirli kentsel alanlarda yaşayanların 

yerlerinden edilebilmelerinin kabulünü söylemde kurmaya yaramaktadır. Üstelik 

sinemanın gerçekliği yeniden sunabilme ve gerçekliğe yaklaşabilme kabiliyeti göz 

önüne alındığında bu söylemi diğer kitle iletişim araçlarına göre daha güçlü bir 

şekilde kurabilmektedir.  

  

Sinemanın toplumda var olanı gösterdiğinin sorgulanmadan kabulü öznel 

yanının göz ardı edilmesini de beraberinde getirmektedir. Çünkü sinema bir sanat 

dalı olmanın zaruriliğiyle toplumsal alanda var olan gerçekliğin yönetmen tarafından 

yorumlanmasını içerir. Bir endüstri olarak sinema ise son kertede seyirciye ulaşsa da 
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genellikle maliyetlerini karşılayabilenlerin tekelindedir ve diğer tüm metalar gibi 

piyasa kurallarına tabidir. Ancak sanat olmanın verdiği ‘kutsallığa’ ve toplumsal 

gerçekliği sunduğuna veya seyircinin talebini göz önüne alarak şekillendiği 

varsayımına yapılan aşırı vurgu –diğer tüm kitle iletişim araçlarında da olabileceği 

gibi– bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın, hâkim ideolojik söylemlerin 

yerleşikleşmesine yapabileceği katkıların gözden kaçırılmasına neden olabilir. Ancak 

bu noktada söylenmek istenen şey seyircinin edilgen yapıda olup kendisine sunulanı 

doğrudan benimsediği değildir. Asıl vurgu sinemada sunulan belirli kod ve iletilerin 

yeniden ve yeniden üretilmeleri sonucunda yerleşik toplumsal normların 

belirlenmesine neden olabileceğidir. Gecekondunun olumludan olumsuza giden 

imajında da sinemanın böyle bir etkisinden söz edilebilir.

 

 

Sonuç olarak sinemanın gecekondu ve varoşa dair içerdiği kodlar ve iletiler, 

yukarıda hatlarını belirlediğimiz çerçeveden bakıldığında, hâkim sınıfların 

söylemlerini içeren ve belirli dönemsel çıkarlar çerçevesinde önce gecekondunun 

meşruluğunun daha sonra ise bu meşruluğu yıkarak gecekondunun ve daha 

sonrasında varoşun gayrimeşruluğunun kurulmasının aracı olan yapılar olarak 

okunabilir. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Burada açıklayıcı bir dipnot olarak Ryan ve Kellner’in Politik Kamera adlı kitabından şu paragrafın 

verilmesi yerinde olabilir: “Biçimsel görenekler –anlatının kapanma tarzı, görüntünün sürekliliği, 

dönüşsüz (nonreflexive) kamera işleyişi, karakter özdeşleştirilmesi, dikizcilik yoluyla nesnelleştirme, 

ardışık düzenleme, nedensellik mantığı, dramatik güdüleme, kare ortalama, çerçeve uyumu, gerçekçi 

anlaşılırlık vb. – perdede olup bitenin belli bir bakış açısının ürünü bir kurmaca yapı değil de, nesnel 

olayların tarafsızca kameraya çekilmiş görüntüleri olduğu yanılsamasını yaratarak ideolojinin 

yerleşmesine katkıda bulunurlar. Filmler, herhangi bir durumu yansıtmaktan çok, o durumun 

tasarlanan belli bir biçimini oluşturmak üzere seçilmiş ve birleştirilmiş temsili öğeler yoluyla bir 

takım tezler ileri sürer, bunu yaparken, seyirciye belli bir konumu ya da bakış açısını telkin ederler.” 

Micheal Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve 

Politikası, Çev. Elif Özsayar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2010, s.17–18.  
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