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GİRİŞ
Türkiye’deki kentleşme süreci, ilginç niteliklere sahiptir. Kentin kendi gelişimi yanında, bu gelişimi farklı
yönlerden etkileyen, hatta bir anlamda baskılar oluşturarak kentin çarpık bir süreç yaşamasına neden
olan çok önemli etkenler vardır. Bunların başında da, kırdan kente göç gelmektedir. Göçün çeşitli
özelliklerinden biri, göçenlerin yeni yapılaşmaya yönelen sınırsız istemleri, diğeri de kentsel yaşama
uyum sağlayamayan göçerler ile onların olumsuz etkileri sonucunda sağlıklı biçimde kentleşemeyen
sosyal gurubun yoksulluk durumudur. Yoksulluk ve yapılaşma giderek birbirini saran, birbirinin içinde
büyüyen ve toplumsal devinimi olumsuz yönde tetikleyen bir kurgu oluşturmaktadır. Şimdiye kadar
sorunların temelini oluşturan siyasi karar, ekonomi, sosyo-kültürel altyapı, vb. yönlerde yaklaşımlar söz
konusuydu. Yoksulluğa ilişkin değişken anlamların bu çalışma kapsamında, konuya farklı ve yaratıcı bir
yaklaşım getirmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi insanoğlu var olduğundan beri çevresi ile bütünleşme
sürecinde bazı önemli değerler ortaya koymaktadır. Bu değerlerin biri de, çevreyi algılarken ortaya
koyduğu; temelde bilgi, birikim ve kültüre dayalı bir anlayış olan varsıl veya yoksul olma durumudur. Bir
değere ulaşmak isteyip de elde ettiğimiz zaman kendimizi varsıl, elde edemediğimiz zaman ise yoksul
olarak nitelendiririz.
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Şekil 1

Ancak, bu yargıya varırken yaşanan süreçte önemli bir hata yapmıyor muyuz? Varsıllık ve yoksulluk hem
göreceli hem de algılama yöntemimizle standardımıza doğrudan bağlı tanımlardır. (Şekil 2)
Örneğin; bizim ulaşmayı hedeflediğimiz şey çok değersiz olduğu sanılan yaşam sevinci ise ona ulaşsak
bile bizi çok yönlü varsıl hale getiremez. Aynı şekilde yaşam sevincini çok değerli bulur ve ona sadece
düşüncede bile sahip olabilirsek o zaman kendimizi önemli bir yoksulluktan kurtarmış olabiliriz.
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Şekil 2

Şekil 2’de görülen A noktasında algılama yapıyorsak ve eğer bu noktaya gelmeden önceki aşamalarla bu
noktadan sonraki aşamaları göz önüne alırsak, C noktasındaki varsıl veya yoksul durumumuzu daha açık
belirleyebilmemiz söz konusudur. Çünkü varılmak istenen C noktasına, A noktasından bakış açımız ile
ona varmak için uyguladığımız yöntemler (B) hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde, hedefe varmak için
harcayacağımız enerji bize olumlu bir geri dönüş getirebilir. Örneğin; gecekondu alanında kısıtlı
olanaklarla barınacak bir yer sahibi olabilen bireyin düşleyebildikleri ile nitelikli mekânlarda yaşayan
birinin hissettiği varsıllık hedefi birbirlerinden çok farklıdır. (Resim1A-1B)

Resim 1A

Resim 1B
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Bir hedefe kolayca sahip olan bir birey ile ona aşamalı ve zor olarak sahip olan diğer bir bireyin o hedef
için oluşturabileceği değer yargıları da çok farklıdır. Birincinin hissettiği değer, ikinciden daha azdır. Başka
bir boyuttan ele alırsak, doğru tasarlanmamış bir mekân yumağı ile tasarım niteliği yüksek bir mekân
arasındaki varsıllıkla; mekânın çok yönlü nicel ve nitel bütün özelliklerini eksiksiz algılayabilen bir birey ile
onu sadece bir hacim olarak algılayabilen birey arasındaki varsıllık düzeyi de çok farklıdır. O halde bir
değeri oluşturan, yalnızca onun öz değeri değil, ama o değere varış yolları ile onu değerlendirebilen
algılayıcıların birikimlerinin bileşkesi olmaktadır.
Yoksulluğun çok yönlülüğü ve varsıllık ile yoksulluklar arasındaki derecelenme de diğer bir önemli
konudur. Farklı türden yoksulluklar; akılsal, psikolojik, düşünsel, bilgisel veya kültürel, estetiksel,
sanatsal, fiziksel, vb. birbirlerinden farklı, parçalı bütün veya tam bir bütün olarak ortaya çıkabilen
yoksulluklar olarak sıralanabilir. Varsıl-yoksul olma düzeyleri de tam, yarım, eksik ya da fazla şeklinde
derecelendirilebilir. Örneğin, kültürel birikimden yoksun bir zengini, engin sanatsal birikimi olan biriyle
karşılaştırmak olasıdır. Kaldı ki bazen, maddi yoksullukla karşı karşıya kalabilen birisi, gerçekten diğer
hangi yönlerden varsıl olduğu konusunda uyarılabilirse, diğer hedeflediği alanlardaki varsıllık düzeyinde
çok önemli aşamalar kaydedilebilir. Bu durum bir yandan parçaların bütüne varırken birbirleriyle düzgün
diziler veya yığılmalar halinde ilişkilerle etkileştiğini, diğer yandan da farkına varma aşamasında öğretim
ve eğitimin önemini ortaya koymaktadır. (Şekil 4) Bu yaklaşımlar açıkça göstermektedir ki; düşünebilen,
çok yönlü görgü ve bilgi birikimiyle belirli bir kültüre sahip olan bireylerin sağlıklı hedef oluşturabilmeleri,
ona yaklaşma yöntemi geliştirebilmeleri, onu doğru algılayabilme becerisi kazanabilmeleri söz konusu
olabilmektedir. O halde, insanoğlunun herhangi bir şekilde varsıl olabilmesi için, en başta sınırlı da olsa,
mutlaka yeterli bilgi ve eğitime gereksinim duyduğu açıktır. Eğitimsiz bir bireyin niçin yoksul olduğunu
sezmemesi, sınırsız istemlerinin ana temelini oluşturur. Çünkü bulunduğu durum konusunda bir bilinç
oluşturamayan birey, bir sonraki aşamada bulunabileceği noktayı ne doğru hedefleyebilir, ne de ona
nasıl ulaşabileceğini tasarlayabilir.
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Şekil 3

Sağlayamama

Çarpık Çevreli
Yapı İstemi

Şekil 4

Yoksulluğun ortaya çıkış nedenlerine baktığımızda, iki temel nokta göze çarpmaktadır. (Şekil 5)
Birincisinde; sağlıksız algılama düzeyine sahip bir birey, bulunduğu durumu muhafaza ettiği sürece bir
yoksulluk oluşmaz çünkü çevre ve üretim ilişkilerinde farklılaşma olmaması onun doğal dengelerini
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bozmaz. İkinci temel nokta ise; kişinin yeni duruma geçişini sağlayacağı altyapının bulunup bulunmaması,
yani yeni duruma kolayca uyum sağlayıp sağlayamamasıdır. O halde, bu iki durum, yoksulluğun
giderilebilmesi için gereken koşulları rahatça anlatmaktadır. Yani, ya içinde bulunulan durum kararlılığını
korumalı ya da değişecekse mutlaka yeterli çok yönlü hazırlık yapılmalıdır. Yoksulluğun özellikle
kentleşme sürecinde ortaya çıkması incelendiğinde de hem bir olağanüstü değişim, hem de bu değişimin
hazırlıksız oluşması isteminin, aynı anda ve kısa sürede oluşan bir zorlama halinde ortaya çıktığı
görülmektedir. Kapitalist beklenti, ucuz iş gücü ve güçlü tüketiciyi arttırmaya dayanır ancak bu istem tam
anlamıyla gerçekleşemez. Çünkü farklı üretim ilişkilerinden endüstriyel üretim ilişkilerine geçişte
meydana gelen sağlıksız dönüşüm nedeniyle oluşan çarpık hizmet sektöründe yer alamamak ve
geleneksel büyük aile tipinden çekirdek aile tipine geçiş sürecinde sosyo-ekonomik çöküşün getirdiği
yoksulluk, bu varsıllık isteminin ne kadar acımasız bir istem olduğunun da temel göstergesidir.
Acımasızdır çünkü ne kendisine ne de bozduğu sisteme olumlu bir katkı getiremez. Bu kısır döngüde
gözlenen temel yoksulluk sadece çok yönlü açlık değildir. Aynı zamanda, her tür yapılaşma ve diğer tüm
yoksulluk türleri, birbirlerini sönümsüz tetikleyen ikililer oluştururlar. (Şekil 6)
Sistemin özü incelenirse görülecektir ki işleyiş tam bir çıkmazdır. Örneğin; sağlıklı yapılaşma (dengeli
mekân yumağı tasarımı ve üretimi) olmaması yoksulluğun tetikleyicisi olabilir. Çünkü her tür mekân aynı
zamanda bir üretim aracıdır. Sağlıksız yapılaşma yaşam kalitesini çok yönlü etkileyerek gerekli yaşam ve
çalışıp üretme enerjisini azaltır ve sonuç olarak da tamamen alıp götürür. Yoksulluğun temelinde insan
yapısının temel gelişim sürecinde yer alması gereken öze ait değerler (sosyal ilişkiler ve arkadaşlık, aile
kurgusu, toplumsal bağlar, vb.) de yer alır. Kültür, öğretim-eğitim, iletişim, paylaşım vb. değerlerinden
yoksunluk, sağlıklı üretim için gereken özellikleri çok zayıflatır veya tamamen yok eder.
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Şekil 5

Şekil 6

ÇEVRE DÜZENİ İÇİN YENİ ÖNERİLER
Çevre, hepimizin önemsemesi gereken somut ve soyut birçok değeri içeren bir bütündür. Bu bütün
içinde yer alan birçok yapı, yaşam sürecimize olumlu ya da olumsuz etkiler oluşturur. Örneğin; her
bireyin evini kendi istediği biçim, renk veya dokuda oluşturması, mekân yumağına bir yandan kimlik
kazandırırken, diğer yandan da daha önemli olan çevre bütününü kirletmektedir. Bu nedenle, bu
anlamdaki gelişigüzelliklerin kısıtlanması, çevresel açıdan daha doğru olacaktır. Çünkü çevre, yapıların
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içini kullanan sınırlı sayıda bireyden çok, dışını kullanan çok sayıda insana fiziki ve çok yönlü sağlıksal
konfor standardı sağlamaktadır. Böyle olduğu içindir ki kentsel tasarım uzmanlığı ortaya çıkmış ve toplu
kararların alınmasında rol üstlenmiştir. Bunlar malzeme, renk, teknoloji ve detay seçimleridir. Birim yapı
ölçeğinde tasarım, çevresel açıdan tamamen yanlış bir yaklaşımdır. Bireyler yapısal bütünlüğü sağladıkça,
bu bütüne kendi yararlı katkılarını ekledikçe, bireysel iyileşmeyi doğrudan ve dolaylı elde etmiş
olacaklarının bilincine sahip olmalıdır. Örneğin; çevreyi kirleten, onun doğal dengesini alt üst eden
yaklaşımların sonuçlarının, kendilerine kısa sürede ve ne gibi olumsuz etkilerle geri döneceği üzerine
yoğun bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. Yapısal kurguların, özellikle de bütün mekânların
işlevlerine uygun malzeme, teknoloji ve detayların önemsenerek kullanılması konusuna özen
gösterilmesi kaçınılmazdır. Çevremizi saran farklı özelliklerdeki bütün yapıların, her birey için farklı
anlamlar taşıyan yoksulluğun çok yönlü olumsuzluklarının büyük bölümünün giderilmesindeki rolü
mutlaka anlaşılmalıdır. Sürdürülebilir çevre tanımı, toplam varsıllık için olmazsa olmaz koşuldur. Çünkü
geleceğe ait değerleri tüketme hakkımız olmadığı gibi, bununla birlikte, onların niteliklerini ve
niceliklerini geliştirme görevimiz de vardır. Bu nedenle, yapısal tasarım ve uygulama kararlarımızda
insanların gerçek anlamda varsıl duruma geçebilmelerine olanak verecek durumları, geleceklerine ait çok
yönlü öz yaklaşımları ve bu kapsamda sürdürülebilirliğini de onlara mutlaka öğretebilmeliyiz.

ÇÖZÜM YOLLARI
Bu bağlamda, sorunlara çözüm yolları üretebilmek için yeni, bilimsel özlerinden soyutlanmamış yaratıcı
yaklaşımlar gerekmektedir. Bunlar; mikro ve makro yaklaşımlar olarak ikiye ayrılabilir.

Makro yaklaşımlar sıralanacak olursa;

-

Yeniden ve sağlıklı sosyo-ekonomik ve politik toplumsal örgütlenme,

-

Bütün konulara sistemsel ve bütüncül yaklaşım,

-

Çok yönlü çevreyle ilgili değerleri geri kazanım, çevresel iyileştirme ve geliştirme
projeleri (tarım-kent; yaşam ile öğretim-eğitim sürecinin zamansal paralelliği. Örneğin
klasik öğretim eğitim yerine yeni öğretim, eğitim ve yönelimleri gibi, her eğitim yılında
3 yarıyılın yer aldığı kısaltılmış, hayata daha kısa ve kolay yoldan atılma ve üretken
olabilmeye olanak veren eğitim modeli. Öğretim-eğitim sürecinde pratik verimlilik
ilkeleri paralelinde konuların seçimi ve uygulanmaları)

-

Sağlıklı üretimin örgütlenmesi, yerel organizasyonlarla, meslek odaları ve toplum
kuruluşları ile işbirliği,
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-

Tasarım bilgi ve bilinci kazandırılmış kuşaklar, altyapı, üstyapı, donatı, ana düşünce,
tarih bilinci vb., sağlıklı karar vermeyi etkileyen, tetikleyen bütün unsurların bilimsel öz
ve yöntemlerle işletilmesi,

-

Oluşacak artı değerlerin sağlıklı paylaşımı,

-

Yapılaşmada eğitim-öğretim ile üretime yönelik, sanatsal, sosyal ve toplumsal etkinlik
alanlarının yapısal standartlarının gelişimi, (yoksulluğun giderilmesinde önemli rollere
sahip sosyal tesislerin oluşturulması ve etkin kullanımlarının teşvik edilmesi)

-

Değişik düzeylerdeki karar vericilerin, bir yatırımın kısa dönemli geri dönüşleri için
yaklaşım yapmaması. Doğrudan artı değer ile dolaylı artı değer arasındaki farkın
algılanması. (Bazı geri dönüşler uzun sürelerde ve dolaylı gözlenir, ancak toplumsal
getirileri parayla ölçülemeyecek kadar çoktur. Örneğin; geleneksel davranış
biçimlerinde rastlanan etik kurallarına uygunluk, ahlaklı davranış vb. ölçütler
yoksulluğu giderici önemli hareket noktaları olarak sayılabilir.

Mikro yaklaşımlara gelince;

-

Sosyo-ekonomik ilişkilerde, bireysel ve toplumsal davranış anlayışlarında, üretim,
iletişim ve paylaşım gibi noktalarda daha dinamik modeller geliştirilmesi,

-

Her bireyin kendi beceri alanlarında yoğunlaşması ve bu becerileri doğrudan üretime
yönlendirebilmesi,

-

Bireylerin kendi alanları dışına dağılmalarını önleyici öğretim-eğitim sisteminin
yerleştirilmesi. Birçok alanda yetersiz donanım yerine bir alanda tam donanım
hedefinin gerçekleşmesi, yeterince uzmanlaşma,

-

Bireylerin kimlik sorunlarının çözümlenmesi ve var olmanın olumlu yönlerinin öne
çıkarılmasına neden olacak sanatsal alanlar ile toplumsal projelere katkı sağlamanın
olumlu etkisinin her ortamda anlatılması.

-

Bireylere hacimlerin mekâna dönüşümü ile daha verimli kullanılmasının öğretilmesi,

-

Bütün kaynakların toplam dengeler (fiziki, biyolojik, çevreyle ilgili, vb.) gözetilerek
değerlendirilmesi,

-

Bireylere bireysel toplumsal davranış şekilleri ile davranış sınırları konusunda duyarlı
olabilme öğretisi ve eğitiminin verilmesi,
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-

Verilecek öğretim eğitim sonunda başarılı olanların meydana getireceği yaratıcı
tasarım konuları ile oluşturacakları çalışma veya üretim ekipleri uygulamaya yönelik
çok yönlü (ekonomik, bürokratik, vb.) desteklenmesi ve ortaya çıkacak sorunlarına
gerçekleştirilebilir çözümler sunulması,

-

Bireylere zaman boyutunun önemi konusunda yeterli açıklamalar yapılması,

-

Bireylere tasarım, yaratıcılık, estetik duyarlılık, ölçek, oran gibi algılama becerileri
kazandırılması,

-

Altyapısı, finans sistemleri çözümlenmiş, yaratıcı üreticilerin hizmetine sunulacak mini
üretim mekânları veya atölyeler planlanması ve gerçekleştirilmesi,

Yukarıda sıralanan çözüm yolları yanında, konuyla ilgili olduğu kabul edilen yerel yönetimlere ait
öneri yönetim modeli amaçlanan sistemsel yaklaşımı açıklamak üzere şekil.7 de sunulmaktadır.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÖNERİ YÖNETİM MODELİ

Bu
halkaların
birincisi
yönetim erkini oluşturacak
tasarım ve karar becerisi
ağırlıklı üyelerden oluşmalı,
Halkanın ikinci aşaması her konuda
bilimsel yeterliliklerini ispat etmiş
bilimsel düzeydeki üyelerden,

Halkanın üçüncüsü, ülke üst
yönetiminde görev almış
kişilerden seçilir,
Halkanın dördüncüsü planlama ve
projelendirme ekiplerinin başlarından oluşmalıdır. Örneğin; tanıtım,
kalkınma, eğitim, sağlık, barınma vb.
konularda yeni yaklaşım üreten
birimler, vb.,
Şekil 7

8

SONUÇ

Çalışmada konu edilen yapılaşma-yoksulluk kurgusunun temel özelliklerinin farkına varılması yoluyla
birey ve toplumların yoksulluklarını nasıl tarif edebileceklerinin, bunları gidermede yapısal çevreye neler
kazandırabileceğinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın asıl getirisi, her düzeydeki eğitim ve
öğretim kurumlarının çalışma alanlarındaki yaklaşımlarda özenle eğilebilecekleri bazı noktaların bilimsel
ortamlarda kolayca bulunduğuna ait ipuçlarının toplumun bütün katmanlarına, yöneticilere, özellikle de
yerel yöneticilere yeterince sergilenebildiğinden emin olma konusunda önerdikleridir. (Şekil:7)
Yapıların tasarım ve uygulama aşamalarındaki temel düşünce, her üretilen mekân yumağının aslında
sadece bir yapı olarak algılanması değil, aynı zamanda yoksulluk-varsıllık ilişkisindeki nitel ve nicel
özelliklerini ve düzeylerini oluşturan özünün anlaşılması olmalıdır. Böylece toplam yapı, çevre ve yaşam
üçgeninde bütün bireylerin sağlıklı algılama ve yönelimleri de sağlanabilir.
Bahsedilen sistem yaklaşımında asıl önemli olan etkin yaptırımın rolü; politika, planlama, tasarım ve
uygulama alanlarına yön veren ana karar alıcılardadır. Bu gruplarda ve çalışma özlerinde
gerçekleştirilecek kapasite artırımının toplum için yaratacağı öncü etki, yapılaşma-yoksulluk kurgusu ile
ona bağlantı aşamasında oluşan bütün problemlerin aşılmasında çok önemli rol oynayacaktır.
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