DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GECEKONDU SORUNU
-GECEKONDULAR, SLAMLAR VE BİDONEVLERDoç.Dr. H. Hilmi K A R A B O R A N
Geri kalmış ve gelişme süreci içerisinde olan birçok ülkede Gece
kondu, Slam ve Bidonev gibi yerleşim alanları, kentlerin değişen fiziki
ve sosyo-ekonomik yapısında en önemli ve en değişken bir unsurunu oluş
turuyor.
Sayıları gün geçtikçe artan ve milyonları bulan insan yığınları bu
iskân-sefalet bölgelerinde yıpratıcı hayat şartlan altında yaşamlarım
sürdürüyorlar. Bir taraftan bu geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde
nüfus yılda % 2 ve % 3 gibi büyük bir oranla artarken; bu ülkelerin
' büyük kentlerinde bu artma, kente akın nedeniyle % 6 nm üzerine çık
maktadır. Yalnızca kontrolü imkân dahilinde olamayan ve giderek geniş
leyen Gecekondu mahalleleri ele alındığında, bu artma oranı % 12 ve
hatta çok yerde % 20 nin üzerine çıkmaktadır. Yıllık % 12 olan bir
artış nüfus sayısını yedi yıldan az bir zaman içerisinde iki katına yükselt
mektedir.1
Genellikle geri kalmış ve gelişme süreci içerisinde olan üçüncü Dün
ya ülkelerinde, kırlardan kentlere ve büyük yerleşim alanlarına akan bu
insan seli, bu yerlerde iki şekilde yerleşme olanağı buluyorlar:
I.
Merkezi yerdeki ve geliri az olan ailelerin oturduğu bölgelerdeki
oturma yoğunluğunun oldukça hızlı ve süprizli bir şekilde artması do
layısıyla, Slamlar-Gecekondular-Bidonevler ve onlara benzer meskenler
fazlaca gelişiyorlar; ve daha da berbat bir hale geliyorlar. Bütün bunlar
gerek kısa süreli \e gerekse uzun ve istikrarlı bir tedbirin alınmasını ve
hatta yeni gelişmeler için lüzumlu yapılacak düzeltme ve değişiklikleri
önlüyorlar.2
1 United N ations. General A ssem bly D ocum ent, A /8 0 3 7 , 1970.
2 A vrupa’nın, Am erika’nın, Latin A m erika ve haUa A frika’ nın büyük kent m erkezle
rinde Slam lar/Slum geniş yer tutarlar. O nedenle sürekli olarak, örneğin, Alm anya’ da “ Sanie
rung” , “ Stadtsanierung” ,

“ Altstadtsanierung” gibi kelime ve term inolojiye günlük

ba ında

dahi hem en hem en her gün rastlamak kabildir. B u kentin adı geçen bölgelerinin yenileş
tirilmesi anlamını taşır.
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II.
Kent - Banliyö ve çevresinde özel ve devlete ait boş arsalar,
bu gelen insan seli tarafından işgal ediliyorlar.
Her iki yerleşmede oturma sıklığı çok kısa bir zamanda ve beklen
meyen bir şekilde yükseliyor; geliri az olanların oturduğu bölgelerde,
Slamlar-Gecekondular ve Bidonevler gelişiyor ve oralara hizmet götür
me yeteneği olamıyor.
Bu bölgelerde yaşayan aileler en kötü şartlar altında kentte varlık
larını devam ettirmek için uğraşıyorlar; onlar altyapı hizmetleri ve ada
letten, sosyal hizmetlerden yoksun; ve orada yeterli olmayan iş sahasına
itilmiş oluyorlar. Hastalık ve çocuk ölümünün oldukça sık olduğu bu
bölgelerde, yaş sınırı da oldukça düşüktür. Bu sebeble çeşitli faktörler,
kişisel çabalarla gerçekleştirilebilecek değişiklik ve düzeltmeleri de en
gelliyor; ve millet bu nedenlerle en büyük gelişme şansını kaybediyor.
Her ne kadar ülkemizde beş yıllık kalkınma plan ve programların
da mesken ve gecekondu sorunlarına yer veriliyorsa da gecekondu so
runlarının ve köyden kente sürekli olan insan gücü akışının sebeblerini
bir takım istatistikî veri ve teorik çalışmaları nedenlere dayanarak izah
etmeye kalkmadan, bu insan yığınlarının geldikleri yerlere giderek bu
sorunu orada müşahade ve yerinde tetkik etmek; çareyi de orada ara
mak her şeyin üstünde olsa gerektir. Aksi halde, kaybedilen zaman içe
risinde binlerce kişi iş ve yeni yaşama olanağı bulmak için kentlere, gece
kondu alanlarına; ve oradaki tanıdıklarının yanma sel gibi akmaya
devam edecektir.
Şimdiye kadar yapılan tek taraflı sosyolojik ve fizikî araştırmalar
yanında, daha ayrıntılı, pragmatik ve yerinde yapılan coğrafî araştır
malara da yer verildiği an, sorunun çözümüne daha ela yaklaşılmış olu
nacaktır. Aksi halde, bu konuyu ekonomicilerin ve sosyologlann-politik
bilimcilerin tekelinde yaptıkları tek taraflı incelemelerle ancak, ötedenberi olduğu gibi, bir literatür olarak okumaya devam edeceğiz.
Özellikle, geçen 30 yıl içerisinde Türkiye’de nüfus çok şiddetli tem
polarla arttı; ve artmaya da olanca hızıyla devam etmektedir. Ülke içe
risinde kırlardan kentlere olan insan akımını yakından izlemek müm
kündür. Türkiye’ de kırsal ve kentsel nüfus artışı çizelgede gösterilmiş
tir.3
3 Genel Nüfus Sayıını 192T
Genel Nüfus Sayımı 1935
Genel N üfus Sayım ı 1940

D Ü N YAD A VE T Ü R K İY E ’ DE G ECEKO ND U SO RU NU

113

Sayım Yıllarına Göre Kentsel ve Kırsal Nüfus (1927-1975)

Sayım Y ılı

Kırsal
Nüfus
n

O'
/o

*1

0
'O

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

11 .412 .185
13.473.821
14 .586 .479
15 .348 .279
17 .063 .323
18.735 .917
2 0 .7 8 7 .7 9 6
2 2 .0 0 8 .8 0 0
2 2 .9 3 1 .7 8 8
23 .4 7 8 .6 5 1

8 3 .6
8 3 .4
8 1 .9
8 1 .7
81 .5
7 7 .9
7 4 .8
70.1
6 4 .3
5 8 .2

2 .2 3 6 .0 8 5
2 .6 8 4 .1 9 7
3 .2 34.4 71
3 .4 4 1 .3 9 5
3 .8 8 3 .8 6 5
5 .3 2 8 .8 4 6
6 .9 6 7 .0 2 4
9 .3 8 2 .6 2 1
1 2 .734 .761
1 6 .8 6 9 .0 6 8

1 6 .4
16 .6
18.1
1 8 .3
18.5
22.1
25 .2
2 9 .9
35 .7
4 1 .8

Kentse l Nüfus

ÜlkenİD kentsellik niteliği, Birleşik Amerika ve İngiltere gibi ül
kelerle karşılaştırıldığı zaman, çok yoğun bir görünüme sahip değildir.
Türkiye’deki kentsel nüfusun yüzde 40 dolaylarında olmasına karşılık,
bu oran, gelişmiş ülkelerde yüzde 50 nin üzerindedir.4
Genel nüfusla kent ve köy nüfuslarındaki artış nisbetlerine 19401975 yılları arasındaki sayım devrelerine göre dağılışını gösteren çizelge,
bugün Türkiye’ nin hızlı nüfus artışı nedeniyle köylü nüfusun gelişme
temposunun gitgide yavaşlamasına karşılık kentli nüfusun süratle
arttığı hızlı bir şehirleşme olayı içerisine girmiş bulunduğunu belirgin
şekilde ifade etmektedir.
Yine aynı çizelgeden, özellikle 1950 den sonra kent nüfusu yüzdesiain önceki devrelere nazaran çok daha fazla arttığı ve bu artışın
daha sonraki devrelerde de aynı hızla devam ettiği görülmektedir.5
Kentleşme lıızı 50.000 + nüfuslu kentlerde 1970-1975 yılları ara
sında % 3 iken, 100.000 - 500.000 nüfuslu kentlerde kentleşme h m
aynı dönemde % 6.5 dir. Kentlerde, özellikle büyük kentlerdeki bu hızlı
gelişmeyi hiç şüphesiz köylerden büyük kent merkezlerine doğru olan
Genel Nüfus Savım ı 1945
Genel Nüfus Sayım ı 1950
Genel Nüfus Sayım ı 1955, 1960 Başbakanlık D evlet İstatistik Enst.
Geuel Nüfus Sayım ı 1965, 1970 Başbakanlık D evlet İstatistik Enst.
Genel Nüfus Sayım ı 1975, Başbakanlık D evlet İstatistik Enst.
Census a f Population B v A dm inistrative D ivision, Y a y . N o. 813, Ankara*
4 E. K ongar - İm paratorluktan Günüm üze-Türkiye’ nin Toplum sal Y apısı. Türk Dil
Kurum u Bilim ö d ü lü , İstanbul, 1978.
5 1975 Genel N üfus Sayım ı, Başbakanlık D evlet İstatistik Enst. idari bölünüş, Census
o f Population B v A dm inistrative D ivision, Y a y . N o : 813, Ankara 1977.

114

H İL M İ K ARABORAN

Kentsel nüfus

Kentsel nüfu
sun toplam
nüfus içindeki

Yıllar

<*)

pay» ( % )

1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

4 .0 9 4 .0 3 3
4 .3 7 5 .1 3 9
4 .8 9 8 .2 3 2
6 .4 4 2 .0 8 8
8 .2 0 4 .8 3 5
1 0 .2 3 6 .5 0 6
13 .22 6 .1 2 9
1 6 .7 0 6 .5 2 8

* 10 .000 +

22.97
23.28
23 .38
26 .77
29 .56
32.61
37 .15
4 1 .4 2

K ırsal N üfu
sun toplam
nüfus içinneki
Kırsal nüfus

pay» ( % )

1 3 .7 2 6 .9 1 7
14 .4 1 5 .0 3 5
1 6 .0 4 8 .9 5 6
1 7 .6 2 2 .6 7 4
19 .5 4 9 .9 8 5
2 1 .1 5 4 .9 1 5
22 .3 7 9 .0 4 7
23 .641 .191

T oplam nüfus

77 .03
7 6 .7 2
7 6 .6 2
7 3 .2 3
7 0 .4 4
6 7 .3 9
62 .85
58.58

17 .8 2 0 .9 5 0
1 8 .7 9 0 .1 7 4
2 0 .9 4 7 .1 8 8
2 4 .0 6 4 .7 6 3
27 .7 5 4 .8 2 0
31 .3 9 1 .4 2 1
3 5 .6 0 5 .1 7 6
4 0 .3 4 7 .7 1 9

nüfuslu y e rle r/K E N T S E L , K IR S A L V E T O P L A M N Ü FU S

iç göçlerle açıklamak gerekecektir. Mutlak rakam olarak büyük kent
lerin çektiği nüfus göçünün, gelecek devrelerde de daha büyük bir hızla
devam edeceği bir gerçektir.
Büyük yerleşme alanlarına olan bu insan seli, özellikle kentlerin
varoşlarında ve dış fiziksel çevrelerinde6 Gecekonduların yığılma nok
talarım oluşturmuşlardır. Kısa sürede oluşturulan bu meskenlere yerle
şim de oldukça hızlı ve yoğun bir şekildedir.
Bu plânsız yerleşimler, ayrı bir sosyal yapıya sahiptirler. Sakinler
genellikle, aynı yörelerden, ya da ona yakın yerlerdendir. Bu sakinlerin
hangi şartlar altmda oturma yerlerini terk ederek bu bölgelere kadar
geldiklerinin araştırdması; gecekondu sorunun tamamen hayat ve du
rumları değerlendirilerek araştırılmasından daha geçerli olsa gerektir.
Sadece İkincisini ele alarak konuya yaklaşmak tamamen olumsuz Lir
değerlendirilmeye yol açar.
Yeni ve daha iyi iş aramak nedeni ile göç edenlerin kente akışının
bir sebebi de, eski köy sakini için bir sosyal yükselmedir. Kente göç
hadisesi bilhassa kırsal yöreden kopmuş kişiler için sosyal yükselmede
ilk adımı teşkil etmektedir.7 Zira bunlar kentde genellikle daha uygun
yaşama şartlan bulabilmektedirler. Burada, göç edenler yalnızca okul,
6 O. Türkdoğan - Yoksulluk K ültürü, İstanbul 1977.
7 H .H . Karaboran - Die
Struktur

und

Funktionen

Stadt

einer

Osm aniye in

türkischen

M ittel

der

oberen

stadt.

E in

Çukurova.
Beitrag

Entwicklung,
zur

regionalen

Stadtgeographie und zur Landeskunde der südöstlichen Türkei, H eidelberg, 1975.
E . Şen. Die Entw icklung der W ohngebiete der Stadt Ankara. Ein B eitrag zum Gecekod u Problem , ln : G Z, H eft I, S. 25 -3 9 , 1972.
T. Y örü kân - Gecekondular ve
Sosyal İncelem eler I, Ankara 1968.

gecekondu

bölgelerinin sosyo-kültürel

özellikleri,
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hastane gibi sosyal imkânlardan daha kolayca faydalanma, faydalana
bilme olanaklarına sahip olmuyorlar; aynı zamanda mesleki ve sosyal
yönden daha iyi bir seviyeye de ulaşabiliyorlar.
Ana çizgileriyle kent çevrelerinde biriken sefalet kuruluşları, as
lında daha iyi bir yaşarytı umudu ile köylerinden kopmuş insanların mey
dana getirdikleri bir oluşumdur.8 Nüfus yönünden de idari yönde de,
gecekondu bölgeleri kent kategorisi içerisinde mütâlaa edilmesi lâzım
gelen yerel yerleşme gruplarıdırlar. Bunlar iş bulmak için gelip kente
yerleşmiş olan insanların kurdukları mahalleler veya bölgelerdir.9 Bu
bölgeler nüfusun, yurdun hemen bütün illerinden, kaza veya kırsal y ö
relerinden kalkıp gelmiş, evlilik, meslek ve yaş statüleri değişik veya
büyük yoğunluğu köylü olan heterojen bir kitledir. Bu bakımdan, ge
cekondu bölgelerinde kırsal bir hayat tarzının birçok şekillerine rastla
mak mümkündür.
Kente gelip yerleştikten sonra birer meslek sahibi olmalarına ve ih
tisaslaşmaya başlamalarına rağmen, gecekondu bölgelerinde ekmeğini
kendi pişiren, tavuk ile inek besleyen, bahçesinde sebze yetiştiren veya
hasat zamanı kendi kırsal alanına - köyüne gidip hasadını yapan ve kırla
sıkı irtibat halinde bulunan insanlar bir hayli yekûn tutar. Gecekondu
olayı bir bakıma kente hücum olayıdır.10
Yurdumuzun köy, kasaba gibi kırsal alanlarında yüzyıllar boyunca
hayatlarını sürdüren insanlarımızın bugün topraksız veya yetersiz top
rak sahibi oluşu, gittikçe topraksızlaşması, bilgisizlik sonucu toprağın
bakımsızlığı veya yetersiz bakımı ya da zorlanarak verimsizleştirilmesi,
aile başına düşen toprak biriminin zamanla azalması, bazı bölgelerde ise,
erozyon sonucu toprağın ekilmez duruma gelmesi tarım için yeni toprak
lar açılarak bunların da bilgisizlik sonucu çok kısa sürede yozlaştırılma
sı, çevreninin ormansızlaştırılması ve bunun sonuçları ile daha birçok
hayat yetersizliği içinde geçimin ağırlaştırılması vb. nedenlerin zorlan
8 0 . T ürkdoğan. Y oksulluk K ültürü, İstanbul 1977.
O. T ürkdoğan. Erzurum ve çevresinde sosyal araştırmalar (Erzurum ,
tesi,

Atatürk Üniversi

1965).
9 1978 ve 1979 yaz sömestresinde Elâzığ kent’ i, eski Tunceli-Pertek yolu üzerinde Y ıl-

dızbağlan, Fevziçakm ak mahallesi ve diğer yerleşim yerleri ile yakın çevrede

yaptığım ız bi

limsel araştırma ve gözlemler buııu daha detaylı olarak kanıtlamaktadır. A yrıca Gecekondu
fenomeninin iç göçlerle ortaya koyduğu bir nüfus artışı neticesinde m eydana çıktığı hususu ve
gecekondu nüfusundaki yüksek m obilitet burada gözlenebilir.
10
Ankara

T.
1968).

Y örükân -

Gecekondular

ve

gecekondu
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masıyla bugün tarımsal, hayvansal ve ormansal üretimin geçim için ye
tersizliğine karşın nüfusun hızla artışından ötürü, Anadolu’nun birçok
kırsal yerinde halk kitlelerinin geçindirme olanaklarından yoksunlaştırıldığmdan büyük kentlerin sanayi odakları çevrelerine yönelik büyük öl
çüde yurt içi göç hareketlerine neden olmuştur.11
Çokları bu gecekondu sorunu ile ilgilendi ise de, son yıllarda bu
konuda nefesin kesildiği görülüyor. 0 halde bu konu bir orijin değil de
çözülmesi çok elzem olan ve Türkiye’nin birinci sosyal problemi olarak,
bir millî güvenlik sorunu çerçevesi içerisinde ele alınmalıdır.
Türkiye’ de gecekondu sorunu, partilerüstü bir millî politika olarak
ele alınmalı; ve seçim meydanlarında değil de millî bir sorun paketi
olarak parlamenter meclislerde görüşülmelidir. Her siyasi parti artık
programında bu sorunu bir millî sorun olarak ele almalıdır; ve hatta
parti genel kurultaylarında seçilecek çalışma komisyonlarından bir tane
si de bu soruna yönelmelidir. Ayrıca partilerarası bir komisyonda bu
çerçevede teşkil edilebilir. Bir Gecekondu Kurultayı, üniversite, yük
sekokul, basın, askeriye, ve öğrenci temsilcileri; adliye mensupları, kır
sakinleri, siyasi parti temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ve Gecekondu’da ikâmet edenler ile diğer demokratik kuruluşların, işçi sendi
kaları gibi, iştiraki ile oluşturulmalı ve derhal toplanmalıdır.
Birleşmiş Milletler (UN) raporlarına göre bu büyük sorunu hal
ledecek bir sistematik metod ve analizin yokluğu da, halâ bu büyük
sorun üzerine dünya kamu oyunun gerekli ilgisinin çekilememiş ol
duğunu bariz olarak göstermektedir.
Türkiye’de 1965 yılında kentde ikâmet eden 10.800.000 nüfus’dan
2.365.000 i yani % 21.8 i Gecekondularda ikâmet etmektedir. 1965 y ı
lında yapılan Genel Nüfus Sayımında nüfusu 979.000 olan başkent
Ankara’ da 460.000 kişi yani başkent nüfusunun % 47 si gecekondular
dadır. 1970 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı neticesinde ise Başkent’ in nüfusunun 1.250.000 e yükseldiği ve 750.000 kişinin, yani
Başkent nüfusunun % 60 ı gecekondularda yaşamaktadır.12
11 A . M erdivenci - “ Okullar ve Çocuk Sağlığı” , Cumhuriyet, 16 Eylül 1975.
12 1960 yılında Türkiye’ de, yaklaşık 240.000 Gecekondu vardı: ve kentli nüfusun %
13 .5 i bu sağlık şartlarından yoksun barınaklarda yaşıyordu.
1960-1965 yıllan arasında geçen süre içerisinde Gecekondu sayısı hızla artarak 430.000 i
bulmuştur. B u tahmine göre gecekondularda yaşayan 2 .3 6 5 .0 0 0 kişi, kentli nüfusun % 21 .8
ini teşkil etmektedir. Bazı büyük şehirlerimizde 1965 yılında m evcu t gecekondu sayısı, gecekon
duların toplam konut sayısına oram ve gecekondu’ da yaşayan nüfusun toplam şehir nüfusuna
oram aşağıda gösterilmiştir.
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B üyük şehirlerde gecekondular
Kentler
Adana
Ankara
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
İskenderun
İstanbul
İzm ir
Mersin
Samsun

G ecekondu sayısı

Y ap ı Oranı %

ISüfus oranı %

18.925
70.000
8.7 13
1.400
5.7 50
4.2 75
120.000
18.025
896
5.7 00

48.87
6 4 .6 0
21 .64
12.69
39 .64
4 1 .4 0
39.55
24 .14
6.5 2
4 0 .6 9

44 .95
59.95
31 .14
9 .6 4
35.11
37 .89
4 5 .0 0
33.42
7 .1 9
35.75

İkinci beş yıllık p lan dönem i başında, Türkiye’ de toplam G ecekondu sayısının 450.000
civarında olacağı tahm in edilm ekte idi.
(İkinci Beş Y ıllık Plan Çalışmaları. — T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı,
Mart 1967).

Durum İzmir’de de aynı tempo ile yürümektedir; 1970 genel nüfus
sayjmı sonucu İzmir kentinde yaşayan 640.000 nüfustan 416.000 i yani
% 65 i gecekondularda barınmaktadır. Görülüyor ki verilen istatistiklere
göre gerek başkentimiz Ankara’ da ve gerekse de onu takip eden İzmir’
de nüfusun yarıdan çok fadası bu sefalet kuruluşlarında /Gecekondular
da yaşamlarını sürdürmektedirler. Türkiye’nin öbür kentlerinde ise bu
oran bütün hızıyla artmaktadır. O halde toplanacak bir Gecekondu K u
rultayı ile bu ulusal sorunun çözümü için gerekli yöntem ve planların
hazırlanması ve bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı sistematik
metod ve analizlerin yapılması ve bu yönde de sistematik metod ve
analiz yokluğu çeken Birleşmiş Milletlere (UN) de öncü bir rol oynan
masına geç kalmadan çalışılmalıdır. Aksi halde bu iki büyük kenti
mizden verilen misâllerden de anlaşılacağı gibi ileride nüfusun belki
% 90 ı böyle evlerde oturmaya mahkûm olacaktır.
Yazımın başında da, daha önceden özellikle belirttiğimi gibi bu ki
şilerin esas geldikleri yerlerde yapdacak altyapı tesisleri (infrastriiktür)
ve ona ilişkin çok yönlü yatırımlarla sorunu halletmek gerekecek; ve
kentleşme niteliği gelişmiş yerleşim yerlerinin (iskânların), daha da ge
liştirilmesine; ekonomik ve sosyal kalkınma amaçlan en önde tutulan
ülkemizde gelişen sosyo-ekonomik şartlar çerçevesinde köy karakteri
yavaş yavaş ortadan kalkan kent-köy (Stadtdorf) lerin13 organizasyonu
13) Die Stadtdörfer charakterisiert C H R ÎS T A L L E R folgendermassen: “ M it 4500 Einw ohnera verwischt sich der T ypus des D orfes überhaupt, die noch grösseren Menschenanhaeufungsn sind schon im aussehen wie in der lebensweise der B ewohner bei uns in Deutschland
wenigstens-Kleine Staedte, es beginnt die oberste Gruppe der laendlicbe Siedlungen, die der
staidt aehnlice Riesendörfer oder “ S T A D T D Ö R F E R ” .
E. W enreuter. “ Stadtdörfer in Südwest-Deutschland” , Tübinger Geographiscbe-Studien,
Heft, 32, 1969.
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na girişil indidir.14 Aksi halde Türkiye’nin Milli güvenliği kırsal alanlar
dan kentlere olan toplumsal hareketlilik ve onu içeren konut ve yerleş
me sorunu, fizik planlama, mülkiyet ve hukuki çatışmalar siyasal ve
sosyo-ekonomik gibi değişmeler nedeniyle tehlikeye girecektir.
içinde bulunulan aşamada, köylerin iticiliği, buna karşılık kentle
rin çekiciliği artmıştır. Bu yüzden, insanlar kentlerde yaşamak istemek
tedirler. Haberleşme ve ulaşım araçlarının da bu isteği hızlandırdığı ek
lenmelidir. Kentlere uyum sağlayamayanlar, oralarda bazı zorluklar
doğurmaktadır. Bü zorlukları haklı yollardan yenemeyenler, haksız yol
lardan bu arada suçluluk ile yenmeye zorlanmaktadır. Gecekondu böl
geleri, genellikle ülkenin geleceği bakımından en azimli, çalışkan ve be
cerikli öğeleri kapsamaktadır. Ancak, bu kişilerin yanında, yardımdan
yoksun olan, bu yardım olmadığından suçluluğa sürüklenenlerin az
oranda olsa da çıkması olasıdır. Sanayileşmenin geliri yükselttiği gerçek
tir ama, gelir farklılıklarım artırdığı da bir başka gerçektir. Bu farklılığın
azalması için, her ülke çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerde ülke
lerin olanaklarına göre değişmekte olsa gerektir. Gelir farklılıkları, bir
derecenin üstünde, insanlar arasındaki düşmanlıkları artırıcı olmaktadır.
Öte yandan, aynı sanayileşmenin, ülkede toprak ağalığım kaldırdığına,
işçi sınıfının doğmasına neden olduğu da unutulmamalıdır. Gelir farklı
lıkları azaltılamadığında, bu toplumsal ilişkiler olağanüstü bozulmaya
doğru gitmektedir. Nüfus patlaması, kentlere akın ve sanayileşme ol
gularının olumlu sonuçları yanında, olumsuz sonuçlan da olmaktadır.
Olumsuz sonuçlarından biri de yıldırganlık suçlanmn ortaya çıkmasıdır.15
Her ne kadar aşağıda verilen değerler çok çeşitli ve değişik termino
loji ve farklı değerlendirme metodu; ve yine çok değişik doğruluk de
ğerleri ile yapılmış ise de, geri kalmış ve gelişmemiş, veyahut da gelişme
14 Yukarı Çukurova’da Toprakkale, C evdetiye, Y eniköy, Haruniye, H acılar, Gaziantep’
de Sakçagözü, Fevzipaşa, Elâzığ’ da İçm e, Hankendi, H a tay ’da E rzin/Y eşilken t, Belen, K entk öy niteliği taşıyorlar. Kurulacak bir takım ekonom ik ve sosyal içerikli tesisler buraların çev 
relerinin küçük birer merkezi olmalarını sağlayacak; büyiik kentlere olan insan selinin önlen
mesi için bir set çekilmiş olacaktır.
15 Ö. Tosun. “ Yıldırganlık” suçları neden d o ğu y o r? M illiyet Gazetesi, 25 Aralık 1979.
M. Heper. Gecekondu P olıcy ın T urkey. B oğaziçi U niversıty Publıcatıons, İstanbul 1978.
M. Heper. “ Kurtarılmış Bölgeler” ve ötesi. . . Milliyet Gazetesi, 14 Kasım 1979.
A ynı Konularda:
H. Sevvel Granville. “ Sguatter Settlemens in Turkey. A n Aııalysis o f a Social, political,
and E conom ic P roblem .” (B oston, Massachusetts înstitute o f T ech nology, 1964).
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süreci içerisinde olan üçüncü Dünya ülkelerinin Gecekond.u-Slum ve
Bidonevler - kontrol altına almılmasma çalışılan yerleşim bölgeleri hakkında çok faydalı bilgiler verdiği gibi; ayrıca da bu problemin çok
çeşitli olduğunu nitelemektedir. Diğer taraftan bu sahada sorunu halle
decek bir sistematik metod ve analizin yokluğu da bu büyük sorun
üzerine gerekli ilgiyi, geri kalmış ülkeler için, çekememe işaretini bizzat
göstermektedir.
Asya, Afrika ve Lâtin-Amerika ülkelerinde geçen 30 yılı aşkın süre
dir, ortaya çıkış nedeni ve kendine özgü görünüşü ile tipik bir urbanizasyon formu niteliği taşıyan bu fenomen ile ilgili olarak aşağıda belirtece
ğimiz örnekler konuya uluslararası bir sorun olarak yaklaşmamıza daha
da açıklık getirmiş olacaktır.

A SY A K IT A SIN D A (Çizelge I)

•

Hindistan’da bir oda’da veya daha küçük bir yerde oturan ailelerin
% 34’ü kırlar’da ve; 44’ü kentlerde yaşamaktadır.
Hindistan’ın dört büyük kentinde bu oran % 67 ve en büyük kent
bölgesine /agglomeration sahip Kalküta’da ise % 70’dir. 1970 yılında
Ahmedabad kentinde yaşayan yaklaşık 1.6 milyon nüfusun % 65’ i bir
oda şeklindeki evlerde yaşıyorlar. Gecekondu sayısı ise 1960 yılında
20.000 iken, 1970 yılında 60,000 e yükselmiştir. 1970 yılında yapılan
bir değerlendirmeye göre, tahmini olarak, Bom bay’ ın 5.5 milyon olan
nüfusundan, 1 milyonu slumlarda ve bidonevlerde; % 40 - % 45’i de
çok kötü şartlar altında yaşıyor.16
En son yapılan bir sayım ile Irak’da 766.195 mesken tesbit edil
miştir. Bunun tahminen % 64’ü çok kötü durumdadır. Mevcut evlerin
1 /5’i sert yapı malzemesi kullanılarak yapılmış ve dayanaklıdır; % 40’ı
ise kerpiçevler ve ona benzer materyaldan yapılmış ev tipleridir.
1 /4’ü ise “ SA B ÍFA S” denilen en kötü materyaldan yapılmış Te
neke evler, Huğlar, tahta evler ve çadırlar/zaruret meskenleridirler.17
16 G overnm ent o f India. R ep ort on India U rban Housing 1961.
N ot: “ Hindistanda gecekondularda yaşayanların sayısının 1985 yılında 33 m ilyon 100
bine çıkacağı açıklandı.” Cumhuriyet Gazetesi, 8 Mart 1982, S. 3
17 “ The im provem ent o f Slums and uncontrolled Settlem ent in Iraq” (M onograph Nr.
8), U nited Nations interregional Seminar o f Im provem ent o f Slums and uncontrolled Settle
m ent,

Medellin,

C olom bia,

1970.

United N ations Publication, Sales Nr. 65, I I . G. I.
“ Physical Planning: general progress report; uncontrolled
6 /7 4 /add.

Urban Settlem ents (E /C .

I).

United N ations, General A ssem bly, D ocum ent A /8 0 3 7 , 2 1 .7 .1 9 7 0 .
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Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin çeşitli kentlerdeki gecekondu durumu.
Gecekondu!; r ve kontrol
edilm eyen < iğer ülkelerdeki nü 'us sayısı

Ülke

Kent

Yıl

Kent
Nüfusu

Toplam

Genel K ent
nüfusunda
bu nüfusun
y üzdesi

A F R İK A
Zam biya
Senegal
Tanzanya

Lusaka
Dekar
Dar-a-Salam

1967
1969
1967

194.000
500.000
272.000

53.000
150.000
§ 3 .0 0 0

27
30
34

ASYA
Afganistan
H indistan
İndonezya
Irak
Malezya
Pakistan
Filipinler
Singapur
Sri Lanka
Güney Kore

K abil
K alkûta
Jakarta
Bağdat
Kualalam pur
Karaşi
Manila
Singapur
C olom bo
Seul

1968
1961
1961
1965
1951
1964
1968
1966
1963
1970

475.000
6 .7 0 0 .0 0 0
2 .9 0 6 .0 0 0
1 .7 4 5 .0 0 0
400.000
2 .2 8 0 .0 0 0
3 .0 0 0 .0 0 0
1 .8 7 0 .0 0 0
69 .500
440.000

100.000
2 .2 0 0 .0 0 0
725.000
500.000
100.000
752.000
1 .0 0 0 .0 0 0
280.000
30.500
136.550

21
33
25
29
25
33
35
15
44
30

AVRUPA
Türkiye

Ankara

1965
1965
1970
1970

10 .8 0 0 .0 0 0
979.000
1 .2 5 0 .0 0 0
640.000

2 .3 6 5 .0 0 0
460.000
750.000
416.000

2 1 .8
47
60
65

1952
1966
1968
1957
1961
1969
1967
1967
1961
1964
1966
1968
1966

2 .3 7 2 .0 0 0
3 .2 8 7 .3 3 4
373.000
1 .2 6 0 .7 2 9
1 .7 15.9 71
2 .8 0 0 .0 0 0
117.208
33 .000
1 .3 3 0 .0 0 0
1 .5 9 0 .0 0 0
559.000
30.530
86.000

330.000
1 .5 0 0 .0 0 0
63.000
114.000
360.000
1 .0 0 0 .0 0 0
10.500
6.6 00
280.000
556.300
280.000
12.518
34.000

14
46
17
9
21
36
9
20
21
35
50
41
40

İzm ir
Meksika
Panama
Peru

Venezüella

Meksika
Meksika
Panama
Lima
”
”
Areguipa
Chim bote
Caracas
”
Maracaibo
Barguisteto
Guayana

1970
yılında Seul’de 970.000 aüe için 440.000 konut olduğu sap
tanmıştır. Bunlardan 1966 yılında 136.550’si yâni yaklaşık olarak % 30’
u yoksıd evi (Elendsquartiere) olarak nitelendirilmiştir. Bunların çoğun
da iki ya da üç aile oturmaktadır. 1969 yılında Pusan kenti nüfusunun
1.675.000 olduğu belirtiliyor. Aile sayısı ise 303.400, mesken sayısı da
145.000 dir. Bu meskenlerin % 31’ ini oluşturan 45.633’ ü çok düşük ola
rak normlandırılmış konutları teşkil eder.
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Bir tahmine göre Şam kentindeki oturulan konutların % 25’i slunılardan ve kontrol dışı kalmış konutlardan müteşekkildir. Yapılan bir
değerlendirmeye göre de tipik bir Asya kentinde yaşayan nüfusun 1 /3’ ü
veyahut da 2 /3’ ü Slum/slamlarda oturan kişi olarak görülmelidir.
Aşırı derecede olan kentleşme ile gelişmekte olan Üçüncü Dünya
ülkelerindeki kentlerin sorunlarının halli oldukça zorlaşmış bir aşamaya
gelmiştir. Bu etken Üçüncü Dünya ülkeleri kentlerini büyük krizlerin
eteğine sürüklemektedir. Hindistan’ da Kalküta’da; Filipinler’de Büyük
Manila’da Slam, Bidon ve Teneke ev nüfusu bu kentlerin nüfuslarının
yarısını, hazan bütün nüfusun 1 /4’ ünü teşkil ediyor.

A SY A K IT A S IN D A 18 (Çizelge I)
Üçü Hindistan’da olmak üzere 7 Asya kentinin herbirinde 1 milyon
nüfus slamlarda yaşamaktadır.
1971
yılında yapılan tahminlere göre, nüfusu 5 .9 milyon olan Bom
bay’ da /Hindistan 1.3 milyon kişi slamlarda ve Bidonevlerde oturmak
tadır.
Resmi istatistiklere göre 3.774.000 nüfuslu Tahran/îran kenti
nüfusunun % 0 .5 ’i, yani 25.000 kişi slam ve kontrol altına alınamayan
Bidon ve teneke meskenlerde yaşamaktadır. Bu rakam kent merkezin
de olan bu tip yerleşimler üzerine bilgi vermektedir.
1970 yılında Seul’de/G üney Kore nüfusun % 30’ u, 1.600.000 kişi,
slamlarda ve diğer sefalet bölgelerinde yaşamaktadır; veyahut da kont
rol altına alınması imkan dahilinde olmayan gecekondu ve bidonevlerde
ya f anılarını sürdürmektedirler.
1960-1970 Birleşmiş Milletler (UN) raporlarına göre meskenin geri
kalmış ve gelişmekte olan Üçüncü Dünya ülkelerinde nüfusun çoğu için
kötü hal teşkil etmesine İKİ etken vardır.
1. Geri kalmış ülkelerin çoğunda yeni mesken yapımı, ihtiyacın
ancak % 25’ini teşkil etmektedir; bu ülkelerde mesken yapımı lüks ko
nutlar yapımına yönelmiştir.
2. Kırsal alanlardan kentlere kaçış: Kırsal kesimde yaşayan nüfus,
artık geçimini sağlayamayacağım ve varlığını koruyamayacağını dü
18 Hindistan,

îran ,

Güney

Kore.
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şününce, orada artık şansı olmadığını, durumunu düzeltmek için kente
geliyor. Oldukça büyük insan grupları halindeki bu akış kentlerde gece
kondu ve slam mahallelerinin patlayıcı bir şekilde genişlemesine /artma
sına sebeb oluyor. Önce, kırsal alanlardan kentlere olan bu akının sebebleri üzerinde coğrafî ve sosyo-ekonomik görüş açısından durulmalı
dır.
Tarıma makina girmiş, iç gücüne talep azalmıştır.
Bu fazla işgücü, endüstri merkezlerine göç etmektedir. Toprak mül
kiyetinde kutuplaşma ilerlemiştir. Yani araziler, büyük işletmeler lehine
değiştirmektedir. Nihayet, miras hukukunun aksaklıkları sebebiyle eki
lebilir araziler gittikçe daha küçük parçalara bölünerek, verimliliklerini
kaybetmekte, aileleri besleyemez hale gelmektedir. . . Ye bunlara hızlı
sanayileşme de eklenirse kentlere kaçışı sürdüren sebebler aydınlanmış
olur.
A F R İK A

K IT A S IN D A 19 (Çizelge I)

1954 yılında Cezayir’de nüfusun % 30’u, Oran ve Bone gibi üç ken
tinde “ shanty Tovvns” denilen Gecekondu/Bidonevlerde yaşıyordu.
Birleşmiş Milletler raporunda verilen bilgiye göre, Cezayir’de bu iskânlar
dışında oturan insanların da her üçü veya dördü büyük odalarda kalı
yorlar.
1962 yılında yapılan tesbitlere göre Zaire’deki kent evlerinin % 87’
sini teşkil eden 875.000 konutdan 758.000’i çok kötü koşullar altında
bulunuyor; batta bunlar büyük onarmaları gerektiriyor, sağlık yönünden
ise yıkılmaları öngörülüyor. Kinshasa kentinde nüfusun % 60’ı slamlarda ve denetleme olanağı bulunmayan konutlarda yaşamaktadır.
1948 yılı ile 1960 yılları arasında Ghana’da her konuta düşen insan
sayısı Akra’ da 14.2’den 18.4’ e, Kumasi’de 19.2’den 2 1 .3 ’ e ve SekonduTakoradide 13.6’dan 17.8’ e çıkmıştır. Nüfusu 5000 ile 50.000 arasında
olan kentlerde nüfusun % 20’ sine 20 ve hatta daha fazla insana bir konut
düşmektedir. Nüfusu 5 0 .000’in üzerinde olan üç kentde bu oran %
3 5 .6 ’ya kadar çıkmaktadır. Ortalama olarak 2.3 ve 2 .6 oranı arasında
insan bir odada oturmaktadır.
1959 ile 1960 yılları arasında yapılan bir araştırmada Fas kentlerin
de konutların yarısının mutfağı ve WC si bulunmamaktadır. Ayrıca
19 Cezayir, Zaire, Ghana, Fas, Zam biya, N ijerya, E tiy op y a, K enya, Tanzanya.
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evlerin üçte ikisinin de su tesisatı/terkos suyu/akarsu y oktur. 1965 yılı
başlarında yapılan bir değerlendirmeye göre de 150.000 aile yani 600.000
kişi (ülke nüfusunun % 4 .5 ’i) baraka mahallelerde yaşıyordu. 2 milyon
500.000 nüfuslu olduğu bildirilen Kazablanka kentinde, nüfusun % 70’ i
Slum’ da, Bidon ve teneke evlerde ve denetimsiz konutlarda yaşıyordu.
Birleşmiş Milletlerin 1973 tarihli raporlarında 44 Afrika kentinden
nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında değişen 15 kentinde Slums ve Ge
cekondular üzerine bilgi verilmektedir. Bu kentler içinde ikisir>de Slums
ve denetlenmesi olanağı bulunmayan mahallelerde oturanlar sayısı
% 48’ den azdır; ve en yüksek oranı ise % 90 dır.20
Zambiya’nın başkenti Lusaka’ da Slum nüfusu kentin bütünü içe
risinde 1962 ile 1969 yılları arasında % 9’dan % 48’ e çıkmıştır. Lusaka
Afrika’ nın ve hâttâ Dünya’nın en hızlı nüfus artışına sahne olan kentle
rinin başında gelmektedir. Zambiya’nın 5 küçük kentinde ise kent nü
fusunun % 53’ ü ile % 74’ ü slamlarda yaşamaktadır. Zambiya’nın kent
nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında değişen 15 yerleşme birimindeki
varolan gecekondu/Slamlar ve diğer kontrolü imkân dahilinde olmayan
sefalet bölgeleri üzerinde bilgi vermektedir.21
1968 yılında İbadan/N ijerya kent nüfusunun % 6 0 -% 70’i slam
larda yaşamaktadır. 1971 yılı tahminlerine göre büyük îbadan’ da 1
milyon 200.000 kişi yaşamaktadır.
1966 yılında Addis-Ababa /Etiyopya kentin’ de nüfusun % 90’ ı,
yani 612.000 kişi slamlarda yaşamaktadır.
Kenya’ nın başkent’ i Nairobi’nin 535.200 olan nüfusunun 1/3 ü
slamlarda ve çok sayıda insan da çok sık iskân yörelerinde, üstüste yığıl
mış bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. En büyük slamın nüfusu
1969 ile 1971 yılları arasında iki katına yükselmiştir. Buna neden olarak
birçok inşaat firmasının bu mahalde yasal olmayan yollarla bina yap
maları gösterilmektedir. Bağımsızlığına kavuşalı 20 yıl’ a (1963) yakın bir
zaman olan Kenya’da bu tür konutlarda pek çok aile barındırılmıştır.
1970 ydmda nüfusu 344.000 olan Başkent Daresselâm’d a/T an 
zanya nüfusun % 50’ si slamlarda ve denetimden yoksun bidon “ teneke”
konutlarda yaşamlarını sürdürüyorlar.
20 United Nations. General A ssem bly, D ocum ent A /8 0 3 7 , 2 1 .8 .1 9 7 0 .
21 John Collins. The evolution o f U rban housing Policies in Zam bia W ith Particular re
ference

to

Lusaka,

(unveröffliche

Diss),

1970.
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L Â T İN -A M E R İK A (G Ü NEY A M E R İK A )22 (Çizelge 1)
15
milyonluk Lâtin Amerika kent’i arasında 6’ sı üzerine informasyon verilmektedir. Bu kentlerden üçünde ve herbirinde 1 milyondan
fazla ir. san Slamlarda, teneke ve bidonevlerde yaşamaktadır.23 (Çizel
ge !)•
R io de Janerio/Brezilya kentinin nüfusunun 1 /3 ü, yani 1.275.000
kişi slamlarda yaşamaktadır. Nüfusu 100.000’ in üzerinde olan bütün
Brezilya kentlerinde nüfus 12 yıldan beri az bir zaman içerisinde iki ka
tma çıkmıştır. Favela kentinde ise bu zaman içerisinde nüfus altı katı
.artacağı söylenmektedir.2**
1961 yılından beri Peru’nun başkent’ i Lima’da slam nüfusu % 27
artmış ve 1961 yılından 360.000’ den, 1970 yılında 1.148.000’ e yüksel
miştir. En yeni istatistiklere göre Lima’ nın nüfusunun % 40’ının slam
larda yaşadığı belirtilmektedir.
Arjantin’in başkenti Buenes Aires’in nüfusunun, yani 8 .3 milyon
luk bir nüfusun, % 5’i slam nüfusudur. Bu oran diğer Lâtin Amerika
kentlerine göre oldukça düşüktür.
II.
Dünya savaşı sonunda ülkemizde gelişen, teknoloji ve sanayileş
me hareketleri geniş çapta kırsal alanları etkilemiş ve köklü yapısal
değişmelere yol açmıştır. Bu gelişimin sonucu olarak ortaya çıkan yan
kültür, kırsal alanlardan büyük kent merkezlerine iş bulmak amacıyla
gelen topraksız köylülerle işsiz veya düşük ücretlilerden oluşmuştur.25
Kontrol imkân dahilinde olmayan gecekondular, slamlar ve bidonevler, son geçen 30 yıl içerisinde gelişmesi geri kalmış ve gelişme süreci
içerisinde olan; özellikle Üçüncü dünya ülkelerinde tipik bir kentleşme
formu “ Urbanisatıonsform” olmuştur. Tipik demekten gayemiz, bun
ların zuhur etmeleri ve kendine özgü olan durumları Asya’ da, Afrika’
da ve Lâtin Amerika’da aynı kökenli oluşundandır. Bu meskenlerde ge22 Brezilya,
23 M nited

Peru,
Natıons

Arjantin.
Publicatıon, Sales Nr.

65.

24 United Natıons. General A ssem bly, D ocum ent A /8 0 3 7 , 1970.
25 O. Türkdoğan. Yoksulluk K ültürü, İstanbul, 1977. s.
A ynı K onuda:
ö . Şenyapılı. Kentlileşen K öylüler, İstanbul, 1977, s.
İ. Tekeli, Y . Gülöksüz, T . O kyay - Şehir-Gecekondulu, dolmuşlu, işportalı. İstanbul,
Cem Y ayınevi, 1976).
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netlikle çok defa belirttiğimiz gibi kırsal alanlardan gelen nüfus barınır.
Kırsal alanlarda meydana gelen işsizlik ve yukarıda da açıklanan çeşitli
nedenlerle oluşan bu fenomen, kırsal alanlar nüfusunu artan bir şekil
de -b ir ölçü ile - büyük kentlere taşımaktadır.
Kentlere akının durdurulması veya kişinin doğal haklarından olan
barınma ihtiyacımn karşılanmasının sınırlanması mümkün olmadığına
göre, bu açıdan bakıldığında gecekondu sorununun tam çözümü doğru
dan doğruya ekonomik kalkınmaya bağlı olarak düşünülebilir. Endüstri
içinde devamlı ve güvenli istihdam imkânları çoğaldığı ve fertlerin gelir
seviyesi yükseldiği oranda, gecekondularda yaşayanların satınalma
kaabiliyetleri de artacak ve bu insanlar daha iyi konutlara sahip ola
bilecek ekonomik güçe erişeceklerdir.
Sosyal gelişme de buna paralel olacaktır. Kırsal yörelerden gelen
lerin kent hayatına adapte olmaları yaşantı ve davranışlarının bu yönde
değişmesi büyük çapta hem ekonomik güçlerinin artmasına hem de
devamlı ve emniyetli bir işe sahip olarak artık kent düzenini gelecekteki
yaşantıları olarak kabul etmelerine bağlı olacaktır. 0 zaman bu kitleler,
kentsel sosyal düzene uygun olarak farklılaşacak, sosyal değişim oluşa
rak kırsal yaşantıdan kent hayatına geçiş gerçekleşecektir.
Doğrudan doğruya ülkenin ekonomik gelişmesine bağlı olarak uzun
yıllara yayılacak bu oluşum gecekondu sorununun uzun süreli çczümü
olarak kabul edilebilir. Bir başka deyişle, ekonomik ve sosyal kalkın
manın gerçekleşmesi sonucu fert gelirlerinin artması ve arzulanan yaşa
ma seviyesinin yükselmesi ile gecekonduların kendi kendilerini tasfiye
etmesi beklenir. Bunun gerçekleşme süresi olarak hızlı kentleşme dö
nüşümü devresinin geçmesi ile kent /kır nüfusları oranımn istikrar ka
zanması kabul olunabilir.

SONUÇ VE Ö N E R İL E R
a)
Türkiye’de gecekondu sorunu, partiler üstü bir milli politika
olarak ele alınmalı; ve seçim meydanlarında değil de milli bir sorun pa
keti olarak parlementer meclislerde görüşülmelidir. Her siyasi parti
artık programında bu sorunu bir milli sorun olarak ele almalıdır; ve
hatta parti genel kurultaylarında seçilecek çalışma komisyonlarından
bir tanesi de bu soruna yönelmelidir. Ayrıca partiler arası bir komisyon
da bu çerçevede teşkil edilebilir. Bir Gecekondu Kurultayı, Üniversite,
Yüksekokul, basın, askeriye, ve öğrenci temsilcileri; adliye mensupları,
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kır sâkinleri, siyasi parti temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ve Gecekondu’da ikâmet edenler ile diğer demokratik kuruluşların, işçi sendi
kaları, Ticaret ve sanayi odaları, Esnaf teşekkülleri gibi, iştiraki ile
oluşturulmalı ve derhal toplanmalıdır.
b) Gecekondular gelişme süreci içerisinde olan, gelişmesi geri kal
mış Üçüncü Dünya ülkelerinde artan nüfus fazlası ile bir nevi kentleşme
“ Urbanisatıonsform” formu niteliğindedir. Bu durumun 21. yüzyılda
da böyle devam edeceğini hesap etmek lâzımdır.
c) Gecekondular genellikle kente iş aramaK için gelen kırsal kesim
nüfusunun toplandıkları bölgelerdir. Her gelişme planında bu meskenler
göz önüne alınarak; ve yeni düzenlenecek şehir gelişme planları için bu
iskân fonksiyonundan yola çıkılmalıdır.
d) İş sahası yaratma bu meskenlerin düzenlenmesinden önce ele
alınmalıdır.
e) Bu meskenlerde oturanların hayat şartları daha iyi ve daha sü
ratli olarak internasyonal işbirliği ile düzeltilebilir. Bu her ülkenin ken
di tedbirleri ile üstesinden gelecek, aşdacak bir sorun elma niteliğinden
çoktan çıkmıştır. 0 nedenle bu sorun bir internasyonal işbirliğini gerek
tiren sorun haline getirilmelidir.
f) Bu sorunun çözülmesinde ve yapılacak gelişme planlarında bu
meskenlerde oturanlara tam söz hakkı tanınmalıdır; beraber çalışma
şarttır.
g) iy i ve sağlıklı bir endüstri politikası yürütülerek büyük kentler
de endüstri tesislerinin kurulup tamamlanması kaçınılmaz bir sorun
dur.

ZUSAMMENFASSUNG UND DİE THESEN DIESES A R T IK E L
Spontansiedlung (Gecekondu /Bidonville u.a) sind in den beiden
Jahrzehnten zu einer typischen Urbanisationsform in den meisten Laendern der dritten Welt geworden. Typisch heisst, dass die Ursachen
ihrer entstehung und ihre aeusseren Merkmale in Asien, Afrika und
Lateinamerika die glecihen sind. Alle Spontansiedlungen beherbergen
eine vorwiegend Bevölkerung. Ausgelöst durch die Unterbeschaeftigung
auf dem Lande wandert in zunehmendem masse ein Teil der laendlichen Bevölkerung zu den grossen Staedten oder zur Hauptstadt (Met
ropole). Sie laesst sich dort am Stadtrand oder im Weichbild der
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Stadt (Kernstadt) nieder und versucht, von diesem Platz aus eine
Arbeit in der Kernstadt zu finden.
1. Spontansiedlungen (Gecekondu ,/Bidonville u.a) sind in Entwicklungslaendern mit zunehmendem Bevölkerungsüberschuss eine Urba
nisationsform sui generis. Mit ihrer Fortdauer wie mit ihrer Zunahme im
21. Jahrhundert ist zu rechnen.
2. Spontansiedlungen sind Heimstaedten vorweigend laendlicher
Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit in der Kernstadt. Jede EntwieklungspJanung muss von dieser Siedlungsfunktion ausgehen.
3. Die Entwicklung von Spontansiedlungen muss mit dem Ziel
und den Mitteln kommunaler Wirtschaftsförderung geplant werden.
Arbeitbeschaffung geht vor Verbesserung der Bausubstanz.
4. Die Lebensverhaeltnisse der Spontansiedler können schneller
und besser durch internationale Kooperation als allein durch nationale
Massnahmen verbessert werden. Die Entwicklungsplanung von Spontansiedlungon sollte daher zu einer Angelegenheit internationaler Zu
sammenarbeit gemacht werden.
5. Das Mitbestimmungsrecht der Spcntansiedler bei der Entwick
lungsplanung ist eine unabdingbare Voraussetzung für diese Planung.
6. Die Landnahme der Spontansiedler zum Zeitpunkt ihrer Nieder
lassung ist das Korrelat zu einer İndustriepolitik, derzufolge die Indust
rialisierung in den grossen Staedten vollzogen wird.
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