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GİRİŞ 

Altındağ, Ankara’nın tarihi veya tarihin Ankara’sıdır. 80 yıl öncesine kadar 

Galatların, Firiglerin, Hititlerin, Romalıların, Bizansın, Selçuklunun ve Osmanlının 

Ankara’sıdır, Altındağ. Bu tarihin, Eski Ankara’nın mirasçısıdır. Milli Mücadelenin 

karargâhı, başkentinin kuruluş merkezidir, Altındağ. Ankara’nın ilk yerleşim yeridir, 

ilk yönetim merkezidir. Cumhuriyet yönetiminin ilk yıllarında siyasetin, bürokrasinin, 

diplomasinin de mekânı olmuştur. Zamanla şehir başka alanlara genişlemiş, yeni 

merkezler oluşmuştur. Bugün Altındağ eski kent merkezi görünümündedir. Hem 

Ankara’nın en eski tarihini ve de yakın tarihin eserlerini barındıran bir açık hava 

müzesi değerlerini de bünyesinde barındırmaktadır.  

Kent merkezi Ulus’tan Sıhhiye’ye oradan da Yenikent’e (Kızılay’a) ve genel 

olarak Çankaya’ya doğru kaymasıyla Altındağ, diplomasi, siyaset ve büyük ölçüde 

kültür ve bürokrasi işlevini kaybetmiştir. Geriye ek binalar olarak kullanılan, kentin 

hafızası konumundaki yapıları ve eserleri kalmıştır. Bu haliyle Altındağ Ankara’nın 

downtown’ı konumundadır. Bürokrasi burada doğmuştur, gelişmiştir, gitmiştir; siyaset 

kurumları burada kurulmuştur olgunlaşmıştır, gitmiştir; diplomasi kısa süreli 

konaklamıştır, taşınmıştır; Kentin tarihi ve hafızası burada kalmıştır. 

Bu gelişmeler Altındağ’ın önemini azaltmak yerine iyice artırmaktadır. Altındağ 

Ankara’nın ve Cumhuriyet’in tarihidir. Ankara’nın temel tarihi eserleri buradadır. 

Altındağ Ankara’nın turistik alanıdır. Kentin açık hava müzesidir. Katman katman 

tarihe sahip olduğundan Altındağ’ın her dönem açısından değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Ankara ilinin toplam 25 ilçesi bulunmaktadır. Ankara büyükşehir sınırları içinde 

5 yıl öncesine kadar 8, günümüzde ise 16 metropol ilçe bulunmaktadır. İster ilin 25 

ilçesinden biri olarak, ister büyük kentin bugünkü 16 metropol ilçesinden biri olarak 

değerlendirilsin, Altındağ ilçeler içinde diğerleriyle kıyaslanmayacak ölçüde öneme 

sahiptir. Sahip olduğu tarihi değerler ve simgeleri, devirlerine göre geçmişte 

gerçekleştirdiği tarihsel misyonu, nispi bir kıymete gerek bırakmayacak ölçüde 

önemini oluşturmaktadır.  
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Altındağ, dünyadaki eski kent merkezlerinin (downtown’ların) kaderlerini 

paylaşmaktadır. Eski kent merkezi olmak, üstelik bu eskiliğin, milattan önceki yıllara 

kadar uzanması. Bir çok kurumları ve işlevleri açısından terk edilmişliğiyle birlikte, 

tarihsel dokunun korunması gerekliliği nedeniyle güncellenememesi, eski Ankara’yı, 

eski Altındağ şekline sokabilmektedir. Bu görünümün  yoksulluk ve bakımsızlıkla 

birlikte kanıksanması söz konusudur. 

Ankara’nın seçkinleri açısından değerlendirildiğinde, orada olduğu bilindiği 

halde bilmemezlikten, yanından kıyısından geçilirken görmemezlikten gelinen, 

zorunlu olmadıkça uğranılmayan bir yüzüdür, Altındağ. Altındağ, yeni yerleşim 

yerleriyle sürekli genişleyen bir ilçe olmuş, ama genişlemesi düzenli yapılanmalarla 

olmamıştır. Genel anlamda tarihi kent dokusunun bulunduğu ulus ve civarı dışında ve 

organize iş yerleşiminin bulunduğu Siteler dışında Altındağ genel olarak iş yerlerinden 

ziyade konut alanlarıyla kendini göstermektedir. Bu konut alanları da gecekondularla 

gelişmiştir. Gecekondular da yoksullukla ve bir kısmı suçla beraber anılabilmektedir. 

Günümüzde kentsel dönüşüm projelerinin uygulama sahasına konulduğu yerlerdendir. 

Altındağ’ın sosyo-kültürel dokusu üzerine bir araştırma yapmak gerçekte 

oldukça geniş bir coğrafi alan üzerine yayılmış hayli farklı özelliklere sahip 

topluluktan bilgi elde etmeyi gerektirdiğinden oldukça ağır bir yükün altına girmek 

demektir. Çünkü nihayetinde üzerinde çalışacağınız topluluk bir köy veya bir en 

azından bazı ortak problemler veya bağları yansıttığı için bir mahalleden çok daha 

farklı ve geniş bir özellikler yumağını içermektedir. Bir ilçe analizi nasıl yapılacaktır? 

Hangi kriterler bağlamında bir sınıflama ya da sınıflamaya bağlı bir değerlendirme ve 

genelleme mümkün olacaktır? Birbirinden oldukça farklı ve dağınık mahallelerden 

oluşan bir ilçe hangi ortak noktalar esasında ele alınacaktır? gibi sorular bu tür bir 

araştırmanın hangi zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.  

Peki böyle bir durumda nasıl bir sosyo kültürel analiz yapılacak ve hangi kavram 

ve teoriler analiz aracı olarak kullanılacaktır? Oldukça fazla sayıda mahalle ve geniş 

bir coğrafi alana yayılmış bir ilçe nasıl analiz edilecektir. Araştırmanın başlığı 

düşünüldüğünde böyle bir yapı için nasıl bir sosyo-kültürel analiz yapılabilecektir, 

sorusunun cevabı hayli muğlak görünmekte gibidir.  

Ancak burada bu zor soruların cevabını vermede yardımcı olacak bazı temel 

hususiyetler de göz önünde bulundurulduğunda bazı temel paydaların sosyo-kültürel 

analiz yapmada ipucu sunup yardımcı olabileceği görünecektir. Bu noktada da 
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Altındağ’ı Ankara’daki diğer ilçeler ve diğer yerleşim birimlerinden yani mekanlardan 

farklı kılan hususları göz önünde bulundurmak gereklidir. Yine bu mekan üzerine 

serpişen insanların Ankara’daki veya Türkiye’deki, Türk toplumundaki diğer 

bireylerden farklı bir yanı var mı? Onların yalnızca kendilerine özgü (sui generis) 

özelliği var mı? Sorusunun cevabı verildiğinde analiz için bir adım atılmış olmaktadır.  

Altındağ sosyo-kültürel bir analize tabi tutulurken şu alt başlıkların Altındağ’ı 

diğerlerinden farklı kılan hususlar olarak düşünülmüştür: 

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, diğer ilçelere 

göre en fazla yardımda bulanan vakıftır. Bu durum ilçedeki yoksulluk düzeyinin diğer 

ilçelere göre çok daha yüksek bir düzeyde olduğunun göstergesidir. Yoksulluk 

Altındağ ilçesinin temel bir karakteristiğidir ve Altındağ’ın tarihi incelendiğinde bu 

durumun kendine has bir geçmişi olduğu görülecektir.  

Bu durum Altındağ’ın çalışan nüfus ve işsiz nüfusu hakkında da bir öngörüde 

bulunma imkanı vermektedir. Altındağ ilçesi Ankara’da kayıt dışı işsizliğin en yüksek 

olduğu ilçedir.  

Altındağ, Ankara’nın en büyük gecekonduya sahip ilçesidir. 2005 yılında, 

dünyanın en büyük 30 mega gecekondu mahallesi sıralamasında Altındağ 25. sırada 

yer almaktadır (Davis 2007:44).  

Yoksulluk, işsizlik, gecekondu veya sefalet mahalleleri olarak adlandırılabilecek 

çok kötü, standartları çok düşük, kentsel donatı imkanlarına sahip olmayan bu 

yerleşim yerleri beraberlerinde bir başka ortak payda ve sorunu getirmektedir: Suç. 

Altındağ’ın bir ilçe olarak analizi yapılırken bazı kolaylıklardan yararlanılamamaktadır 

örneğin, onu küçük bir topluluğun sahip olduğu birinci derece ilişkilerin 

yoğunluğundan hareketle analiz ederek cemaatvari yapıyı ortaya koyma kolaylığı gibi. 

Ancak yukarıda sıralanan özellikler onun hakkında bir yapı analizi yapmayı mümkün 

kılabilecek ipuçları olarak görülebilir.  

Sosyo-kültürel bir analiz daha çok nitel bir araştırmanın işin içine sokulmasıyla 

mümkün görülmektedir. Çünkü sosyo-kültürel bir yapı ancak bu insanların hayatını 

gözlemlemek, onların yaşadığı atmosferi hissetmek, onlarla derinlemesine veya grup 

görüşmeleri yapmakla daha da mümkün olacak gibidir. Bu araştırmada gözlem ve 

mülakat tekniğine başvurulmakla birlikte anket tekniği de kullanılarak araştırma 

sonunda nicelleştirilebilir veriler elde edilme yoluna gidişmiştir.  
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Nicel bir araştırma tekniği olarak ankete başvurulma nedeni birkaç gerekçe ile 

açıklanabilir. Evvela, anketle kalıcı ve temsil kabiliyetine sahip bir örneklemden 

hareket edildiği varsayımına dayanılarak genelleştirilebilir sonuçlara ulaşmak 

mümkün olacaktır. İkincisi, daha önce benzer konularda yapılmış saha 

araştırmalarından elde edilen verilerle bu araştırmadan elde edilen veriler arasında 

bir mukayese yapmak imkanı elde edilmiş olacaktır.  

Bu araştırma her ne kadar ilk hedef olarak Altındağ’ın sosyo-kültürel yapısını 

analiz etmeyi seçmiş olsa da bunu yaparken Altındağ’ın tarihin çok eski dönemlerine 

kadar giden tarihine kadar bir tarihsel betimleme yapmayı da denemektedir. Buna 

ilaveten, Altındağ’ın mahallelerinden tarihi ve turistik mekanlarına kadar bir dizi 

özelliği gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktadır. Altındağ ile ilgili bir çok tamamlayıcı 

istatistiki bilgi tablonun daha da netleşmesini sağlamak için eklenerek Altındağ 

hakkında sunulan bilgiyi tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Araştırmanın sosyal bilimler 

açısından önemi ise, Altındağ üzerinden kuramsal ve kavramsal bir irdeleme ve 

tartışma zemininin yaratılmasıdır. Sosyal bilimlerin bir çok kuram ve kavramı Altındağ 

üzerinden tartışılarak bilimsel bilgi birikimine katkı sağlanmak hedeflenmiştir. Yine 

önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak Altındağ üzerinden Türkiye’de 

gecekondulaşma, yoksulluk, göç, suç vb olgular üzerinden bir tartışma yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Sosyo-kültürel bir analiz insanların yaşam tarzlarını, toplumsal norm ve 

değerlerini ortaya koymak ister. Bu toplumsal norm ve değerlerin onların hayatını 

nasıl etkilediğini göstermeyi hedefler. Ayrıca olay ve durumlar karşısında takındıkları 

tutum, eğilim ve davranışlarını ortaya koymayı hedefler bu çalışmada da amaç 

bunları ortaya koymaktır.  

Sosyo-kültürel analiz bireylerin kendi kimliklerini nasıl tanımladıklarını, 

kendilerini ve kendi geleceklerini nasıl gördüklerini, yaşadıkları mekanla, sosyal 

dayanışma ağlarıyla ilintili olarak kendi kimliklerini nasıl oluşturduklarını ortaya 

koymak ister.  
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1. ALTINDAĞ’IN TARİHİ 

Tarih İçinde Altındağ (Eski Ankara’nın Tarihi) 

1.1.1. Ankara Adının Kaynağı 

Ankara adı konusunda yapılan çalışmalar bu adın çeşitli yerlerden gelmiş 

olabileceğine dair bulgular ortaya koymuştur. Frigya Kralı Midas’ın gemi çapası 

bulduğu bu bölgeye bir kent kurdurduğu ve kentin adını da gemi çapası anlamına 

gelen Anker koydurduğu iddia edilmektedir. Bir başka iddiaya göre Ankara ismi 

Yunanca koruk manasına gelen Aghuridha veya hıyar anlamına gelen Anguri 

kelimelerinden gelmektedir. Türk ve İslam kaynaklarında ise kentin adı Farsça üzüm 

anlamına gelen Engür kelimesinden geldiği iddia edilmektedir. Selçuklular döneminde 

kentin adı Ankara olarak geçerken, İlhanlılar döneminde Engüriye, Osmanlı 

döneminde ise yine Ankara olarak geçmektedir (Aydın,1998:3-4). 

1.1.2. Milat Öncesi Dönem 

Ankara’nın tam olarak hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir 

ancak Ankara’nın tarihin eski çağlarından itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığına 

dair bilgiler mevcuttur (Aydın,2005:35). Ankara Kalesi civarında yapılan kazılarda 

Neolitik döneme ait el aletleri bulunmuştur (Erdoğdu,1999:23). Remzi Oğuz Arık, 

Ankara Kalesi’nde yaptığı kazılarda Neolitik döneme ait bir taş balta bulmuştur 

(Aydın,2005:39).  Neolitik dönem öncesine ait bulgular ise Ankara’nın binlerce yıl 

öncesinde de insanların yaşadığı bir bölge olduğunu göstermektedir (Aydın,2005:36-

39). İlk Tunç Çağı’nda da Ankara ve çevresinde insan yaşamının olduğuna dair 

bulgular vardır. Bu dönemde bölgede genel olarak köy tipi bir yerleşme söz 

konusudur. Büyük yerleşim yerleri bulunmadığı gibi, yapılar taş temel üzerine kerpiç 

duvarlar şeklindedir (Aydın,2005:48).    

Anadolu’da ilk hâkimiyet kuran kavmin M. Ö. 2000 ile 1750 yılları arasında Asur 

Ticaret Kolonileri olduğu kabul edilmektedir, dolayısıyla bu dönem Ankara Asur 

Ticaret Kolonileri’nin egemenliğindedir. Asurlardan sonra Ankara M.Ö. 1750-1200 

yılları arasında Hitit İmparatorluğu’nun egemenliğindedir. Hitit İmparatorluğu’nun 

1200’lerde yıkılması sonucu Ankara M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda Friglerin egemenliği 

altına girmiştir. Ankara Kalesi etrafındaki buluntular bu bölgeye ilk defa Frigler 
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zamanında yerleşildiğini göstermektedir. Frigya Kralı Midas’ın Ankara’yı kurdurduğu 

kabul edilmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında Frigler dönemine ait şehir kalıntıları 

ortaya çıkarılmıştır (Aydın,2005:57). M.Ö. 7.yüzyılda Ankara Lidyalıların egemenliğine 

girmiştir. M.Ö. 547’de Lidyalılar ile Persler arasında yapılan savaşı Persler kazanmış 

ve Anadolu’daki Lidya hâkimiyeti sona ermiştir, dolayısıyla da Ankara bu tarihten 

itibaren Pers hâkimiyetine girmiştir. Ankara’nın Lidya ve Pers İmparatorluklarının 

merkezine uzak olması bu dönemlerde Ankara için önemli bir değişikliğe neden 

olmamıştır. Galat dönemine kadar Ankara’da Frig kültürel etkisi devam etmiştir 

(Aydın,2005:48). M.Ö. 333’de Makedonya Kralı Büyük İskender, Ankara’yı ele 

geçirmiştir. Büyük İskender’in M.Ö. 323’te ölmesi üzerine kurduğu imparatorluk 

dağılmış ve M.Ö. 278’e kadar Ankara’ya bazı hanedanlar egemen olmuştur 

(Akpolat,2004:2-5).  

M.Ö. 278’de Ankara’yı Galatlar ele geçirmişlerdir. Güneydoğu Avrupa’dan 

Anadolu’ya giren Galatlar Pontus’lularla ittifak yaparak Mısırlıları yenmişler ve 

Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır. Ankara’nın kuruluşuna dair iddialardan birisi de 

kentin Galatlar tarafından kurulduğu yönündedir ancak bu iddianın doğruluk payı 

düşüktür çünkü Galatlar öncesinde de Ankara’nın var olduğuna dair sağlam bulgular 

vardır (Aydın,2005:63). Galatlar M.Ö. 279’da Makedonya’yı işgal etmişler ardından da 

Trakya’yı işgal etmişlerdir. İstanbul Boğazını geçerek Anadolu’ya yönelen Galatlar 

Sakarya ve Kızılırmak çevresine yerleşmişler ve Ankara’yı da ele geçirmişlerdir. M.Ö. 

189’da ise Roma İmparatorluğu Anadolu’ya düzenlediği seferlerde Galatları mağlup 

ederek Anadolu’yu egemenliği altına almıştır. Bu dönem itibariyle Ankara Roma 

İmparatorluğu’nun bir kenti haline gelmiştir ancak Anadolu’da hâkimiyet mücadelesi 

M.Ö. 189’dan M.Ö. 30’lara kadar devam etmiş ve bu dönemde çeşitli savaşlar 

yaşanmıştır (Akpolat,2004:6). Galatları yenilgiye uğratan Roma İmparatorluğu, 

Galatlarla antlaşma imzalamış ve onları Bergama Krallığı’na bağlamıştır. M.Ö. 133’te 

Bergama Krallığı’nın Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmesiyle birlikte, 

Galatlar da doğrudan Roma İmparatorluğu’na bağlı hale gelmişlerdir (Aydın, 2005:65-

66). Bölgede nüfuz alanını genişletmek isteyen Pontus Krallığı, M.Ö. 107’de 

Galatia’nın tamamını işgal etmiştir. Pontus Krallığı’nın Anadolu’da Roma hâkimiyetini 

tehdit eden hareketlerine karşın Roma İmparatorluğu, Galatların da desteğiyle M.Ö. 

85’de Pontus Krallığı’na karşı büyük bir harekâta girişmiştir. Pontus Krallığı’nın kesin 

olarak yenilmesinden sonra Roma İmparatorluğu bu seferler sırasında İmparatorluğa 

destek veren Galatları ödüllendirmiş ve egemenlik alanlarını da genişleterek bölgede 
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Galatia Krallığı kurulmuştur. Bu krallığın yönetim merkezi de Ankara’dır 

(Aydın,2005:67). Günümüze kadar ayakta kalan Ankara Kalesi’nin ilk olarak Galatlar 

döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

M.Ö. 25’te Roma İmparatoru olan Augustus, Anadolu’daki idari sıkıntıları 

gidermek için Orta Anadolu’nun büyük bir kısmını kapsayan Galatia Eyaleti’ni kurmuş 

ve Ankara şehri de M.Ö. 22’den itibaren bu eyaletin başkenti olmuştur 

(Akpolat,2004:7). Böylelikle Galat Krallığı tamamen sona ermiş ve Galatia doğrudan 

Roma İmparatorluğu’nun bir toprağı haline gelmiştir (Aydın,2005:70).  M.Ö. 14’te 

İmparator Augustus’un ölümü üzerine Roma Tahtı’na üvey oğlu Tiberius Claudius Nero 

geçmiştir. Bu dönemde Ankara’da Augustus Tapınağı yapılmış ve tapınağın önüne 

İmparator Augustus’un vasiyeti mahiyetinde olan metinin yazılı olduğu bir anıt 

dikilmiştir (Ankara Anıtı) (Akpolat, 2004:7-8). Zamanla Ankara’da Galat kültürünün 

yerini Helen kültürü almaya başlamıştır. Konuşulan dilden yaşam tarzına ve eğlence 

kültürüne kadar her alanda Helen etkisi görülmeye başlamıştır(Aydın, 2005:74). Roma 

egemenliğinin tam olarak sağlanmasından sonra Anadolu’da uzun yaklaşık iki yüz 

yıllık bir barış dönemi hâkim olmuştur. Bu barış dönemi M.S. 260’larda bozulmuş ve 

Doğu’dan Pers, Got ve Zenobia saldırıları başlamıştır. Bu saldırılar karşısında Ankara 

Kalesi’nin dış surları yapılmış ya da tahkim edilmiştir. Aynı zamanda bu imar 

faaliyetinin yanında Ankara’daki Polyeidus Gimnazyumu ve Politopgraphia binası 

yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde yine Ankara’da hapishane, su yolu, su göleti ve 

diğer yapılarda onarılmıştır (Aydın, 2005:77). Dönem itibariyle Ankara “kuzeyden 

Bent Deresi’nin (Hatip Çayı’nın), batıdan aynı derenin oluşturduğu bataklığın (Kazıkiçi 

Bostanları veya şimdiki Kazım Karabekir Sanayi bölgesi), güneyden Opera Meydanı’na 

doğru eğimli olarak çizilebilecek bir çizginin ve doğudan Kurtuluş Meydanı-Dörtyol-

Ulucanlar Cezaevi hattı üzerinden yeniden Bent Deresi’ne kavuşan bir çizginin 

sınırladığı alan içindedir.” Bu sınırlar 19. yüzyılın ortalarına kadar değişmemiştir 

(Aydın, 2005:77). Galatia eyaletinin başkenti olan Ankara o dönemde Anadolu’nun en 

önemli kentlerinden birisidir. Roma hâkimiyeti döneminde kentin nüfusunun yüz bin 

olduğu tahmin edilmektedir (Aydın, 2005:81).  

Ankara’da Roma egemenliği Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye 

ayrıldığı M.S. 395 yılına kadar sürmüştür. Roma döneminde Ankara’da meydana 

getirilen eserler; Tiyatro, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Julianus Sütunu, Roma 

Yolu, Sütunlu Yol, Palaestra, bazı su yolları ve yazıtlardır (Akpolat, 2004:10). 

Tiyatro’nun Handrianus döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Hatip Çayı vadisine 
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bakan tiyatronun Bizans döneminde de kullanıldığı tespit edilmiştir (Aydın, 2005:90). 

Tiyatro, Ankara'nın Ulus Semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer 

almaktadır. Antik yazarların Ankara hakkında verdikleri bilgiler arasında tiyatrodan 

hiç söz edilmemesine karşılık, Ankara'da bulunan bazı yazıtlarda dolaylı olarak 

bahsedilmektedir. Ayrıca Roma Hamamı’nda korunan bir heykel kaidesi üzerinde yer 

alan yazıt, Dionysos şenlikleri hakkında bir kararnameyi içermektedir. Yazıt, Ulpis 

Aelius Pompeianus'un Agonluğu sırasında çıkarılan bir kararnamedir ve üzerinde 

tiyatronun belli bir yerine konulduğu yazılıdır. Buna göre Ankara'da bir tiyatro 

yapısının bulunduğu açıkça belli olmaktadır. Ancak 1982 yılına kadar nerede olduğu 

bilinmiyordu.  

1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan arkeolojik veriler 

neticesinde 982-1986 yılları arasında yapılan kazılarda tiyatro tamamen açığa 

çıkarılmıştır. Birçok tiyatroda olduğu gibi yerli kayanın oyulması ve doldurulması ile 

elde edilen oturma sıraları moloz taş-harç dolgusuyla oluşturulmuştur. Orkestraya 

girişi sağlayan doğu ve batıda iki tane parados (yan giriş) yer almaktadır. Skene 

(sahne) binası orkestraya beş kapı ile açılmaktadır.  Bizans Dönemi'nde muhtemelen 

iki evreli değişikliğe uğramış; birinci değişiklikte orkestra su oyunlarının düzenlendiği 

bir havuza dönüştürülmüş, ikinci değişiklikte ise Skene binasının içinin ve doğu 

paradosa bitişik tonozlu bölümlerin başka bir amaçla kullanıldığı sanılmaktadır. Geç 

Bizans Döneminde ise oturma sıralarının kaldırıldığı muhtemeldir. Buna rağmen 

tiyatronun tipik Roma tiyatrolarında olduğu gibi yarım daire biçiminde bir orkestrası 

ve iki diozomasının olduğu anlaşılmaktadır.  

Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğinde yer almaktadır. 

Roma Döneminin önemli yapıtlarından biri olan tapınak, son Galat Hükümdarı 

Amintos'un oğlu Kral Pylamenes tarafından Augustus'a bağımlılık nişanesi ve Galatya 

Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla M.Ö. 25 yılından sonra yapılmış 

olmalıdır. Roma Döneminde Ankara, Augustus Tapınağı'nın bulunduğu kutsal tepenin 

etrafında kurulmuştur. Her ne kadar M.Schede tarafından M.Ö.2.yüzyıla tarihlenmiş 

olsa da, tapınakta bulunan mimari öğeler erken Augustus Dönemini (M.Ö.27-M.S.14) 

işaret etmektedir. Frig Döneminde Tapınağın bulunduğu tepede bereket tanrıçası 

Kybele ile Ay tanrısı Men'e tapınıldığını, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden ve 

yazıtlardan anlamaktayız.  
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Diğer önemli bir eser olan Roma Hamamı ise Karakalla (M.S. 3. yüzyıl) 

döneminde yapılmıştır. Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt 

Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 metre 

uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde 

bulunmaktadır. Roma Hamamı 3. Ve 4. yüzyıllarda yoğun olarak kullanılmış ve 9. 

yüzyılda ise kullanım dışı kalmıştır (Aydın, 2005:93). 

1.1.3. Bizans Dönemi 

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 395’de Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması 

sonucu Ankara daha sonra adı Bizans İmparatorluğu olacak olan Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun payına düşmüştür. 11. Yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu’nun 

egemenliğine kadar Ankara Bizans İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmıştır. Doğu-Batı 

arasında önemli bir konumda olması açısından Bizans döneminde de Ankara önemini 

korumuştur. Ticari ve askeri önem taşıyan yolların üzerinde olması Ankara’nın en 

önemli avantajı olmuştur. Bu dönemde de Ankara, Galatia Eyaleti’nin başkentidir. 5. 

Yüzyılda başında Ankara, askeri ve idari merkez olmasının yanı sıra imparatorluğun 

tatil beldesi, dindarlık ve hayırseverliğin merkezidir (Akpolat, 2004:14). 4. Yüzyıldan 

itibaren Anadolu’da Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Ankara’da da Hıristiyanlığın 

yayıldığı görülür. Bu dönemde Ankara önemli yapıtlara kavuşmuştur: Genç Rahipler 

Kilisesi (403), Katedral Kilisesi (420), Aziz Plato Kilisesi (430), Nilus Manastırı (5. 

yüzyıl) (Akpolat, 2004:10). 6. Yüzyılda ise Ankara’ya Rahibeler Manastırı ve Petris 

Rahibeler Manastırı yapılmıştır.  

Ankara 7. yüzyılda Pers saldırılarına maruz kalmıştır. Bu saldırılar kentin büyük 

oranda tahrip olmasına neden olmuştur. Pers saldırılarından sonra tepe üzerine surlar 

inşa edilerek Ankara bir metropolis haline dönüştürülmüştür (Akpolat, 2004:15). 654 

yılında Ankara Araplar tarafından ilk kez kuşatılmıştır ve Arap saldırıları yaklaşık iki 

yüzyıl sürmüştür. Bu dönemde oluşturulan idari yapılanma ile Ankara yeni kurulan 

Bucellarion Eyaleti’nin başkenti olmuştur.  Araplar Harun ür-Reşid döneminde 

Ankara’yı ele geçirmişler ancak daha sonra kent yeniden Bizanslılar’ın eline 

geçmiştir. Sonrasında ise 838’de Halife Mu’tasım komutasındaki Arap ordusu Bizans 

ordusunu yenilgiye uğratmış ve Ankara’yı tekrar Araplar ele geçirmiştir. Ancak bu 

egemenlik de uzun sürmemiş ve kent tekrar Bizans hâkimiyetine girmiştir. Türkler’in 

Ankara’yı ele geçirmesine kadar da kent Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetinde 

kalmaya devam etmiştir (Akpolat, 2004:16). 
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1.1.4. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemleri 

Ankara, yaklaşık iki yıl süren bir kuşatma sonucu ilk defa 1073’te Türkler 

(Danişmendliler)’in eline geçmiştir. Haçlı Seferleri sırasında 1101’de Ankara yeniden 

Haçlıların eline geçmiş ancak 1127 yılında Türkler yeniden Ankara’yı ele 

geçirmişlerdir. Bu tarihten günümüze Ankara Türk hâkimiyetinde kalmıştır. 1155’te 

Selçuklular yönetimine giren Ankara, 1304’te İlhanlılar hâkimiyetine girmiştir. 

Anadolu Selçukluları döneminde Ankara’da çeşitli imar faaliyetleri yürütülmüş, 

Alaeddin Camisi, Kızılbey Camisi ve Türbesi, Arslanhane Camisi, Saraç Sinan Mescidi 

ve Türbesi, Ak Köprü bu dönemde inşa edilmiştir (Akpolat, 2004:17-20). Ankara’nın 

Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine girişi 1362 yılında Sultan I. Murat zamanında 

olmuştur. 1402 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ankara Savaşı’nda Timur’a 

yenilmesi sonucu Anadolu’da istikrarsız bir dönem oluşmuş ancak Ankara kısa bir 

dönem sonra yeniden Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girerek, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkıldığı 1920 yılına kadar bu konumunu korumuştur (Akpolat, 

2004:22). Osmanlı döneminde bir ticaret merkezi haline gelen Ankara’nın en önemli 

ürünü tiftik keçisinden elde edilen sof kumaşlarıdır. Ankara, bu dönemde çeşitli 

yapıtlara kavuşmuştur. 1425 yılında Ankara’nın en köklü eserlerinden olan Hacı 

Bayram Cami inşa edilmiştir. Ticaretin geliştirilmesi amacıyla 15. yüzyılda Kurşunlu 

Han ve Mahmut Paşa Bedesteni inşa edilmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda ticaretin 

geliştirilmesi amacıyla yapılan eserler ise şunlardır: Çukur Han, Çengel Han, Suluhan, 

Zafran Han, Kıbrıs Hanı, Yeni Han, Pirinç Hanı, Pilavoğlu Hanı, Bakır Hanı, 

Kabanahanı, Muslupaşa Hanı, Urgancılar Hanı, Taş Han. Yine bu dönemde Cenabi 

Ahmet Paşa Cami ve Kurşunlu Cami yapılmıştır (Akpolat, 2004:25).  

17. yüzyılda Ankara’nın nüfusu 30 bin civarındadır. II. Mahmut döneminde (19. 

yy.) yapılan düzenlemelerle Ankara sancak merkezi olmaktan çıkmış ve eyalet 

merkezi olmuş, Kayseri ve Kastamonu Ankara’ya bağlanmıştır. Bu dönemde yapılan 

nüfus sayımına göre Ankara’nın nüfusu 23 bin olarak belirlenmiştir (Akpolat, 

2004:26). 19. yüzyılda Ankara’nın nüfusunda gerileme olduğu ve ekonomide çöküş 

yaşandığı gözlenmiştir. Bu dönemde Ankara’nın en önemli üretim maddesi olan sof 

üretiminde dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak gerileme olmuştur. İngilizler’in 

tiftik ihtiyacını Güney Afrika’dan karşılamaya başlaması sof üretimin gerilemesinde 

en önemli etken olmuştur (Akpolat,2004:28). 20. yüzyılın başlarında ise Ankara’nın 

nüfusunun 28 ila 32 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir (Aydın,1998:6). 
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I. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı İmparatorluğu’nun yenik ayrılmasıyla birlikte 

İmparatorluk dağılmış ve Anadolu’da başlayan Milli Mücadele sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti kurulmuştur. Milli Mücadele’nin yürütüldüğü merkez ise Ankara’dır. 

Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi 

Ankara’da açılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın sonra ermesiyle birlikte 13 Ekim 1923’te 

Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiştir.   

Ankara’nın Milli Mücadele ve Cumhuriyet Sonrası Tarihi 

Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri olan Ankara adının tarihi seyir içinde; 

Ancyra, Ankuva, Ankuria, Angur, Engürü, Engürüye, Angare, Angora, Ancora vb. gibi 

isimlerle anıldığı görülmektedir. Bir görüşe göre, Ankara adı, gemi çapası anlamına 

gelen “Ankyra”dan gelmiş ve Galatlarca kullanılmıştır. Bir başka görüşe göre ise, 

şehir Friglerce kurulmuş ve Farsça üzüm anlamına gelen “Engür” kelimesinden 

“Engürü” olarak değişmiştir. Ankara adının kökeniyle ilgili bir başka görüş ise, 

“Ankuwa” ve “Ankulla” adlarından türetilmiş olduğudur (Kale, 1956: 1’den akt. 

Sarıoğlu, 2001:1). 

Ankara adının tarihi zaman içinde sürekli değişiklikler göstermesinden de 

anlaşılacağı üzere pek çok uygarlık ve medeniyetin izler bıraktığı, günümüz 

Cumhuriyet’inin başkenti olan Ankara kenti için bu bölümde, Milli Mücadele 

yıllarından başlanarak kısaca Ankara’nın başkent oluşuna değinilecek, ardından 

cumhuriyetle beraber kentin yerleşim tarihi verilmeye çalışılacaktır. 

1.1.5. Milli Mücadele Yıllarında Ankara 

1919 yılında Türk milleti, işgalci güçlere karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde 

Milli Mücadele olarak adlandırılan, özünde kurtuluş ve bağımsızlık amacını taşıyan bir 

direnişin içine girmiştir. Bu dönemde İstanbul yönetimi Türk milleti için meşruiyetini 

kaybetmiş ve yaşananlar, artık Anadolu’nun İstanbul’a değil, İstanbul’un Anadolu’ya 

tabi olmasını gerekli kılmıştır (Sarıoğlu, 2001:11).  

Sivas Kongresi’nde oluşturulmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi ile beraber Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, Milli 

Mücadele için Ankara şehrini merkez olarak seçmiştir. Bunun sebepleri şöyle 

sıralanabilir (Tunçer, 2001:78; Sarıoğlu, 2001:13):  
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1. Heyet-i Temsiliye sadece doğu illerinin değil, tüm Anadolu’nun 

temsilcisiydi (Şimşir, 2006:164) ve doğu illerine gerekli emir ve 

yönergeler Ankara’dan da verilebilirdi. Ankara seçilmişti, çünkü düşman 

cephesine yakın olmanın yani batıya doğru ilerlemenin gerekli olduğu 

düşünülüyordu. Ankara’nın konumu da, hem cephelere yardım ve 

kontrolü kolaylaştıracak hem düşman hakkında doğru bilgilere 

ulaştıracak hem de Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul’un hareketlerini 

izlemesi kolaylaşacaktı. 

2. Ankara’nın jeopolitik konumu da, yani yollar kavşağında bulunması, 

merkezi bir konumda olması, demiryolu ağıyla başta İstanbul olmak 

üzere batı illeriyle iletişimin ve haberleşmenin kolay olması da merkez 

olmasında önemli bir rol oynamıştır (Ankara, 1975: 47). 

3. Ankara halkının Milli Mücadele’ye olan inancı ve desteği de şüphesiz 

önemli etkenlerden biri olmuştur. 

 

27 Aralık 1919 tarihinde Heyet-i Temsiliye’nin merkezinin Ankara olduğu bütün 

memlekete duyurulmuştur (Sarıoğlu, 2001:s.14).  

Heyet-i Temsiliye’nin milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara’yı 

seçmesiyle; Ankara, halkı ile beraber İstanbul’a karşı gelen ve bir anlamda İstanbul 

Hükümeti’ni ilk tanımayan şehirlerden biri olmuştur (Ankara, 1975:38). 

28 Ocak 1920 tarihinde Mebusan Meclisi’nde gizli bir toplantıyla Misak-ı Milli 

sınırlarının belirlenmesi, İstanbul Hükümetiyle ilişkilerin kopmasına sebep olmuş ve 

ardından İtilaf Devletlerince İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal edilmesi 

üzerine 19 Mart 1920 tarihli genelgeyle, Ankara’da olağanüstü yetkileri olan bir 

Meclis’in açılacağı ve milletin işlerinin bu Meclis tarafından yürütüleceği 

kararlaştırılmıştır (Sarıoğlu, 2001:15).  

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, 

Ankara şehri, milli hareketin idare merkezi haline gelmiştir(Ankara, 1975:41; 

Sarıoğlu, 2001:15-16).  1920 yılının Ankara’sında, Meclis’in toplanabileceği bir bina 

olmadığı için, yarı inşaat halindeki İttihat ve Terakki Kulübü binası inşaatı derhal 

tamamlanmış ve bir ilkokuldan getirilen kiremit ve sıralarla Meclis için gerekli şartlar 

sağlanmaya çalışılmıştır (Sarıoğlu, 2001:16).  
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Milli mücadele yıllarının başlangıcında Mustafa Kemal Paşa’nın fikrinde olan 

merkezi idareyi İstanbul’dan Ankara’ya taşıma çalışmaları doğrultusunda 1920 yılında 

bir “Payitaht Komisyonu” (Başkent Komisyonu) kurulmuştur (Cumhuriyet ve Başkent 

Ankara, 2008:7). İstanbul şehrinin “merkez-i merasim” olarak devamlı muhafaza 

edileceği kararı bir yana,  bir taraftan da milli mücadele için bağımsızlık hareketini 

engelleyebilecek ve merkezi hükümetin karar vermesini olumsuz etkileyebilecek 

şartların olma ihtimali söz konusuydu. Bu nedenle bir yandan da hükümetin rahat ve 

güvenli şekilde çalışabileceği, fabrika ve diğer kurumların kurulmasıyla 

geliştirilebilecek, güvenli bir başkent ihtiyacı ve arayışı söz konusu olmuştur 

(Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008:7). Nitekim bu yönde adımlar atılmaya da 

çalışılmıştır. Bu adımlardan biri olan, 1921 senesinde başkentin İstanbul’dan 

Anadolu’ya taşınması teklifi, 26 evet oya, 71 hayır oyuyla reddedilmiştir (Sarıoğlu, 

2001:23).  

Milli mücadele yıllarında, Yunan Devleti’nin hedefinde yer alan Ankara için 

harekât başlatılmış ve 5 Eylül 1921 tarihi hedef tarih olarak tayin edilmiştir (Şimşir, 

2006:217). Bunun üzerine 15 Ağustos 1921 tarihli, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 

kurbanlık olarak kara koyunlar kesilmiştir (Şimşir, 2006:223; Cumhuriyet ve Başkent 

Ankara, 2008:8). Bu karanlık dönemde Ankara’nın Kayseri’ye taşınması gündeme 

gelmiştir. Meclis’in ilke olarak Kayseri’ye taşınma kararı vermesine karşılık, bu 

taşınma işinin hem yurt içinde paniği artırabileceği hem de düşmanı 

yüreklendirebileceği tehlikelerin varlığı sebebiyle, taşınma işinin bir süre ertelenmesi 

kararı verilmiştir (Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008:7). 

1.1.6. Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi 

1921 Anayasası’nda başkent hususuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Mustafa 

Kemal’e göre, Hilafetin İstanbul’da, hükümet merkezinin ise Ankara’da olması 

gerekiyordu. Ankara olmalıydı, çünkü başkent hem her türlü saldırıya karşı güvenli ve 

emin bir yerde olmalıydı; hem de memleketin bütün bölgelerine eşit ölçüde elini 

uzatabilmeliydi (Sarıoğlu, 2001:24). Ülkenin iç kesimlerinde olması ve denizlerle 

ilişkisinin olmaması da güvenlik açısından tercih sebebiydi (Tankut, 1993:46). 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Ankara’nın başkent olarak tayini 

de kesinleşmiş ve Gazi Mustafa Kemal’in isteğiyle Dışişleri Bakanı İsmet paşa ve on üç 

arkadaşı tarafından, 9 Ekim 1923 günü, Türkiye’nin yönetim merkezinin Anadolu’ya 
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ve Ankara’ya taşınmasına yönelik bir maddelik kanun teklifi Meclis’e sunulmuştur. 

(Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008:8) 10 Ekim günü Layiha ve aynı gün Anayasa 

Komisyonu’ndan da geçerek, 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurul’unda büyük 

çoğunlukla kabul edilmiş ve kanun metninde “Türkiye Hükümeti’nin makarr-ı idaresi 

Ankara şehridir” ibaresiyle Cumhuriyet’in yeni başkentinin Ankara olduğu ilan 

edilmiştir (Ankara, 1975:47; Şimşir, 2006:246,252; Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 

2008:8).  

Ankara’nın Milli Mücadele için merkez seçilmesi ve aynı zamanda savaşın 

kazanılması ile Ankara’nın yeni devlet ve daha sonrasında Cumhuriyet için merkez 

oluşturması, Ankara’nın başkent olarak seçilmesi yolundaki iki önemli aşamayı 

oluşturmaktadır (Tekeli, 1984:322).  

1.1.7. Başkent Ankara’nın İlk Yerleşim Yerleri 

Yerleşim ilk olarak, eski Ankara ya da tarihi Ankara denilen yerde başlamış ve 

zamanla genişlemiştir. Ankara’nın ilk yerleşim yeri kale ve çevresindeki tepe ve 

yamaçlardır. Bu yerleşim, tarihi Ankara’nın da çekirdeğini oluşturmaktadır. “Kale ve 

çevresindeki mahalleler; Atpazarı, Koyunpazarı, Samanpazarı Mahalleleri, Ulus 

Bölgesi, Anafartalar Caddesi çevresi, Cebeci Mahallesi, Numune Hastanesi civarı, 

Altındağ, Yenidoğan, Atıfbey ve İsmet Paşa Mahallesi, Bentderesi civarındaki semtler 

Ankara’nın en eski yerleşim bölgeleridir. Yenişehir, Bahçelievler, Çankaya, Keçiören, 

Etlik gibi mahalleler şehir büyüdükçe eklenen, gelişen yerleşme birimleri olmuştur” 

(Sarıoğlu, 2001:2).  

Milli Mücadele yıllarında uzun süren savaşlar Ankara nüfusunun azalmasına 

neden olmuş, 1917 yılında çıkan büyük yangın ise birçok mahalleyi harabe haline 

çevirmiştir (Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008:38; Sarıoğlu, 2001:18). “Yerleşim 

olarak  “Hisar altı”, “İstasyon”, “Debbağhane (Bendderesi)”, “Taşhan”, “Tahtakale”, 

“Samanpazarı”, “Koyunpazarı”, “Mevlevihane”, “Kayabaşı”, “Atpazarı”, “İmaret”, 

“Taceddin”, “Hamamönü”, “Karaoğlan”, “Ekinpazarı”, “Hacıbayram”, “Hacıdoğan”, 

“Kızılbey”, “Hacımurat” gibi isimlerle anılan semtler ve bu semtlerde bulunan 

mahallelerden teşekkül etmiş ve şehir merkezine biraz mesafeli “bağ”lardan 

meydana gelen” (Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008:38) Ankara, bataklıkları 

nedeniyle sıtma hastalıkları olan, yeterli suyu bulunmayan, toz fırtınaları ile 

tanınmış, ağaçsız, sönük bir kasaba konumunda idi (Tunçer, 2001:77). Bu dönemin 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

15 

Ankara’sı için, “kalesi, keçisi, kedisi ve armudundan gayrısı olmayan tozlu ve sıtmalı 

bir bozkır kasabası” (Evren, 1998:127) nitelemeleri sıkça yapılmaktadır. 

Askerlikten muaf tutulan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, ellinde olan ticaret 

sayesinde iyice zenginleşmiş, Türk- Müslüman kesim ise hem savaşlarda büyük 

kayıplar vermiş, hem sakat kalmış hem de yoksul kalmıştır. 1920’lerin Ankara’sında, 

bütün hareketlilik Ulus meydanında olmuştur. Namazlar genellikle Hacı Bayram 

Camii’nde kılınır, yakınındaki Hükümet Caddesi üzerindeki mağazalardan alış-verişler 

yapılırdı. Çamurlu ve dar yollara sahip olan Ankara’nın evleri de eski ve kerpiçtendi. 

İyi otelleri ve lokantaları bulunmayan, elektriği olmayan sıkıntılı bir şehirdi (Sarıoğlu, 

2001:20-21).  

2. ALTINDAĞ’IN GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEĞERLERİ VE SİMGELERİ 

1953 yılında kurulmuş olan Altındağ ilçesi, tarihte Romalılar, Selçuklular ve 

Osmanlı devirlerinde yerleşim bölgesi olmuş (Ankara, 1975:340), barındırdığı tarihi 

kalıntılar da bu durumu ispatlar nitelikte günümüzde de varlığını korumuştur. 

Nitekim, Cumhuriyet öncesi Ankara şehrini içine alan bu ilçeye Antik ve Osmanlı 

Ankara’sı da denilmektedir (Adım Adım Ankara, 2008:19). 

Altındağ ilçesinin tarihi seyir içindeki gelişimine baktığımızda, sırasıyla Frigler, 

Galatlat, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanlarında yerleşim yeri 

olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz (Adım Adım Ankara, 2008:199. İlçede yer alan 

tarihi ve kültürel birçok eser de bu durumu göstermektedir. 

Tarihi ve kültürel kalıntılar açısından Altındağ ilçesinin sınırları içerisine 

baktığımızda, Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Roma Hamamı ve 

Cumhuriyet Anıtı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 

Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi yanı sıra Karacabey, 

Ahi Şerafettin, Havı Bayram Veli Efendi, Karyağdı, Gülbaba ve İzzettin Baba Türbeleri 

ile Hacı Bayram, Aslanhane, Ahi Elvan, Alaaddin, Zincirli ve Kurşunlu Camileri 

bulunmaktadır (Ankara, 1975:3429. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de kurulmuş olduğu ilçe, Milli 

Mücadelenin karargâhı konumuna gelmiş, Cumhuriyet’in ilanına tanıklık etmiştir 

(Adım Adım Ankara, 2008:19). 
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Altındağ’ın Tarihi Simgeleri (Eski Ankara’nın Simgeleri) 

2.1.1. Ankara Kalesi 

Adeta kentin sembolü haline gelmiş Ankara Kalesi’nin tarihi kent tarihi ile 

eşzamanlıdır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekler beraber Romalılar tarafından 

yapılıp, Selçuklular zamanında onarılarak geliştirildiği fikri yaygındır (Ankara, 

1975:105).  

2.1.2. Augustus Tapınağı 

Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacı Bayram Camisi bitişiğinde yer almaktadır 

(www.altindag-bld.gov.tr). Bugün kalıntıları bulunan tapınak son Galat Hükümdarı 

Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir 

bağlılık nişanesi olarak yaptırılmıştır. Bizanslılar zamanında da bir takım eklemelerle 

ve pencerelerle tapınak haline gelmiştir (Ankara, 1975:109). 

2.1.3. Roma Hamamı 

Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanına uzanan Çankırı 

Caddesi üzerinde yer almaktadır (Adım Adım Ankara, 2008:147). Yapılan kazılar 

sonucu, Frig ve Roma devrinden kalıntılar bulunan hamam binası 1940-1943 yılları 

arasında Türk Tarih Kurumu adına yapılan kazılarla tamamen ortaya çıkarılmıştır 

(Ankara, 1975:1119. Yapılan kazılar sonucunda hamamın, İmparator Caracalla 

zamanında (M.S. 211-217) zamanında yapıldığı ve Bizans döneminde onarıldığı ortaya 

çıkmıştır (Adım Adım Ankara, 2008:147). 

2.1.4. Julianus Sütunu 

İmparator Julianus’un Ankara’dan geçtiği sırada şerefine inşa edildiği 

söylenegelen sütun, bugün Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki havuzun kenarında 

durmaktadır. Hiçbir yazıtı olmayan sütunun, başlığı Bizans tarzındadır ve yüksekliği 

de 15 m. Kadardır (Ankara, 1975:112). Halk arasında Belkıs Minaresi olarak da 

anılmaktadır (www.altindag-bld.gov.tr). 

 

http://www.altindag-bld.gov.tr/
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Altındağ’daki Tarihi Camii ve Türbeler 

2.1.5. Ahi Elvan Camii 

Ankara Samanpazarı’nın Ahi Mahallesi’nde XIV. yy sonunda yapıldığı tahmin 

edilen (Ankara, 1975:88), Ahi Elvan Camii, meyilli bir kaya üzerinde inşa edilmiş bir 

camiidir. Sade bir görüntüye sahip olan caminin, duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı 

kerpiç, iç yapısı ise ahşaptır (www.altindag-bld.gov.tr). 

2.1.6. Alaaddin Camii 

Altındağ ilçesinin Aktaş Sokağı’nda yer alan cami, yakın tarihlerde yapılan 

tamirlerle esas karakterini kaybetmiştir. Alaaddin zamanında görmüş olduğu tamirden 

ötürü de adı Alaaddin Camii olarak adlandırılmıştır (Ankara, 1975:88). 

2.1.7. Aslanhane Camii 

Samanpazarı’nda Aslanhane Mahallesi’nde bulunan sade görünüşlü cami, 

doğusunda bulunan duvara gömülü antik aslan heykeli sebebiyle, Aslanhane olarak 

adını almıştır (www.altindag-bld.gov.tr). Cami içinde yer alan ahşap örnekleri, 

Selçuklu Camiilerinin XIII. yy dan örnekleri olarak görülmektedir Ankara, 1975:88). 

2.1.8. Hacıbayram Camii 

Ankara’nın önemli eserlerinden biri olan Hacı Bayram Camii, Ogüst Meydanında 

yer almaktadır. İlk yapılışı 1427-1428 tarihleri arasına denk gelen Cami bugünkü hali 

ile XVII yy. sonu ve XVIII yy. camileri karakterini yansıtmaktadır (Ankara, 1975:90). 

2.1.9. Kurşunlu Camii 

Samanpazarı’nda Anafartalar üzerinde yer alan cami, klasik Osmanlı 

camilerinden biri olarak adlandırılmaktadır (Ankara, 1975:92). 

2.1.10. Ahi Şerafettin Türbesi 

1350 yılında yapılmış olan türbe, 1947 yılında Türkiye Anıtlarının Korunmasına 

ve Onarılmasına Yardım Derneği tarafından aslına uygun şekilde onarılmıştır (Ankara, 

1975:98). 
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2.1.11. Hacıbayram Veli Türbesi 

İri ve kırmızı Ankara taşından yapılmış olan türbe, Hacıbayram Camisi’nin 

önünde bulunmaktadır. 1947 yılında Türkiye Anıtlarının Korunmasına ve Onarılmasına 

Yardım Derneği tarafından aslına uygun şekilde onarılmıştır (Ankara, 1975:98). 

2.1.12. Zincirli Cami 

17. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Zincirli Cami, 1880 ve 1925’te iki kere 

onarılmıştır. Caminin duvarları dışta sıvasız olup dört sıra ahşap hatılla 

desteklenmiştir. Son cemaat yeri öne üç, iki yana birer sivri kemerle açılmaktadır. 

Kemerleri taşıyan ayaklar kesme taşla örülmüştür. Son cemaat yerinin üstü kadınlar 

mahfelinin uzantısı şeklindedir. Üstte kemerli, altta dikdörtgen üçer pencere mahfeli 

kuzeyden aydınlatmaktadır. Batı cephede pencereler üç sıra halinde sıralanmıştır. 

Bunların iki sırası dikdörtgen şekilli, bir sırası kemerli küçük pencerelerdir. Üsttekiler 

iki sıra alçı şebekeli, alttaki demirler parmaklıklıdır. Dikdörtgen pencerelerinin 

üstünde sağır kemerler yer alır. Güney cephede aynı şekilde ikişer doğuda üçer 

pencere vardır. 

2.1.13. Karacabey Türbesi 

1444 yılında yapılmış olan türbe, Karacabey Camisi’nin avlusunda 

bulunmaktadır. Tuğla ve Ankara taşından yapılmış olan türbenin onarımı, 1944 yılında 

Müzeler Dairesi tarafından yaptırılmıştır (Ankara, 1975:99). 

2.1.14. Karyağdı Türbesi 

Karyağdı Türbesi, İtfaiye Meydanı’nda yer almaktadır. Halk arasındaki rivayete 

göre bu türbede bir kızın yatmakta olduğu bilinmektedir (Ankara, 1975:99). 

Altındağ’ın Tarihten Günümüze Tanınmış Alanları 

2.1.15. Hıdırlık Tepe 

Bentderesi’nden 110 metre yükseklikteki bu tepe, Ankara’nın tarihi bir semtine 

yer sahipliği yapmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hızır Tepesi olarak 

adlandırılan bu tepe daha sonra Hıdırlık Tepe olarak adlandırılmıştır. Eskiden beri 
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yerleşim yeri olarak kullanılagelmiştir (Erdoğdu,2002:101). Ankara’nın hakim 

tepelerinden birisi olması nedeniyle Anıtkabir’in buraya yapılması düşünülmüş ancak 

daha sonra vazgeçilmiştir. Hıdırlık Tepe’de 1950’den sonra gecekondulaşma 

başlamıştır ve halen bu alanda gecekondu yerleşim yerleri mevcuttur.   

2.1.16. Hamamönü 

İlk olarak 1440’da buraya kadın ve erkeklere ait olmak üzere hamamlar 

yaptırılmıştır. Karacabey Hamamı olarak bilinen bu hamamlar bölgenin isminin 

Hamamönü olmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ankara’nın 

önemli bir yerleşim merkezi olan Hamamönü, Cumhuriyet sonrasında da önemini 

yitirmemiştir. Son dönemde yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında turistik bir yer 

haline gelmiştir.  

2.1.17. Hacettepe 

Ankara’nın eski mahallelerinden olan Hacettepe’de aynı isimle anılan üniversite 

1967 yılında kurulmuştur. Osmanlı döneminde Hacet Kapısı olarak bilinen bu bölge 

daha sonra Hacettepe olarak anılmaya başlanmıştır (Erdoğdu, 2004:93). Kuzeyde 

Talat Paşa Bulvarı, batıda Adnan Saygun Caddesi, güneyde demiryolu ve doğuda 

Mehmet Akif Ersoy sokağı ile çevrilmiş alandır. Üniversite’nin merkez yerleşkesi olan 

bu alanda Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri bulunmaktadır. Çeşitli tarihi 

yapıları da içinde bulunduran bu alanda, Karacabey Camisi ve Türbesi, Mehmet Akif 

Ersoy’un müzeye dönüştürülen evi, Hacı İlyas Camisi, Hacı Seyid Camisi, Poyracı 

Mescidi bulunmaktadır (Akpolat, 2004:249).  

2.1.18. Samanpazarı 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saman pazarı olarak kullanılması nedeniyle 

semtin adı Samanpazarı’dır (Erdoğdu, 2002:63). Ankara Kalesi`nin güney eteğinde 

kurulan Samanpazarı Ankara’nın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ankara 

kalesinin burçlarına bitişik, kalenin hemen doğusunda; nalburiye, tuhafiye, kalaycı, 

yüncü, çuvalcı, bakliyatçı`ları ile ve Samanpazarı tarihi evleri ve dar sokakları ile 

günümüze kadar gelmiştir. Ankara`da Samanpazarı eski tarihi yapısıyla ve eski ahşap 

evleri ile güncelliğini korumaktadır. Restorasyon projeleri ve geleneksel mimarisiyle 

Samanpazarı, kenti ziyaret edenlerin uğrak yerlerinden biridir. 
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2.1.19. Cebeci Asri Mezarlık 

Ankara’nın en önemli mezarlıklarından birisidir. 220 bin civarında mezarın yer 

aldığı mezarlıkta Müslümanların yanı sıra Hıristiyan ve Musevilerin de mezarları 

vardır. Ayrıca Cebeci Asri Mezarlığına bazı devlet büyüklerini de defnedilmektedir.   

2.1.20. Ulucanlar 

Eskiden ulu kişilerin yaşadıkları düşünülen bu yerin adı daha sonraları 

Ulucanlar olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

demircilerin ve çilingircilerin bulunduğu bir semttir. Cumhuriyet döneminde cadde 

ismi olarak kullanılagelmiştir. Cadde üzerinde bulunan Ulucanlar Cezaevi ile 

bilinmektedir. Bu cezaevi 2010 yılında müze haline getirilmiştir.   

2.1.21. Çinçin 

Altındağ’ın en eski gecekondu semtlerinden olan Çinçin; Gültepe, Kemal 

Zeytinoğlu, Özgürlük, Server Somuncuoğlu, gibi birkaç mahallenin bulunduğu 

bölgedir. Eski zamanlarda bağların bulunduğu bu bölge, Ankara’nın başkent olması 

sonrası ve hızlı göç alması neticesinde gecekondu bölgesine dönmüştür.  Suç 

oranlarının yüksek olmasıyla bilinen Çinçin, Ankara’da bir efsane haline gelmiştir. 

Çinçin’de yaşayanların genel profili ise, suça yatkınlık olarak bilinip, yasadışı işlerin 

yoğunlaştığı bir semt olarak tanımlanmaktadır. Son dönemlerde gerçekleştirilen 

kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte semtteki gecekondular yıkılarak yerine 

modern konutlar yapılmaktadır. Semt sakinlerinin bir kısmı da çeşitli semtlere 

dağılmıştır. Ekte semtle alakalı ayrı bir gözlem ve mülakat notu bulunmaktadır. 

2.1.22. Yenidoğan 

Altındağ’ın gecekondu semtlerinden birisi olan Yenidoğan, suçlu ve suç 

oranlarının yüksek olduğu bir diğer semttir. Çandarlı, Orhan Gazi, Yavuz Selim, Fatih 

mahallelerinin bulunduğu alandır. Çinçin gibi Yenidoğan da Ankara’nın efsane 

semtlerinden birisi haline gelmiştir. Ankara’da yaşanan hızlı nüfus artışı neticesinde 

bu bölgede gecekondulaşma hızlanmış ve çarpık kentleşmenin en güzel örneklerinden 

birisi ortaya çıkmıştır. Son dönemde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde 

bu bölgedeki gecekondular da yıkılarak yerlerine modern konutlar yapılması 

planlanmaktadır.   



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

21 

Altındağ’ın Cumhuriyet Dönemi Eserlerinden Örnekler 

2.1.23. Ulus Cumhuriyet Anıtı 

 

Fotoğraf 1: Ulus Cumhuriyet Anıtı (Keleş ve Duru, 2008: 29’dan) 

 

Ulus Meydanı’nda yer alan anıt, 1927 yılında inşa edilmiştir. Anıt Kurtuluş 

Savaşı kahramanlarını yansıtmaktadır (Adım Adım Ankara, 2008:179). Ön yüzünde yer 

alan iki askerden biri, eliyle arkadaşlarını savaşa çağırmakta; diğeri ise ufukları 

gözetlemektedir. Gövdenin sağ yüzünde kabartma Atatürk ve Şanlı Türk Bayrağı’nı 

selamlayan İstila Ordusu tasvir edilmiştir. Gövdenin üst kısmında da “İlk hedefiniz 

Akdeniz’dir ileri, Dumlupınar 1922” yazılıdır. Arkada ise, Osmanlı devletini temsilen 

devrilmiş bir ağaç ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen de bu ağacın gövdesinden 

fışkıran genç bir fidan vardır. Arka yüzde de mermi taşıyan kadın figürü, Türk 

analarını simgelemektedir. Atatürk ise en üstte, Başkumandanlık kıyafeti ile bir at 

üstündedir (Ankara, 1975:1129. En işlek yollardan biri olan Ulus Meydanı’nda yer alan 

Cumhuriyet Anıtı, her görene Kurtuluş Savaşı’nın nasıl kazanıldığını göstermesi ve 
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milliyetçilik duygularını kabartması bakımından Ankara’nın sahip olduğu en önemli 

yapıtlardan biridir. 

2.1.24. Gençlik Parkı 

Ankara’nın bataklık bölgelerinden birinde kurulmuş olan parkın tasarımı ilk 

önce Herman Jansen tarafından yapılmış sonra da Theo Leveau tarafından yeniden 

tasarlanarak, Bayındırlık Bakanlığı’nca projelendirilmiştir. 1936 yılında çay bahçeleri, 

açık hava halk tiyatrosu, çocuk bahçesi ile başlayan yapı, 1950 yılından sonra İtalyan 

Luna Parkı’na döndürülmüştür (Cumhuriyet ve Başkent Ankara, 2008: 167).  

1960’lı yıllarda Ankara halkının en popüler eğlence mekânlarından biri haline 

gelen Gençlik Parkı, günümüzde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş gezi 

ve eğlence merkezi konumundadır. 

2.1.25. Numune Hastanesi 

1924 yılında Avusturyalı mimar Robert Örley tarafından yapılmıştır. Yapının 

uzun kütlesi doğu-batı yönünde yüksekçe bir arazi üzerine yerleştirilmiştir. Bodrum 

ve çatı katı ile birlikte beş kattan oluşan bloğun güneye doğru uzayan ve ana blokla 

birleşen iki yan kütlesi vardır (Akpolat, 2004:227).  Hastane günümüzde de 

Ankara’nın önemli sağlık merkezlerinden birisidir.  

Altındağ’da Bulunan Müzeler 

Tablo 1: Altındağ’daki Müze ve Ören Yerlerine Ait İstatistik Bilgiler (2010 Yılı) 

Müze Adı 
Sergilenen 
Eser Sayısı 

Depodaki 
Eser Sayısı 

Toplam 
Eser Sayısı 

Ziyaretçi 
Sayısı 

Koleksiyoner 
Sayısı 

Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi 

5.253 189.060 194.313 378.340 65 

Roma Hamamı ve Ören 
Yeri 

883 - 883 8.706 - 

Etnografya Müzesi 3.200 24.967 28.167 85.296 76 

Kurtuluş Savaşı Müzesi 
(TBMM ye 

devredilmiştir) 

173 - 173 80.024  

Cumhuriyet Müzesi 165 5.685 5.850 202.940 40 
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Kaynak:  Ankara Valiliği İl Kültür Müdürlüğü 28.02.2011 tarih ve 2061 sayılı yazısı verileri 

 

2.1.26. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Ankara Kalesi’nin güneydoğu kıyısındaki, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu 

Han olmak üzere iki Osmanlı yapısı, Atatürk’ün teklifiyle müze haline getirilmiştir 

(Adım Adım Ankara, 2008:143; Ankara, 1975:76,77). Müzede, Anadolu kronolojisinin 

izlendiği geniş bir sergileme söz konusudur (Ankara, 1975:76,77). 

2.1.27. Cumhuriyet Müzesi 

I. TBMM binasının yetersiz olması sonucu 1923 yılında Mimar Vedat Tek (Adım 

Adım Ankara, 2008:114) tarafından inşa edilmiş olan II. TBMM binası, 1924-1960 

tarihleri arasında Cumhuriyetin geliştirildiği, yasaların çıkarıldığı, çok partili siyasal 

sisteme geçişin sağlandığı tarihi ve önemli bir yapı olarak işlevini sürdürmüş, 30 Ekim 

1981 tarihinde de Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Türkiye’nin 

ekonomik, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel olayları belge, fotoğraf ve eşyalarla 

birlikte kronolojik olarak sergilenmektedir (Adım Adım Ankara, 2008:114). 

2.1.28. Devlet Resim ve Heykel Müzesi 

1980 yılında restore edilerek hizmete sunulmuş olan Devlet Resim ve Heykel 

Müzesi’nde çok yakın bir geçmişi olan resim ve heykel sanatlarımızın meydana gelip 

gelişmesinde önemli role sahip tüm sanatçıların en seçkin eserlerinin sergilendiği bir 

sanat merkezi niteliğindedir. Tarihi salonda ayrıca, konser, tiyatro ve sinema 

gösterisi gibi benzer sanat faaliyetlerine de yer verilmektedir (Ankara, 1975:79,80). 

2.1.29. Etnografya Müzesi 

Etnografya Müzesi, Ankara’nın Namazgah adlı semtinde kurularak 1930-1938 

yılları arasında halka açılmıştır (Adım Adım Ankara, 2008:144). 1938 yılında 

Atatürk’ün vefatıyla, müzenin iç avlusu geçici kabir olarak ayrılmış ve 1953 yılında 

Anıtkabir’e nakil edilene kadar Atatürk burada yatmıştır. Atatürk’ün anısına sembolik 

kabir halen mevcuttur ve üzerinde “Burası 10.11.1938’de sonsuzluğa ulaşan 

Atatürk’ün 21.11.1938’den 10.11.1953’e kadar yattığı yerdir” ifadesi bulunmaktadır.  
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2.1.30. Kurtuluş Savaşı Müzesi 

Ulus Meydanı’ndaki tarihi I. TBMM binası, 1961 yılından bu yana müze olarak 

halkın ziyaretine açılmıştır. 

Duvarlarının Ankara Taşı (Andezit) ile kaplı olması özelliğine sahip olan bina; 

1915 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulüp binası olarak inşa edilmeye başlanmış, 

1920-1924 tarihleri arasında I. TBMM olarak kullanılmış ardından da sırasıyla 

Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak kullanılmıştır. 1952 

yılında da Maarif Vekaletine devredildikten sonra 1961 tarihinde I. TBMM Müzesi 

olarak anılmış, 1981 yılında restore edilen müze Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır 

(Adım Adım Ankara, 2008:113). 

2.1.31. Çengel Han-Rahmi Koç Müzesi 

1522-1523 yıllarında yapılan Çengel Han 20. Yüzyıla kadar Ankara’nın önemli 

ticaret noktalarından birisi olmuştur (Akpolat,2004:137). Çengel Han önemini 

yitirmesiyle birlikte uzun bir dönem kullanılmamıştır. 2003-2005 yılları arasında 

aslına uygun olarak restore edilerek Rahmi Koç Müzesi olarak hizmete açılmıştır. 

Müzenin 32 odasında denizcilikten, karayolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba kadar 

birçok sanayi kolunun geçmişi 800’den fazla obje ile sergilenmektedir. Müze 

Türkiye’nin ilk sanayi müzesidir. 

2.1.32. Demiryolları Müzesi 

1924 yılına ait olan yapı, Demiryolları Mimarlarından Kemal Suha Esen 

tarafından “Ankara Oteli” olarak projelendirilmiş, ancak hiç bu kimliği ile yaşama 

geçirilememiştir. TCDD bu özgün yapıyı, sırasıyla İşletme Müdürlüğü, Muhasebe 

Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Kısım Şefliği, Eğitim ve Öğretim Dairesi 

olarak idari amaçla kullanmış, 1990 yılında yönetim kurulu kararıyla da demiryolları 

mimarlarınca “TCDD Müzesi ve Sanat Galerisi” olarak aslına uygun restore edilip, 

faaliyete geçirilmiştir. İki katlı olan yapının bir de yarım bodrum katı bulunmaktadır. 

Girişte anıtsal taç kapı olanca heybeti ile ortada yer almaktadır. İki büyük kanatlı 

ahşap kapı masif olup içeriye açılmaktadır. Kilit kemerler ile tüm cephelerin tamamı 

Ankara taşı ile kaplıdır. Ön ve yanda iki balkon yer alır. Girişin zemini İzmir 

karosu/malta taşı kaplıdır. Desenleri gri-beyaz zeminde gri-siyah renkte sekiz kollu 

rüzgârgülü motiflidir. Yüksek tavanlar yapının dönem özelliğindendir. Erken 
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Cumhuriyet dönemi yapısı olan bina, otel olarak projelendirildiği için her katta odalar 

ortadaki büyük sofaya açılmaktadır. 

2.1.33. Ziraat Bankası Müzesi 

Ziraat Bankasının tarihi genel müdürlük binasında yer almaktadır. Türkiye’nin 

ilk bankacılık müzesidir ve 1981 yılında açılmıştır. Müzede, Türkiye bankacılık 

sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişten 

bugüne gelinen gelişimini gösteren objeler sergilenmektedir. 142 yıllık orijinal 

"Memleket Sandığımız", 100 yılın üzerinde bir tarihi geçmişi bulunan yevmiye 

defterleri, bugün artık kullanılmayan altın alım ve satım kayıt defterleri, "Kinin" tevzi 

ve satışına ait defterler, genel müdürlük ve şubelerinde kullanılan hesap ve yazı 

makineleri ile kristal hokka takımları, eski telefonlar, çeşitli altın ve mektup 

terazileri, bekçi kontrol saatleri, eski yazı banka kapı levhaları ile çeşitli kurum ve 

kuruluşların Ziraat Bankası’na verdiği madalyon ve berat örnekleri teşhirde bulunan 

değerli eşyalar arasındadır. 
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Harita 1: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin Yeni Hizmet Alanı 
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Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı,2005 

 

3. GÜNÜMÜZDE ALTINDAĞ: İSTATİSTİKÎ GÖRÜNÜM 

Altındağ’da Demografik ve Siyasal Yapı Göstergeleri 

3.1.1. Altındağ’da Yılara Göre Nüfus 

Tablo 2: Altındağ’ın Yıllara Göre Nüfusu 

Kaynak: http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye.php?belediyeid 

1970 yılında 348.000 olan Altındağ’ın nüfusu, 1985 yılında 397.000’e, 2000 

yılında ise 400.000’e çıkmıştır. 2000 yılı sonrasında Altındağ’ın nüfusu azalma 

eğilimindedir. 2010 yılı itibariyle de Altındağ’ın nüfusu 365.920’dir.  

Tablo 3: Altındağ İlçesinde Kurulu/Faaliyet Gösteren Dernek ve Vakıf Sayıları 

 2008 2009 2010 2011 

Dernek Sayısı 1056 1088 1111 1119 

Vakıf Sayısı 51 50 48 48 

Kaynak: Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 18.02.2011 tarih ve 5245 sayılı yazısı 

verileri; T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünün 25.02.2011 

tarih ve 01943 sayılı yazısı verileri. 

Altındağ’da 2008 yılında kurulu olan dernek sayısı 1056, vakıf sayısı ise 51’dir. 

2009 yılında kurulu dernek sayısı 1088, vakıf sayısı ise 50’dir. 2010 yılında dernek 

sayısı 1111’e çıkmış, vakıf sayısı ise 48’e düşmüştür. 2011 yılı itibariyle dernek sayısı 

1119, vakıf sayısı ise 48’dir. 

1970 348.000 2007 367.471 

1980 348.000 2008 367.812 

1985 397.000 2009 367.340 

1990 380.000 2010 365.920 

2000 400.023 2011  
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3.1.2. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Altındağ Belediyesi Seçim 
Sonuçları 

Tablo 4: 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Altındağ Belediyesi Seçim Sonuçları 

 Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Üyeliği 

Parti Oy % Oy % 

AKP 115.699 57.27 110.377 54.76 

ANAP 793 0.39 583 0.29 

BBP 3.352 1.66 5.390 2.67 

BTP 294 0.15 370 0.18 

CHP 44.054 21.81 44.616 22.13 

DP 706 0.35 841 0.42 

DSP 1.265 0.63 1.633 0.81 

DTP 1.486 0.74 1.511 0.75 

LDP 88 0.04   

MHP 29.040 14.37 30.711 15.23 

MP 175 0.09 222 0.11 

SP 4.884 2.42 5.329 2.64 

TKP 199 0.10   

Diğer 0 0.00 0 0.00 

Not: Bu seçimlerde kazanan parti: AKP, seçmen sayısı: 249.620, katılım: %84.35 olmuştur. 

Kaynak: http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye.php?belediyeid=126695 

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP geçerli oyların %57.27’sini alarak 

belediye başkanlığını kazanmıştır. Toplam seçmen sayısı 249.620 iken, seçime katılım 

oranı %84.35 olmuştur. Seçim’de %22.13 oy oranı ile CHP ikinci, %15.23 oy oranı ile 

MHP üçüncü parti olmuştur.  
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Altındağ’da Ekonomik Göstergeler 

3.1.3. Altındağ Toplanan Vergi Miktarı 

Tablo 5: Altındağ’daki Vergi Dairelerinin Vergi Gelirleri Toplamı ve Tahsilât Oranı 

Yıl Tahakkuk Tahsilât Tahsilât Oranı (%) 

2008 6.268.058.563,90 5.973.431.376,37 95,30 

2009 7.193.062.040,32 6.795.408.759,07 94,47 

2010 8.000.283.088,17 6.468.169.238,93 80,85 

2011 (31 Ocak itibariyle) 1.999.044.634,15 413.249.690,11 20,67 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının Altındağ Kaymakamlığı’na 

25.02.2011 tarihli yazısı 

2008 yılında Altındağ’da tahakkuk eden vergi miktarı 6.268.058.563,90 TL’dir. 

Tahsil edilen vergi miktarı 5.973.431.376,37 TL olup, tahsilât oranı %95,30 olarak 

gerçekleşmiştir. 2009 yılında tahakkuk eden vergi miktarı 7.193.062.040,32 TL, tahsil 

edilen vergi miktarı 6.795.408.759,07 TL, tahsilât oranı %94,47’dir. 2010 yılında 

tahakkuk eden vergi miktarı 8.000.283.088,17 TL, tahsil edilen vergi miktarı 

6.468.169.238,93 TL, tahsilât oranı ise %80,85’dir. Verilere göre Altındağ’da son üç 

yılda tahakkuk eden vergi miktarı artmakla birlikte tahsilât oranında azalma 

görülmektedir.  

3.1.4. Altındağ’da Esnaf Sayısı 

Tablo 6: Altındağ İlçesi Genelinde ve Siteler’deki Aktif Esnaf Sayısı 

Yıl Altındağ İlçesi’nde Siteler’de 

31 Aralık 2008 10.311 5.367 

31 Aralık 2009 10.227 5.313 

31 Aralık 2010 10.192 5.176 

28 Şubat 2011 10.185 5.172 

Kaynak: Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Altındağ Kaymakamlığı’na 01.03.2011 

tarihli yazısı 
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2008 yılı Aralık ayı verilerine göre Altındağ genelinde esnaf sayısı 10.311, 

Siteler’deki esnaf sayısı ise 5.367’dir. 2009 yılı Aralık ayı verilerine göre Altındağ 

genelinde esnaf sayısı 10.227, Siteler’deki esnaf sayısı ise 5.313’tür. 2010 yılı Aralık 

ayı verilerine göre Altındağ genelinde esnaf sayısı 10.192, Siteler’deki esnaf sayısı ise 

5.176’dır. 2011 yılı Şubat ayı verilerine göre Altındağ genelinde esnaf sayısı 10.185, 

Siteler’deki esnaf sayısı ise 5.172’dir. Verilere göre Altındağ’da gün geçtikçe esnaf 

sayısı azalmaktadır. 

Altındağ’da Eğitim ve Kültür Hizmetleri 

3.1.5. Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezleri 

Tablo 7: Altındağ’da Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezleri 

 Birim Adı Adresi Telefon 

1 İshak Ağa Konağı Kültür Sanat Evi Sakarya Mah. İnci Sok. 14 3100290 

2 Plevne Hanımlar Lokali Plevne Mah. Petek Sok. 6 3187535 

3 Zübeyde Hanım Hanımlar Lokali Zübeyde Hanım Mah. 365.Sok. 3422150 

4 Aydınlıkevler Hanımlar Lokali Aydınlıkevler Mah. Arama Sok. 70 3187545 

5 Seyfi Demirsoy Hanımlar Lokali Seyfi Demirsoy Mah. Erda Sok.17 3163134 

6 Altınpark Hanımlar Lokali Altınpark Mah.Tütüncü Sok. 23 3186203 

7 Gül Pınar Hanımlar E.K.M. Gülpınar Mah. 166. Cad. 60 3406894 

8 Örnek Hanımlar E.K.M. Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.115 3188079 

9 Hüseyin Gazi Kültür Merkezi Orhan Kemal Cad.303 Siteler 3758463 

10 29 Ekim Kültür Merkezi Ali Ersoy Mah.65.Sok. 5 Siteler 3534898 

11 Beşikkaya Hanımlar Lokali Beşikkaya Mah. 461.Sok. 2 3751210 

12 Mevlana Kültür Merkezi Başpınar Mah. 1.Sok. 57 Doğantepe 3517188 

13 Alemdağ Hanımlar Lokali Alemdağ Mah. 1017.Cad. 2/A 3767980 

14 Karapürçek Hanımlar Lokali Karapürçek Mah. 337.Sok. 4 3767578 

15 Yıldıztepe Hanımlar Lokali Yıldıztepe Mah. Hacı Bayram Veli Cd. 244 3507501 

16 Karakum Hanımlar E.K.M. Karakum Mah. Hacı Bayram Veli Cd. 70 3396519 

17 Hacılar Hanımlar E.K.M. Hacılar Mah. 894.Sok. 19 3491766 

18 Karacaören Hanımlar E.K.M. Karacaören Mah.TOKİ Küme Evler 94/F 5286129 

19 Güneşevler Hanımlar E.K.M. Güneşevler Mah. 116.Sok. 13 3476011 

20 Karapürçek Hanımlar E.K.M.2 Karapürçek Mah. 339.Cad. 2 3764776 

21 Aktaş Hanımlar Eğitim ve Kültür M.   

22 Önder Hanımlar E.K.M. Önder Mah. Gönülçalan Sok. 11 3486860 

Kaynak: Altındağ Belediye Başkanlığının Altındağ Kaymakamlığı’na 02.03.2011 tarihli yazısı 
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Yukarıda isimleri belirtilen Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezlerinde son üç yılda 

şu kurslar verilmiştir; takı tasarımı, okuma yazma, cilt bakımı, kuaförlük, diksiyon, 

kırkyama, bilgisayar, iğne oyası, tel kırma, kurdela işi, bağlama, ev dekorasyonu, 

yönetici sekreterliği, resim, ahşap boyama, halk oyunları, anne-çocuk eğitimi, el 

örgüsü, mefruşat, ud, keman, kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, sırma, el 

nakışı, cam üfleme, İngilizce, gitar, şiş-dantel, ebru, minyatür, saz-bağlama, halk 

oyunları, kırkpare, boncuk, aşçılık, tıbbi sekreterlik, benim ailem, dikiş, trikotaj, taş 

bebek, modern dans, geleneksel el sanatları, tekstil, tezhip, otantik, yorgan, triko, 

mis sabun, gelin başı, ney, şiş örgüsü, Türkçe, matematik, biyoloji, fizik, kimya, taş 

bebek, Trabzon hasırı, keçe hasırı. 

Hanımlar lokali ve hanımlar eğitim ve kültür merkezlerinden ayrı olarak, 

Altındağ belediyesine bağlı olarak 4 adet Gençlik Merkezi bulunmaktadır. Bu 

merkezlerde ilköğretim ve lise öğrencilerine Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi, 

satranç, gitar, saz, halkoyunları, tiyatro kursları da verilmektedir. 

Altındağ Belediyesi’nin bugüne kadar açmış olduğu toplam 22 tane Hanımlar 

Eğitim ve Kültür Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin ilki 2005 yılında Beşikkaya 

Mahallesi’nde açılmıştır. Günümüze kadar 35.000 kadının çeşitli şekillerde 

faydalandığı bu merkezlerde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat 

faaliyetleri de icra edilmektedir. Bu merkezlerdeki başlıca eğitim faaliyetleri; 

İngilizce kursları, diksiyon kursları, bilgisayar kursları, meslek edindirme kursları, 

okuma-yazma kursları ve çeşitli konuşlarda düzenlenen seminerlerdir. 15 merkezde 

verilen İngilizce kurslarına katılan kadın sayısı 922’dir. Diksiyon kurslarına katılan 

kadın sayısı 1.057, bilgisayar kurslarına katılan kadın sayısı ise 2.378’dir.  

22 merkezin tamamında açılan okuma-yazma kurslarında beş yılda 5.221 kadın 

okum-yazma öğrenmiştir. Bu kadınlardan 254 tanesi ilkokul diploması alırken, 51 

tanesi de lise diploması almıştır. Son beş yılda çeşitli konularda 500 seminer 

düzenlenmiş ve bu seminerlere 17.000 kadın katılmıştır. Seminerlerde aile içi 

iletişim, sağlık, kadın hakları başlıkları adı altında anlatılan konulardan bazıları 

şunlardır: ilk yardım, diyabet, cinsel hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, pnömok, sağlıklı 

beslenme, stres yönetimi, madde bağımlılığı eğitimi, kadına yönelik şiddet, kadın 

hakları, iş hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, mal paylaşımı, aile hukuku. 

Seminerlerin düzenlenmesinde ise Altındağ Belediyesi’nin işbirliği yaptığı kurumlar 

arasında Ankara Üniversitesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi, 
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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

Ankara Barosu, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay Derneği, Etlik Zübeyde Hanım 

Kadın Doğum Hastanesi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi, Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Uçan Süpürge Kadın Organizasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Girişimci Kadınlar Derneği ve Milli Prodüktivite Merkezi yer almaktadır. Yapılan 

seminer çalışmaları sayesinde daha bilinçli bir toplum yapısı amaçlanmakta ve aynı 

zamanda kendine güvenen girişimci kadınlar yetiştirme amacı güdülmektedir.  

Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezlerinde eğitim seminerlerinin yanı sıra çeşitli 

kurslar verilmekte ve bu sayede kurslara katılan kadınların meslek edinmeleri de 

sağlanmaktadır. Merkezlerde meslek edindirmeye yönelik verilen kurslar arasında; 

cilt bakımı, manikür-pedikür, kuaförlük, trikotaj, ebru, tezhip, kırkyama, mefruşat, 

iğne oyası, el örgüsü, resim, yağlı boya, ahşap boyama, kumaş boyama, tel kırma, 

takı tasarımı, mum batik, vitray, sabun, ev aksesuarları, taş bebek, gelin 

aksesuarları, drama, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, keman, ud, 

kanun, bağlama, gitar yer almaktadır. Bu kurslarda eğitim alan kadınlar, iş bulmakta 

daha fazla şans elde ederken, kazandıkları becerilerini iş hayatlarında uygulama 

imkânı bulmaktadırlar. Bugüne kadar kurslara katılan kişi sayısı 19.400 olmakla 

birlikte bu kadınlar arasından 50 tanesi kendi işyerini açmış, 82 kadın iş bulmuş ve 

322 kadın ise kurslarda öğrenerek yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı 

sağlamaktadırlar. Altındağ Belediyesi, kadınların meslek edindirme kurslarında 

öğrenerek yapmış oldukları ürünleri pazarlayabilmeleri için Hamamönü’nde El 

Ürünleri Pazarı açmıştır. Bu sayede kadınlar haftanın yedi günü bu pazarda yapmış 

oldukları ürünleri satabilmektedirler. Satılan ürünler arasında şunlar yer almaktadır; 

takılar, iğne oyaları, deri tasarımlar, tel kırma, örgüler, ev aksesuarları, bez bebek, 

yağlı boya tablo, biblo, mefruşat ve bazı yemek çeşitleri.  

Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde ayrıca sosyal aktiviteler de yer 

almaktadır. Merkezlerin tamamında bulunan spor salonların kadınlar düzenli olarak 

spor yapabilmektedirler. Düzenlenen turnuvalarla kadınların spora yönelik ilgileri 

artırılmaya çalışılmaktadır. Folklor, dans ve müzik kurslarıyla kadınların sanatsal 

aktiviteler yapması sağlanmaktadır. Merkezlerin düzenlediği geziler sayesinde 

Altındağlı kadınlar Ankara içi ve Ankara dışı gezi turlarına katılabilmekte ve bugüne 

kadar görme imkânı bulamadıkları yerleri görebilmektedirler. 20.248 kadın Ankara içi 

gezilere katılırken, 21.103 kadın Ankara dışı gezilere katılmıştır. Ankara içi gezilerde 

Ankara’nın önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Etnoğrafya, Resim-Heykel Müzesi, 
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Hava Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atatürk Konut Müzesi, TBMM, Atatürk 

Müze Köşkü, Cumhuriyet Devri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Kalesi, 

Harikalar Diyarı, Göksu Parkı, Gordion Müzesi, Kocatepe Camii, Anıtkabir, Sanat 

Galerisi Müzesi, Atatürk Müze Köşkü Konutu, Pembe Köşk, Mehmet Akif Ersoy Müze 

Evi, Kale, Gündoğdu Mahallesi Tarihi Ankara Evleri gibi yerlere geziler 

düzenlenmiştir. Ankara dışı geziler arasında; İstanbul, Çanakkale, Konya, Bursa, 

Nevşehir gibi iller yer almaktadır.   

3.1.6. Altındağ’da Öğrenci Öğretmen Okul Bilgileri 

Tablo 8: Altındağ’da Öğrenci Öğretmen Okul Bilgileri 

 2008 2009 2010 2011 Şubat 

Öğrenci Sayısı 75.114 77.786 74.030 75.018 

Öğretmen Sayısı 4.304 4.347 4.043 4.431 

Okul Sayısı 113 113 114 114 

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25.02.2011 tarih ve 04539 sayılı 
yazısı verileri 

Altındağ’da 2008-2009 yıllarında toplam 113 okul vardır. 2008 yılında bu 

okullarda 75.114 öğrenci eğitim almakta, 4.304 öğretmen görev yapmaktadır. 2009 

yılında öğrenci sayısı 77.786’ya, öğretmen sayısı ise 4.347’ye çıkmıştır. 2010-2011 

yıllarında toplam okul sayısı 114’tür. 2010 yılında öğrenci sayısı 74.030, öğretmen 

sayısı 4.043’tür. 2011 yılında öğrenci sayısı 75.018, öğretmen sayısı ise 4.431’dir.  

3.1.7. Camii, Mescit ve Kur’an Kursu Sayıları 

Tablo 9: Altındağ İlçesindeki Camii, Mescit ve Kur’an Kursu Sayıları 

 2008 2009 2010 2011 

Camii 190 193 195 194 

Mescit 68 73 75 75 

Kur’an Kursu 55 61 61 60 

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 23.02.2011 tarih ve 335 sayılı yazısı verileri 
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Altındağ’da 2008 yılında 190 olan cami sayısı, 2009 yılında 193’e, 2010 yılında 

195’e çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle ise cami sayısı 194’tür. Altındağ’da 2008 yılında 

68, 2009 yılında 73, 2010 yılında 75, 2011 yılında 75 mescit vardır. Altındağ’da 

bulunan Kur’an Kursu sayıları ise 2008 yılında 55, 2009 yılında 2009, 2010 yılında 61, 

2011 yılında 60’tır.  

3.1.8. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Kursları 

Altındağ Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları’nda okuma-yazma 

kursu, genel kurslar, mesleki ve teknik kurslar başlıkları altında çeşitli kurslar 

verilmektedir. 2008 yılında 73 okuma-yazma kursunda 585 kadın, 191 erkek olmak 

üzere toplam 776 kursiyer kurs almıştır. 2009 yılında 96 okuma-yazma kursunda 973 

kadın, 174 erkek olmak üzere toplam 1.147 kursiyer kurs almıştır. 2010 yılında 128 

okuma-yazma kursuna 1.043 kadın, 203 erkek katılmıştır. 2011 yılı Şubat ayı 

verilerine göre 136 okuma-yazma kursuna 908 kadın, 92 erkek olmak üzere toplam 

1.000 kişi kurs almıştır. 2008 yılında 471 genel kurslara 2.748 kadın, 1.577 erkek, 

toplam 4.325 kişi katılmıştır.  

Tablo 10: Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Kurs İstatistikleri 

Kurs Adı Yıl 
Kurs 
Sayısı 

Kursiyer Sayısı 

Kadın Erkek Toplam 

Okuma Yazma Kursu 

2008 73 585 191 776 

2009 96 973 174 1.147 

2010 128 1.043 203 1.246 

2011 Şubat 136 908 92 1000 

Genel Kursalar 

2008 471 2.748 1.577 4325 

2009 617 5.292 3.160 8.452 

2010 634 8.370 2.235 10.605 

2011 Şubat 639 7.233 2.522 9.755 

Mesleki ve Teknik 
Kurslar 

2008 256 2.812 632 3.444 

2009 450 6.152 969 7.121 

2010 135 1.572 923 2.495 

2011 Şubat 104 1.112 396 1.508 

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25.02.2011 tarih ve 04539 sayılı 
yazısı verileri 
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2009 yılında 617 genel kurslara 5.292 kadın, 3.160 erkek, toplam 8.452 kişi 

katılmıştır. 2010 yılında 634 genel kurslara 8.370 kadın, 2.235 erkek olmak üzere 

toplam 10.605 kişi katılmıştır. 2011 yılı Şubat ayı verilerine göre 639 genel kurslara 

7.233 kadın, 2.522 erkek toplam 9.755 kişi katılmıştır.  2008 yılında 256 mesleki ve 

teknik kurslara 2.812 kadın, 632 erkek olmak üzere toplam 3.444 kişi katılmıştır. 2009 

yılında 450 mesleki ve teknik kurslara 6.152 kadın, 969 erkek olmak üzere toplam 

7.121 kişi katılmıştır. 2010 yılında 135 mesleki ve teknik kurslara 1.572 kadın, 923 

erkek toplam 2.495 kişi katılmıştır. 2011 yılı Şubat ayı verilerine göre 104 mesleki ve 

teknik kurslara 1.112 kadın, 396 erkek olmak üzere toplam 1.508 kişi katılmıştır. 

Kurslara katılan kişi sayısı, kurslara olan ilginin zamanla arttığını göstermektedir.    

Altındağ’da Sağlık Hizmetleri Göstergeleri 

3.1.9. Altındağ İlçesi Yeşil Kart Çalışmaları 

Tablo 11: Altındağ İlçesi Yeşil Kart Çalışmaları 

Yılı Başvuran 
Kişi Sayısı 

Alan Kişi 
Sayısı 

İptal Edilen 
Kişi Sayısı 

Toplam 
Yeşil Kartlı 

Sayısı 
2008 8.663 8.640 6.728 63.449 

2009 9.299 12.182 7.794 67.804 

2010 6.815 10.114 6.728 71.165 

2011 (ilk iki ay) 1.098 688 417 71.434 

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığının 28.02.2001 tarih ve 887 sayılı 

yazıyla bildirilen verileri 

Altındağ’da 2008 yılında 8.663 kişi yeşil kart başvuru yapmış ve 8.640 kişi yeşil 

kart sahibi olmuştur. Aynı yıl iptal edilen yeşil kart sayısı ise 6.728’dir. 2008 yılında 

toplam yeşil kart sahibi sayısı 63.449’dur. 2009 yılında 9.299 kişi yeşil kart başvuru 

yapmış, 12.182 kişi yeşil kart almıştır. 2009 yılında toplam yeşil kart sahibi olan sayısı 

67.804’tür. 2010 yılında 6.815 kişi yeşil kart başvurusu yapmış, 10.114 kişi yeşil kart 

almıştır. 2010 yılında toplam yeşil kartlı sayısı 71.165’tir. 2011 yılının ilk iki ayında 

yeşil kart başvurusu yapan sayısı 1.098, yeşil kart alan sayısı ise 688’dir. 2011 yılı 

Şubat ayı verilerine göre toplam yeşil kartlı sayısı 71.434’tür.  
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3.1.10. Altındağ İlçesi Sağlık Ocakları Çalışmaları 

Tablo 12: Altındağ İlçesi Sağlık Ocakları Çalışmaları 

Yılı Toplam Sağlık Ocağı 
Sayısı 

Sağlık Ocaklarındaki 
Doktor Sayısı 

Muayene Edilen 
Hasta Sayısı 

2008 19 Adet Sağlık Ocağı             
1 Adet AÇS/AP 

86 936.492 

2009 19 Adet Sağlık Ocağı                
1 Adet AÇS/AP 

91 1.109.701 

2010 19 Adet Sağlık Ocağı             
1 Adet AÇS/AP 

107 528.114 

2011 (Şubat) 25 Adet ASM içinde           
98 Adet Aile Hekimi 

107  

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığının 28.02.2001 tarih ve 887 sayılı 

yazıyla bildirilen verileri 

Altındağ’da 2008 yılında 19 adet sağlık ocağı ve bir adet ana çocuk sağlığı ve 

aile planlama merkezi bulunmaktadır. 2008 yılında çalışan doktor sayısı 86 ve 

muayene edilen hasta sayısı ise 936.492’dir. 2009 yılında 19 adet sağlık ocağı ve bir 

ana çocuk sağlığı ve aile planlama merkezinde çalışan doktor sayısı 91, muayene 

edilen hasta sayısı ise 1.109.701’dir. 2010 yılında 19 adet sağlık ocağı ve bir ana 

çocuk sağlığı ve aile planlama merkezinde çalışan doktor sayısı 107, muayene edile 

hasta sayısı ise 528.114’tür. 2011 yılı Şubat ayı verilerine göre 25 adet aile sağlığı 

merkezinde 98 aile hekiminin yanında 107 doktor çalışmaktadır. 

3.1.11. Altındağ’da Hasta ve Hastane Hizmetleri 

Altındağ’da Numune, Hacettepe, İbn-i Sina, Yüksek İhtisas gibi Ankara’nın en 

büyük hastaneleri yer almaktadır. Altındağ’daki toplam hastane sayısı 17’dir. 2008 

yılında bu hastanelerin fiili yatak sayısı 6.638 olup, hastanelerde muayene olan kişi 

sayısı 8.207.532’dir. 2009 yılında hastanelerin fiili yatak sayısı 6.552 olup, 

hastanelerde muayene olan kişi sayısı 7.760.223’tür. 2010 yılında hastanelerin fiili 

yatak sayısı 6.613 olup, hastanelerde muayene olan kişi sayısı 8.599.346’dır.  
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Tablo 13: Altındağ’daki Hastanelerin Yatak Sayıları ve Muayene Edilen Hasta Sayıları 

Kurum Adı 
2008 2009 2010 

Fiili Yatak 

Sayısı 

Muayene 

Edilen 

Hasta S. 

Fiili Yatak 

Sayısı 

Muayene 

Edilen 

Hasta S. 

Fiili Yatak 

Sayısı 

Muayene 

Edilen 

Hasta S. 
Numune Hastanesi 1.093 1.155.778 1.092 1.231.625 1.140 1.352.235 

Ankara Hastanesi 478 1.717.485 599 1.691.527 606 1.733.341 

Hacettepe Ü. Tıp F. 760 566.897 678 555.320 696 599.852 

Dr.Sami Ulus Kadın Doğum-Çocuk Sağlığı ve Hast. E.A.H. 423 223.955 401 354.394 382 374.492 

Zübeyde Hanım Doğumevi - 57.230 -    

Ankara Ü. Tıp F. İbni Sina Hastanesi 931 310.984 941 346.037 911 424.815 

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi 460 408.792 520 361.655 520 428.616 

Hacettepe Ü. Çocuk Hastanesi 293 223.510 278 234.401 278 224.869 

T. Yüksek İhtisas Hastanesi 432 278.047 439 295.386 439 293.483 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 270 116.196 270 61.487 270 60.945 

Verem S.D. Dr.N.K. Göğüs Hastalıkları Hastanesi 49 17.364 49 15.739 49 13.312 

Ankara Ulus Devlet Hastanesi 160 718.591   112 441245 

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğt. Arş. Hastanesi 202 265.478 302 289.364 302 314.032 

Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi 101 176.891 101 220.142 101 256.653 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 938 1.549.138 807 1.510.740 807 1.497.301 

75. Yıl Ağız Diş Sağlığı - 349.340  529.197  565.305 

Ankara Özel Ulus Hastanesi 48 71.856 75 63.209  18.850 

Kaynak: Altındağ Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığı 28.02.2011 tarih ve 887 sayılı yazısı  
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3.1.12. Altındağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Hizmetleri 

Tablo 14: Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Yardımları 

Yardım Türü 
2008 Yılı Toplam 

Yardım Yapılan 

2009 Yılı Toplam 

Yardım Yapılan 

2010 Yılı Toplam 

Yardım Yapılan 

2011 (Ocak ve Şubat) 

Toplam Yardım 

Yapılan 
Kişi 

sayısı 

Miktar (TL) Kişi 

sayısı 

Miktar (TL) Kişi 

sayısı 

Miktar (TL) Kişi 

sayısı 

Miktar (TL) 

Gıda Yardımı 7.197 642.149,88 12.324 1.143.050,00 7.669 705.548,00 - - 

Giyecek Yardımı - - - - - - - - 

Yakacak Yardımı 12.000 12.000 Aile 14.000 14.000 Aile 14.000 14.000 Aile - - 

Sağlık Yardımı 281 294.700,55 131 78.380,39 178 96.396,23 18 59.028,73 

Diğer (yol, afet, yangın, sel, aşevi vb.) 88 54.265,81 20 12.800,00 18 8.850,00 2 1.000 

Barınma Yardımı - - - - 1 408,00 - - 

Eğitim Yardımı 4.798 290.485,50 10.995 597.478,72 4.185 341.900,00 - - 

Nakit Yardımı (Tek sefer) 595 160.503,72 601 136.539,19 982 219.150,00 177 37.800,00 

Nakit Yardımı (Periyodik) 705 151.800 178 26.900,00 233 34.950,00 2 300,00 

Proje Desteği 1 7.947,78 2 178.354,12 - - - - 

Şartlı Nakil Transferleri 4.129 4.129 Aile 4.474 4.474 Aile 1.911 1.911 Aile - - 

Toplam 29.794 1.601.853,24 42.725 2.173.493,42 29.177 1.407.202,23 199 98.128,73 

Kaynak: Altındağ İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Altındağ Kaymakamlığına 03.03.2011 tarih ve 133 sayılı yazısından 

derlenmiştir.  



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

39 

Altındağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın gıda, sağlık, yakacak, 

barınma, eğitim ve nakit olmak üzere çeşitli yardım faaliyetleri bulunmaktadır. 2008 

yılında bu faaliyetlerden yararlanan kişi sayısı 29.794 olup yapılan toplam yardım 

miktarı ise 1.601.853,24 TL’dir. 2009 yılında 42.725 kişi yardım faaliyetlerinden 

yararlanmış ve toplam 2.173.493,42 TL yardım dağıtılmıştır. 2010 yılında 29.177 kişi 

yardım faaliyetlerinden yararlanmış ve toplam 1.407.202,23 TL yardım dağıtılmıştır. 

2011 yılının ilk iki ayında yardımdan yararlanan kişi sayısı 199 olup, yapılan toplam 

yardım miktarı 98.128,73 TL’dir. 

Altındağ’da Temel Belediye Hizmetleri Örnekleri İstatistikleri 

3.1.13. ASKİ Genel Müdürlüğü Altındağ Abone Sayıları 

Tablo 15: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 2011 Abone İstatistiği 

İlçe Özel Abone Sayısı Resmi Abone Sayısı Toplam Abone 

Akyurt 7.865 46 7.911 

Altındağ 125.343 813 126.156 

Ayaş 4.652 46 4.698 

Bala 2.977 46 3.023 

Çankaya 339.596 2.166 341.762 

Çubuk 27.302 126 27.428 

Elmadağ 14.828 91 14.919 

Etimesgut 120.625 349 120.974 

Gölbaşı 32.635 238 32.873 

Kalecik 3.002 51 3.053 

Kazan 10.703 63 10.766 

Keçiören 286.723 873 287.596 

Mamak 176.376 546 176.922 

Pursaklar 36.158 147 36.305 

Sincan 150.722 466 151.188 

Yenimahalle 268.277 1.291 269.568 

Toplam 1.607.784 7.358 1.615.142 

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünün 28.02.2011 tarih ve 

2011 sayılı Altındağ Kaymakamlığına yazısı verileri 

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı Şubat ayı verilerine göre Altındağ, 126.156 

abone sayısı ile Ankara’nın en çok abonesi olan altıncı ilçesidir.  
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Tablo 16: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Altındağ Abone 
İstatistiği 

Altındağ İlçesi Abone Sayıları 2008 2009 2010 2011 

Özel Abone Sayısı 128.575 134.955 136.758 125.343 

Resmi Abone Sayısı 836 885 912 813 

Toplam Abone Sayısı 129.411 135.840 137.670 126.156 

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünün 28.02.2011 tarih ve 2011 

sayılı Altındağ Kaymakamlığına yazısı verileri 

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Altındağ’da 2008 yılında 129.411 

abone sayısı varken 2009 yılında bu sayı 135.840 olmuştur. 2010 yılında 137.670 iken 

2011 yılında sayı 126.156’ya gerilemiştir.  

3.1.14. Altındağ’da İtfaiye Hizmetleri Göstergeleri 

Tablo 17: Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Altındağ İstatistiği 

Yangın Türü 2008 2009 2010 2011 

Ocak ve 

Şubat 
Kamu Bina Tesis Yangınları 2 4 4 2 

Özel Bina Yangınları 188 340 280 49 

Atölye İmalathane Fabrika vb. Yangınları 15 4 22 8 

Motorlu Araç Yangınları 36 92 55 11 

Odun Kömür Deposu vb. Yangınlar 6 8 9 1 

Orman Fidanlık Yangınları 5 4 8 0 

Ot Çöp Saman Ekin vb. Yangınlar 161 347 246 35 

Diğer Yangınlar 20 22 31 5 

Genel Toplam 433 821 655 111 

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 02.03.2011 tarih ve 4250 

sayılı Altındağ Kaymakamlığına yazısı verileri 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre itfaiye 

Altındağ’da 2008 yılında 433 yangına müdahale etmiş, 2009 yılında 821, 2010 yılında 

ise 655 yangına müdahale etmiştir. 2011 yılının ilk iki ayında ise 111 yangına 

müdahale etmiştir.  
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Tablo 18: Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Altındağ İstatistiği 

 2008 2009 2010 2011 

Ocak ve 

Şubat 
Olay yerine varmadan ekibin yoldan dönüşü 53 36 82 14 

Asılsız İhbar 28 19 43 8 

Tüm Trafik Kazaları Toplamı 46 91 71 6 

Tüm Kurtarma İhbarları Toplamı 80 48 126 54 

Yapılan Tüm İhbarlar Toplamı 640 1015 977 193 

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 02.03.2011 tarih ve 4250 

sayılı Altındağ Kaymakamlığına yazısı verileri 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 

Altındağ’da 2008 yılında 640, 2009 yılında 1015, 2010 yılında 977 ve 2011 yılının ilk iki 

ayında 193 ihbar olmuştur.  

3.1.15. Altındağ Belediyesi Sınırları İçinde Kurulan Pazar Yerleri 

Tablo 19: Altındağ Belediyesi Sınırları İçinde Kurulan Pazar Yerleri 

Pazar Adı 
Kurulduğu 

Gün 
Durumu Mahallesi 

Hacı Bayram Veli Pazartesi Üstü Açık Yıldıztepe Mah. 840.Sokak üzeri 

Doğantepe Salı Üstü Açık Doğantepe Mah. 1110.Sokak üzeri 

Aydınlıkevler Salı Üstü Açık Ahiler Mah. İstinye ve Göveren Sokaklar arası 

Güneşevler Çarşamba Üstü Kapalı Güneşevler Mah. Ecebey Sokak üzeri 

Battalgazi Çarşamba Üstü Kapalı Alemdağ Mah. 882.Cad. ve 1017.Cad. kesişimi 

Solfasol Perşembe Üstü Açık Karakum Mah. Hacı Bayramı-ı Veli Cad. üzeri 

Başpınar Perşembe Üstü Açık Başpınar Mah. 1228. Sokak kesişimi 

Site Yıldız Cuma Üstü Açık Ali Ersoy Mah. 83 ve 95 Sokaklar arası 

Aydınlıkevler Cumartesi Üstü Açık Aydınlıkevler Mah. Şehit Cemalettin Cad. üzeri 

İskitler Cumartesi Üstü Açık Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci ve Seçim Sk arası 

Beşikkaya Pazar Üstü Kapalı Beşikkaya Mah. 1967, 1965, 1955. Sokaklar arası 

Gülpınar Pazar Üstü Açık Gülpınar Mah. 170-164. Sokaklar arası 

Örnek Pazar Üstü Açık Örnek Mah. Hızır Reis Cad. Üzeri 

Kaynak: Altındağ Belediye Başkanlığının Altındağ Kaymakamlığı’na 02.03.2011 tarihli yazısı 
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Altındağ’da 3 tanesinin üstü kapalı, 10 tanesinin üstü açık olmak üzere toplam 

13 pazar yeri bulunmaktadır. Pazartesi bir, Salı iki, Çarşamba iki, Perşembe iki, Cuma 

bir, Cumartesi iki ve Pazar günü üç yerde pazar kurulmaktadır.  
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Harita 2: Altındağ İlçesi ve Mahalleleri 
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MUHTARLARININ GÖZÜYLE ALTINDAĞ’IN MAHALLELERİ 

3.1.16. Ahiler Mahallesi 

Aydınlıkevler, Subayevleri ve Samsun yolu arasındaki bölgededir. 1968 yılında 

kurulmuştur. Nüfusu yaklaşık 12.000 civarındadır. Mahallede yaşayanların büyük bir 

bölümü İç Anadolu bölgesinden göç etmiştir. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunu memur 

ya da emekliler oluşturmaktadır. Mahallede iki ilköğretim okulu vardır. Ankara’nın en 

büyük parklarından olan Altınpark bu mahalleye sınırdır. Mahallede bir çocuk kulübü 

ve bir gençlik merkezi vardır. Altındağ’ın gecekondusu olmayan ender 

mahallelerinden olup, sorunsuz bir mahalledir. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan en 

fazla talep ettikleri ise toplu taşıma araçlarıdır.   

3.1.17. Aktaş Mahallesi 

Altındağ’ın en eski mahallelerinden olan Aktaş 1920’lerde kurulmuştur. 10.000 

civarında nüfusu vardır. Erzurum, Haymana, Karayazı göçmenlerinin yoğunlukla 

yaşadığı bir yerdir. Göçler 1960 sonrası yoğunlaşmıştır. Mahalle büyük oranda 

gecekondulardan oluşmaktadır. Az sayıda memur ikamet etmekle birlikte, mahallede 

yaşayanların büyük bölümü işçi ve serbest meslek sahibidir. İşsizliğin yoğun olduğu 

mahallede suç oranları da yüksektir. Mahallelilerin en büyük sıkıntısı hizmet alımında 

zorluk yaşamalarıdır. Altyapı yatırımlarının yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

Mahallede herhangi bir sosyal tesis, park bulunmamaktadır. Okul eksikliği de 

mahallenin en önemli problemleri arasındadır. Mahalle sakinlerinin muhtarlık en çok 

talep ettikleri şey ise yardımdır. Mahallede kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımlar 

başlamakla birlikte, mahalle sakinleri bu uygulamadan memnun değildir. 

Memnuniyetsizlik nedeni ise sürecin birçok zorluk barındırmasıdır.   
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3.1.18. Alemdağ Mahallesi 

2000 yılı nüfus sayımlarına göre 9049 nüfuslu, 2007 yılı nüfus sayımlarına göre 

ise de 9683 nüfuslu olan Alemdağ Mahallesi, genelde gecekondu ağırlıklı bir 

konumdadır. Ancak son yıllarda "Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında yeni çok katlı 

binalar yapılmaktadır. 

Hüseyin Güllü Ceylan İlk Öğretim Okulu, Alemdağ Mahallesi sınırları içinde 

bulunmaktadır. 

48000 m2 büyüklüğündeki Alemdağ Parkı hem rekreasyon alanı hem pazar yeri 

olarak hizmet veriyor. 12 kaçak yapının yıkılarak inşaa edildiği parkın en dikkat çekici 

özelliği, çocukların trafik kurallarını öğreneceği bir trafik pistinin parkın içinde yer 

alması. 

3.1.19. Ali Ersoy Mahallesi 

1960’lara kurulan mahalle 10.000 nüfusa sahiptir. Mahallenin %35’i 

işyerlerinden oluşmaktadır. Mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü Çankırı, Çorum, 

Bolu, Yozgat ve Tokat’tan göç etmiştir. Mahalle sakinlerinin çoğunluğu işçidir. İşsizlik 

yüksek orandadır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan talepleri arasında iş talebi ön 

plandadır. Mahallede bir ilköğretim okulu, bir lise, bir sağlık ocağı ve bir de kültür 

merkezi mevcuttur. Mahallenin en büyük eksikliği ise okuldur. Mevcut okul mahalle 

için yeterli değildir. Okul eksikliğinin yanı sıra mahallenin altyapı sorunları ve toplu 

taşıma sıkıntısı vardır. Mahalle sakinleri toplu taşıma araçlarının yetersizliğinden 

şikayet etmektedir.  

3.1.20. Altınpark Mahallesi 

Mahalle 1960’larda kurulmuştur. Nüfusu yaklaşık 12.000’dir. Nüfusun 

çoğunluğunu Kızılcahamam, Çamlıdere, Çankırı ve Yozgat göçmeleri oluşturmaktadır. 

Mahalle sakinlerinin büyük bölümü serbest meslek sahibi ve işçidir. Mahallede bir 

ilköğretim okulu, bir lise, bir sağlık merkezi, bir kadınlar lokali ve Altınpark 

bulunmaktadır. Mahallede gecekondu bulunmamaktadır. Mahallenin altyapı 
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problemleri vardır. Özellikle kaldırım ve elektrik yapısı yetersizdir. Mahalle 

sakinlerinin muhtarlık en fazla talep ettikleri temizliktir.  

3.1.21. Anafartalar Mahallesi 

2400 civarında nüfusu vardır. Mahalle sakinleri çoğunlukla Bala, Haymana ve 

Mardin göçmenlerinden oluşmaktadır. Mahallede çoğunlukla işyerleri olmakla birlikte, 

yerleşim yerleri gecekondulardan oluşmaktadır. Mahalle sakinleri genellikle serbest 

meslek sahibi ve işçilerdir. Mahallede iki ilköğretim okulu ve altı tane lise 

bulunmaktadır. Mahallede sosyal tesis bulunmamaktadır. Mahallenin en büyük 

eksikliği parktır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan en fazla talep etikleri ışıklandırma 

ve yoldur. Mahallenin yolları düzensiz olup, asfalt yollar yetersizdir. Mahallede 

kentsel dönüşüm uygulaması bulunmamaktadır.  

3.1.22. Atıfbey Mahallesi 

Altındağ’ın en eski mahallelerinden birisidir. Mahalle Erzurum, Bayburt, Kars, 

Çankırı ve Haymana bölgelerinden göç almıştır. Mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü 

memurdur. Mahalle gecekondu mahallesidir ve altyapı ve imar sorunları vardır. 

Mahallenin en büyük eksikliği ise sağlık ocağı ve postanedir. Mahalle sakinlerinin 

muhtarlıktan en fazla talep ettikleri şey ise yardımdır.   Muhtar hayli genç, çalışkan 

ve sevilen biridir. Görüşmeye gittiğimiz gün bir mahalle sakinini eşiyle barıştırmak için 

Keçiören’e gitmeye hazırlanıyordu. 
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Fotoğraf 2 Atıf Bey Mahallesinin Hıdırlıktepe’den Görünümü 

3.1.23. Atilla Mahallesi 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden göç almaktadır. Nüfusu yaklaşık 

olarak 16.000’dir. Mahalle sakinlerinin büyük bölümü esnaf ve işçidir. İşsizliğin yoğun 

olduğu mahallede altyapı, elektrik problemleri vardır. Mahallede okul, sağlık ocağı ve 

sosyal tesis bulunmamaktadır. Mahalle sakinlerinin en fazla talepleri altyapı 

konusundadır.  Mahallede kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde gecekondular 

yıkılmakta yerlerine çağdaş konutlar yapılmaktadır. Mahalle sakinleri bu dönüşümden 

memnundur.    

3.1.24. Aydıncık Mahallesi 

Aydıncık Mahallesi’nde doğma büyüme yaşadığını belirten mahalle muhtarı, 2 

dönemdir görevini sürdürmektedir. Altındağ için, Ankara’nın merkezi olmasına 
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rağmen, doğru dürüst bir hizmet alınamadığını belirten mahalle muhtarı, Aydıncık 

Mahallesi’nin 700 yıllık çok eski ve köklü bir mahalle olduğunu belirtiyor. Çalışanların 

daha çok Ostim ve Sitelerde istihdam edildiğini belirten muhtar, mahalle sınırları 

içinde herhangi bir okul ya da sağlık ocağının bulunmadığını da sözlerine ekliyor. Eski 

kerpiç evlerin çoğunlukta olduğu mahalle de, toplam 40-50 hane mevcut. Nüfus 

mevsimsel olarak değişiyor. Yazın nüfuz artarken, kışın oldukça azalıyor.  

3.1.25. Aydınlıkevler Mahallesi 

1952’de kurulmuştur. Nüfusu 14.000 civarındadır. Mahalle sakinlerinin büyük 

bölümünü Çankırı, Kalecik, Çubuk, Yozgat, Tokat, Kastamonu göçmenleri 

oluşturmaktadır. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunu memurlar oluşturmaktadır. 

Mahallede gecekondu yoktur. Mahallede, iki park, bir ilköğretim okulu, bir hanımlar 

kültür merkezi bulunmaktadır. Mahallenin en büyük sorunu ulaşımdır. Toplu taşıma 

araçlarının yetersizliği mahalle sakinleri için büyük problemdir. Mahallede bulunan 

parkların yetersizliği nedeniyle mahalle sakinleri muhtarlıktan park talep etmekte 

aynı zamanda aydınlatma sistemlerinin yetersizliğinden şikayet etmektedirler. Samsun 

yolundan Aydınlıkevler mahallesine girişlerde kazalar yaşanmakta, bu nedenle 

mahalle sakinleri bu sorunun biran önce çözülmesi için belediyeden talepte 

bulunmaktadırlar.     

3.1.26. Bağlariçi Mahallesi 

Çorum ve Yozgat bölgesinden göç edenlerin çoğunlukla yaşadığı bir mahalledir. 

Nüfusu yaklaşık 6.000 civarındadır. Mahalle, 1980 sonrası kurulmuştur. Mahalle 

sakinlerinin büyük bölümü serbest meslek sahibi ve işçidir. Gecekondu mahallesidir 

dolayısıyla altyapı sorunları mahalle sakinleri için en önemli problemdir. Mahallede 

kentsel dönüşüm çerçevesince gecekondular yıkılmakta ve yerlerine modern konutlar 

yapılmaktadır.  

3.1.27. Baraj Mahallesi 

3.200 civarında nüfusa sahip olan mahallede Erzincan, Çubuk, Kalecik ve 

Çankırı’dan göç edenler yaşamaktadır. Mahalle sakinlerinin büyük bölümü işçidir. 
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İşsizlik mahallede yoğundur. Mahallede bir ilköğretim okulu bulunmakla birlikte büyük 

oranda altyapı eksikliği vardır. Mahallenin en önemli eksiklikleri doğalgaz, yol ve 

parktır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan talepleri toplu taşıma ve yardım konusunda 

yoğunlaşmaktadır. Mahalle kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım aşamasındadır. 

Mahalle sakinleri gecekonduların biran önce yıkılmasını ve modern konutların 

yapılmasını talep etmektedirler.  

3.1.28. Başpınar Mahallesi 

2000 yılı nüfus sayımlarına göre 20.425 nüfuslu, 2007 yılı nüfus sayımlarına 

göre de 19.274 nüfuslu Başpınar mahallesi, Altındağ İlçeleri içinde okul bakımından 

zengin sayılabilecek mahallelerdendir. Mahallede; Karacakaya İlköğretim Okulu, 

Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu, Nihat Başakar İlköğretim Okulu ve 24 Kasım 

İlköğretim Okulu bulunmaktadır. 

3.1.29. Battalgazi Mahallesi 

Mahallenin nüfusu 11.000 civarındadır. Nüfusun büyük bölümünü 

Kızılcahamam, Çamlıdere, Gümüşhane ve Kırıkkale göçmenleri oluşturmaktadır. 

Mahalle sakinlerinin çoğunluğu işçidir. Mahallede işsizlik yoğundur. Mahallede üç 

ilköğretim okulu, bir sağlık ocağı, bir park ve bir gençlik merkezi bulunmaktadır. 

Mahallenin en büyük problemi altyapı eksikliğidir. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan 

en fazla talep ettikleri aydınlatma sisteminin iyileştirilmesidir. Mahallede henüz 

kentsel döşüm çerçevesinde yıkım yapılmamaktadır.  

3.1.30. Beşikkaya Mahallesi 

1984 yılında kurulan mahallede 22.000 kişi yaşamaktadır. Yozgat, Çorum, 

Çankırı ve Kırıkkale’den göç edenlerin yoğunlukla yaşadıkları bir mahalledir. Mahalle 

sakinlerinin büyük bölümünü esnaflar ve işçiler oluşturmaktadır. Mahallede üç 

ilköğretim okulu, iki tane hanımlar lokali, bir kültür merkezi, bir sağlık ocağı ve bir 

tane de park bulunmaktadır. Mahallenin en büyük sorunu yollardır. Mahalle 

sakinlerinin muhtarlıktan en fazla talep ettikleri ise çocuklar için oyun parkıdır. 

Mahallede kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekondular yıkılmakta ve yerlerine 
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modern konutlar yapılmaktadır. Mahalle sakinleri uygulamadan memnun olduklarını 

ifade etmektedirler.  

3.1.31. Çalışkanlar Mahallesi 

2007 yılı nüfus sayımlarına göre 5.662 nüfuslu Çalışkanlar Mahallesi’nde, 

mahallenin de adını taşıyan Çalışkanlar İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Mahalle 

muhtarı Orhan Uzundur 3 dönemdir mahalle muhtarlığı yapmaktadır. Muhtar Bey’in 

verdiği bilgiye göre, buradaki insanların %80’i fakirdir ve belediye ve kaymakamlıktan 

gelen yardımlarla geçinmektedirler.  

3.1.32. Çamlık Mahallesi 

Mahalle 1950’lerde kurulmuştur. Nüfusu yaklaşık olarak 12.000’dir. Yoğunlukla 

Çorum ve Yozgat bölgesinden göç edenlerin yaşadığı bir mahalledir. Mahalle 

sakinlerinin büyük bir bölümü serbest meslek sahibidir. Mahallede bir ilköğretim 

okulu, iki park vardır. Şuanda da bir tane kadınlar lokali ve bir ilköğretim okulu da 

yapım aşamasındadır. Sağlık ocağı yapımı için de arsa temin edilmesine rağmen henüz 

çalışma başlamamıştır. Mahallenin en önemli sorunu güvenliktir. Mahalle sakinleri 

hırsızlıktan şikâyetçidir. Mahallenin en önemli eksikliği olarak asayiş gösterilmektedir. 

Mahallenin %70’i binalardan oluşurken %30’u gecekondulardan oluşmaktadır. Yakın bir 

zamanda bu gecekondularında yıkılarak yerlerine modern konutların yapılması 

beklenmektedir. Mahallede gecekonduların azalmasıyla birlikte suç oranlarında 

azalma olduğu belirtilmektedir.  

3.1.33. Çandarlı Mahallesi 

Mahallede, Aksaray, Erzurum, Samsun, Çorum, Çubuk ve Kaman göçmenleri 

yaşamaktadır. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunu serbest meslek sahipleri ve işçiler 

oluşturmaktadır. İşsizlik yoğundur. Mahallede bir ilköğretim okulu mevcuttur. 

Mahallenin en büyük problemi suç oranlarının yüksek olmasıdır. Mahallede elektrik su 

ve altyapı problemleri mevcuttur. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan en fazla talepleri 

yardım konusundadır. Mahallede kentsel döşümüm çerçevesinde gecekondular 
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yıkılmakta ve yerlerine modern konutlar yapılmaktadır. Ancak mahalle sakinleri 

gecekonduların yıkımı için verilen ücretlerin yetersizliğinden şikayet etmektedir.  

3.1.34. Doğanbey Mahallesi 

Yoğunlukla işyerlerinin bulunduğu mahallenin nüfusu çalışma saatlerinde bir 

milyona kadar çıkmaktadır. Çalışma saatleri dışında ise mahallede ikamet eden çok az 

kişi bulunmaktadır. Mahallede bulunanların tamamı esnaf ve işçidir. Mahallede bir kız 

meslek lisesi vardır. Mahallenin en önemli eksikliği olarak ilköğretim okulunun ve park 

alanlarının olmaması gösterilmektedir.  

3.1.35. Doğantepe Mahallesi 

Mahalle 1960’larda kurulmuştur. Nüfusu yaklaşık olarak 35.000’dir. 

Gecekonduların yoğun olduğu bir bölgedir. Mahalle sakinlerinin büyük bölümü Çankırı, 

Çorum, Yozgat, Çubuk ve Kalecik göçmenlerinden oluşmaktadır. Mahallede oturanlar 

genellikle sermest meslek sahibi ve işçilerdir. Mahallede üç ilköğretim okulu, bir tane 

lise, bir sağlık ocağı vardır. Kültür merkezi ve park yapım aşamasındadır. Mahallede 

kentsel döşümü çerçevesinde gecekondular yıkılmakta ve yerlerine modern konutlar 

yapılmaktadır. Mahalle sakinleri bu uygulamadan memnundur.   

3.1.36. Doğu Mahallesi 

Mahalle 1961 yılında kurulmuştur. Nüfusu yaklaşık 5.000’dir. Mahalle sakinleri 

Tosya, Kastamonu, Çankırı, Kalecik ve Çubuk göçmenlerinden oluşmaktadır. Mahalle 

sakinlerinin büyük bölümü serbest meslek sahibi ve işçidir. İşsizliğin yoğun olduğu 

mahallede çalışmak istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Mahallede bir 

ilköğretim okulu ve bir tane de sağlık ocağı bulunmaktadır.  Mahalle sakinlerinin 

muhtarlıktan talepleri toplu taşıma aracı ve otobüs duraklarının 

modernleştirilmesidir. Mahalle, Kuzey Ankara Projesi kapsamındadır. Mahalle sakinleri 

bir an önce bu projenin yaşama geçirilmesini istemektedir.  
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3.1.37. Fatih Mahallesi 

Altındağ’ın en eski mahallelerindendir. Erzurum ve Kars bölgelerinden göç 

edenler yaşamaktadır. Mahalle sakinlerinin büyük bölümü serbest meslek sahibidir. 

Mahallenin tamamım gecekondulardan oluşmaktadır. Mahallede okul ve sosyal tesis 

bulunmamaktadır. Mahallede henüz kentsel döşüm başlamamıştır. Mahalle sakinlerinin 

en büyük talebi gecekonduların biran önce yıkılması ve modern konutların 

yapılmasıdır.  

3.1.38. Feridun Çelik Mahallesi 

16.000 civarında nüfusu olan mahallede, Yozgat, Çorum, Kızılcahamam, 

Çamlıdere’den göç edenler yaşamaktadır. Mahallede yaşayanların büyük bir kısmı 

işçidir. Mahallede işsizlik yoğundur. Mahallede bir ilköğretim okulu ve bir lise 

bulunmaktadır. Gençlik merkezi inşaatı ise devam etmektedir. Mahallenin imar ve 

asayiş problemi vardır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan en fazla talep ettikleri ise 

altyapıdır. Mahallede sokakların düzensizliği ve asfalt problemi vatandaşları rahatsız 

etmektedir. Mahallede henüz kentsel dönüşüm projesi başlamamıştır.  

3.1.39. Gicik Mahallesi 

Gicik Mahallesi’nde doğma büyüme yaşadığını belirten mahalle muhtarı, 

görevinin ilk dönemini (2 yıldır) sürdürmektedir. 500 civarında nüfusu olan mahalle 

sınırından geçen doğalgaz hattından faydalanabilmek mahallelinin en büyük ihtiyacı. 

Mahallede okul da yok sağlık ocağı da. %90 yerli halk yanı sıra Yozgat ve Erzurumlular 

ikamet etmektedirler. Gicik Mahallesi’nde yapılar yarı yarıya imarlıdır. Önceden 

Orhangazi Mahallesi olarak anılan Gicik Mahallesi, 31.05.2010 tarihinde valilik 

onayıyla bugünkü adını almıştır. 

3.1.40. Gülpınar Mahallesi 

13.000 civarında nüfusa sahip olan mahallede, Yozgat, Çankırı, Çorum Kırşehir, 

Kızılcahamam’dan göç edenler yoğunlukla yaşamaktadır. Mahalle sakinlerinin büyük 

bölümünü serbest meslek sahipleri ve işçiler oluşturmaktadır. Mahallenin yarısı 
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gecekondulardan oluşmaktadır. Gecekondular yıkılarak yerlerine apartmanlar 

yapılmaktadır. Mahallede bir ilköğretim okulu, bir sağlık ocağı ve bir de kültür 

merkezi bulunmaktadır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan talebi altyapı konusunda 

yoğunlaşmaktadır. 

3.1.41. Gültepe Mahallesi 

Mahallede Kars, Erzurum ve Gümüşhane’den göç edenler yoğunlukla 

yaşamaktadır. Gecekondularda serbest meslek sahipleri yaşarken toplu konutlarda 

memurlar yoğunluktadır. Mahallede bir tane ilköğretim okulu, bir lise ve bir tane de 

sağlık ocağı vardır. Mahallenin en önemli problemi temizliktir. Mahalle sakinlerinin 

muhtarlıktan talepleri ise yardım ve aydınlatma konusundadır. Mahallede kentsel 

dönüşüm çerçevesinde gecekondular yıkılmakta ve yerine toplu konutlar 

yapılmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 3: TOKİ işbirliğiyle dönüşen Çinçin Mahallesi, Şubat 2011 
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Fotoğraf 4: Çinçin bölgesinde kentsel dönüşüm, Şubat 2011 

 

3.1.42. Güneşevler Mahallesi 

1950’lerde kurulan mahallenin nüfusu 20.000 civarındadır. Yozgat, Çankırı ve 

Kırşehir bölgelerinden göç edenlerin yoğunlukla yaşadıkları bir mahalledir. Mahallede 

serbest meslek sahipleri, işçiler ve az da olsa memurlar yaşamaktadır. Mahallede bir 

lise, bir park ve bir tane de hanımlar lokali vardır. Mahallenin en önemli eksiklikleri 

sağlık ocağı, yürüyüş parkurları ve spor alanları olarak belirtilmekte, aydınlatma 

probleminin de mahalle için sorun olduğu vurgulanmaktadır. Mahallede müteahhitler 

daire karşılığı arsalara modern konutlar inşa etmektedirler.   

3.1.43. Hacettepe (Gündoğdu) Mahallesi 

İç Anadolu bölgesinden göç edenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallenin nüfusu 

yaklaşık 6.000’dir. Mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğunu memur ve öğrenciler 

oluşturmaktadır. Mahallede Ankara’nın en büyük hastaneleri bulunmaktadır. 

Mahallenin en önemli sorunu ise otopark sorunudur. Mahallede altı tane büyük 
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hastane ve Hacettepe Üniversitesi’nin bazı fakülteleri bulunmaktadır. Mahallede 

ayrıca bir lise ve bir hanımlar lokali bulunmaktadır. Mahalle sakinlenin muhtarlıktan 

en fazla talebi yardım konusundadır. Mahallede en fazla şikâyet konusu ise uydu 

alıcılarının çok fazla olmasıdır. Diğer bir sorun ise oto galerilerin yarattığı 

huzursuzluktur.  

3.1.44. Hacıbayram Mahallesi 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan göç edenlerin yoğun olarak yaşadığı 

mahallenin nüfusu 6.000 civarındadır. Genellikle emeklilerin ve serbest meslek 

sahiplerinin ikamet ettiği mahallede işsizlik yoğundur. Mahallede bir tane ilköğretim 

okulu mevcuttur. Mahallenin en önemli eksiklikleri sağlık ocağı ve okuldur. Son 

yıllarda mahallede yasadışı maddelerin satışının artması huzursuzluk sebebidir.  

3.1.45. Hacılar Mahallesi 

2007 yılı nüfus sayımlarına göre 11.269 nüfuslu Hacılar Mahallesi’nde Nazife 

Hatun İlköğretim Okulu ve Uluğbey Lisesi yer almaktadır. 17.Kadın Eğitim ve Kültür 

Merkezi Hacılar Mahallesi’nde açılmıştır. Açılmış olan merkezin Hacılar Mahallesi’nin 

çehresini değiştireceği inancıyla bir de Gençlik Merkezi’nin açılması planlanmaktadır. 

3.1.46. Kale Mahallesi 

Altındağ ilçesinin tek kadın mahalle muhtarı kale Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

50 seneden bu yana, Kale Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 27 senedir 

muhtarlık görevini yerine getirmektedir. 500 senelik eski bir mahalle olan Kale 

Mahallesi’nde yakın zamanda taşınan Beypazarı ve Kayserililer dışında Çorumlu, 

Haymanalı, Malatyalı ve Adapazarlılar ikamet etmektedirler. Sit alanı bölgesinden 

senelerdir çıkarılamadığı için sorunlar yaşandığını belirten mahalle muhtarı, en önemli 

talebin imar istemi olduğunu dile getiriyor. Fakir bir mahalle olduğu için, kale 

Mahallesi sakinlerinin en çok gıda talebi olduğunu belirten mahalle muhtarı, gıda ve 

kömür talebinin çoğunluğunun belediye tarafından karşılandığını da dile getiriyor. 

Mahalle sınırları içinde bulunan Ankara Kalesi, mahalleye de adını vermiştir. 

Mahallede yaşayanların çoğu pazarcılıkla geçimini sağlamaktadır. 
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Kale, Çeşme, Nazımbey, Akbaş, Oğuz, Kılışarslan, Pazar, Başkır, Demirfırka, İç 

Kale, Yeni Hayat, Sığınaklar ve Yalçınkaya Mahallelerinin 2004 yılında birleşmeleri ile 

bügünkü Kale Mahallesi adını almıştır. 

3.1.47. Karacaören Mahallesi 

Üç yıldır Karacaören Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, görevinin ilk 

dönemini (2 yıl) gerçekleştirmektedir. Karacaören Mahallesi’nin, Altındağ’ın en eski 

yerleşim yeri olduğunu belirten mahalle muhtarı, mahalle sakinlerinin daha çok 

Çorum, Yozgat, Çubuk ve Kalecikliler tarafından oluştuğunu belirtiyor. Bir lise, bir 

ilköğretim okulu ve bir sağlık ocağının bulunduğu mahallede, hanımlar lokalinin 

faaliyetlerinden memnun kalındığı belirtilmektedir. Mahalle sakinlerinin park, halı 

saha ve otobüs durakları talep ettiğini belirten mahalle muhtarı, en ufak bir yağmur 

yağışında mahalle sakinlerinin zorluk çektiğini belirtmektedir. 

2007 yılı nüfus sayımlarına göre 6130 nüfuslu Karakum Mahallesi, 2007 yılında 

Karakum ve Dereboyu Mahallelerinin birleşmesi ile bugünkü adını almıştır.  

3.1.48. Karaköy Mahallesi 

Karaköy Mahallesi’nde doğma büyüme yaşadığını belirten mahalle muhtarı, 2 

dönemdir (6 senedir) görevini sürdürmektedir. Mevsimsel olarak değişiklik gösteren 

mahalle nüfusu yaklaşık 330 civarındadır. Çankırı ve Çubukluların çoğunlukta olduğu 

mahallede, var olan ilköğretim okulu kapandığı için, mevcut öğrenciler taşımacılık 

yoluyla komşu mahallelerin okullarına gitmektedir. Mahallenin şehre uzaklığı 20 

km’dir. Sağlık ocağı için ise yaklaşık 1,5 km uzaklıkta Altınova’ya gidilmektedir. 

Çoğunu emeklilerin oluşturduğu mahalle sakinleri içinde geçim sıkıntısı söz konusudur. 

Hayvancılık da eskisi gibi kalmamıştır denilebilir. 

3.1.49. Karakum Mahallesi 

30 yıldır Karakum Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, görevinin ilk 

dönemini yerine gerçekleştirmektedir. Her dil, din ve ırktan insanın olduğu Karakum 

Mahallesi’nde kozmopolit bir yapı hakimdir. Fakirliğin ve gecekonduların çok olduğu 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

57 

mahallelerden birinde görev yapan mahalle muhtarı, “muhtarlığın bu kadar basit ve 

değer verilmeyen bir iş olduğunu bilmiyordum, bir daha aday olmam” şeklindeki 

ifadesinin ardından, muhtarlara değer verilip, bilgi verilmesi gerektiğini sözlerine 

eklemiştir. Karakum Mahallesi’nin yarısı Kuzey Kent Projesi kapsamına, yarısı da 

imara alınmıştır. Mahallenin altyapısının hiç yapılmamış olduğunu belirten mahalle 

muhtarı, mahallede elektrik olmadığını, doğalgaz olmadığını, ASKİ’nin logar 

bacalarının olmadığını, yağmur yağdı mı evlerden pis suların çıktığını belirtmiştir. 

İşsizliğin çok olduğu mahallede, çalışanlar da genellikle sitelerde istihdam 

edilmektedir. Yıkık dökük harabe haline gelmiş gecekonduların suça da zemin 

hazırladığını belirten mahalle muhtarı, mahallede 2 tane ilköğretim okulu, 2 tane lise, 

1 tane imam hatip lisesi ve bir sağlık ocağı bulunduğunu belirtmiştir. 

3.1.50. Karapürçek Mahallesi 

Genellikle İç Anadolu bölgesinden göç edenlerin ikamet ettiği mahallenin 

nüfusu 60.000 civarındadır. Mahallenin en önemli eksikliği nüfusun sürekli artmasına 

rağmen postane, okul ve sağlık ocağının yetersizliğidir. Mahallelinin temel beklentisi 

oraya bir hastanenin yapılmasıdır. Mahallede gecekondu bulunmamaktadır. 

Karapürçek tek bir mahalle gibi görülmekle birlikte oldukça genişleyen, büyüyen bir 

yapısı vardır.  

3.1.51. Kavaklı Mahallesi 

2007 yılı nüfus sayımlarına göre, 1.177 nüfuslu Kavaklı Mahallesi Altındağ ilçe 

merkezine 17 km uzaklıktadır. Köy yerleşim yeri iken belediye sınırları içerisinde 

kalmıştır. Ankara Çevre Yolu kıyısında bulunmaktadır. Yerleşim yerinin geçim kaynağı 

hayvancılıktır. Kavaklı Mahallesinde Kavaklı İlköğretim Okulu dışında herhangi bir 

eğitim kurumu bulunmamaktadır. 

3.1.52. Necatibey Mahallesi 

30 yıldır Necatibey Mahallesi’nde oturan mahalle muhtarı, 4 dönemdir (17 yıl) 

görevine devam etmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin “geri kalmış bir 

bölge” olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, Necatibey Mahallesi’ni İstanbul’u andıran 
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bir mahalle olarak nitelendirmektedir. Necatibey Mahallesi’nde 2 tane ilköğretim 

okulu ile 1 tane lise bulunmaktadır. Sağlık ocağı ise mahallede bulunmamaktadır. 

Mahalle sakinleri, mahallenin her tarafının otopark olmasından dolayı şikâyet 

etmektedir. Kale’ye çıkan yolun bile otopark yapılmış olmasının gelen turistlere 

zorluk çıkardığı belirtilmektedir. 

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 662 nüfuslu Necatibey Mahallesi, 2004 

yılında Necatibey, Tabakhane, Şenyurt, Sutepe ve Koyunpazarı Mahallelerinin 

birleşmesiyle bugünkü halini almıştır. 

3.1.53. Orhangazi Mahallesi 

32-33 senedir Orhangazi Mahallesi’nde oturan mahalle muhtarı, 2 dönemdir (10 

senedir) görevine devam etmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin “parkı, 

bahçesi olmayan, gecekondu alanlarıyla dolu yıkım endişesi taşıyan bir ilçe” geldiğini 

söyleyen mahalle muhtarı, Orhangazi Mahallesi’nde gecekondu yapılarının ağırlıkta 

olduğunu belirtmektedir. Sağlık ocağının bulunmadığı mahallede, 2 tane ilköğretim 

okulu, 1 tane lise, 1 tane de kız meslek lisesi bulunmaktadır. Orhangazi Mahallesi 

sakinleri genellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nin insanlarıdır. 2007 

yılındaki nüfus sayımlarına göre 3438 nüfuslu Orhangazi Mahallesi, 2004 yılında 

Orhangazi ve Yiğitler Mahallelerinin birleşmesiyle bugünkü halini almıştır. 

3.1.54. Öncüler Mahallesi 

30 senedir Öncüler Mahallesi’nde oturan mahalle muhtarı, 2 dönemdir (10 yıla 

yaklaşık) görevine devam etmektedir. Mahallesinin eskiden, yani yerlilerinin 

göçmesinden evvel daha güzel ve yaşanılabilir olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, 

akşam saat yediden sonra sokakta kimseye adres bile sorulamayacağını ifade 

etmektedir. Mahalle sakinlerinin daha çok Yozgat, Çorum, Kızılcahamam ve 

Kastamonululardan oluştuğunu, 1990’lı yıllardan sonra mahalleye Kars ve Ağrı’dan göç 

edildiğini söyleyen mahalle muhtarı, son yıllarda da Aksaray’dan gelen insanların 

mahallede ikamet ettiğini belirtmektedir. Mahalle sakinlerinin genellikle asgari ücretli 

işlerde çalıştığını belirten mahalle muhtarı, Öncüler Mahallesi’nin daha çok 
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gecekondulardan oluştuğunu ve bu 40-50 yıllık gecekonduların da yıkılacak derecede 

harabe olduğunu belirtmektedir. Mahallede 2 tane ilköğretim okulu bulunmakta, 

sağlık ocağı ise kapandığı için bulunmamaktadır. Genellikle işçilerin ikamet ettiği bir 

mahalledir. Mahallede altyapı sorunları mevcuttur. Mahallenin en önemli eksikliği ise 

sağlık ocağıdır. Mahalle sakinlerinin muhtarlıktan en fazla talebi yardım yönündedir. 

Mahallede gecekondular yoğunluktadır ve henüz kentsel dönüşüm projesi 

başlamamıştır. 

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 1678 nüfuslu Öncüler Mahallesi, 2004 

yılında Öncüler ve Yılmazlar Mahallelerinin birleşmesiyle bugünkü halini almıştır. 

3.1.55. Önder Mahallesi  

Kızılay’a 10 km, Ulus'a 8 km olan Önder Mahallesi, genellikle Bolu-Gerede 

halkının yerleştiği ve kültürünü de bu şekilde sürdürdüğü bir semttir. Mahallede 

Mobilyacılar sitesi ve Çiğiltepe askeri lojmanları bulunmaktadır. Mahalle genel olarak 

Siteler esnafının da ikamet adresidir. 

2007 yılı nüfus sayımlarına göre 10.072 nüfuslu bir mahalle olan Önder 

Mahallesi’nde Abdullah Tokur İlköğretim Okulu yine Önder Mahallesi sınırları içinde 

yer almaktadır. 

3.1.56. Örnek Mahallesi 

1970 senesinden bu yana Örnek Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 

görevinin ilk dönemini devam ettirmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin 

“işsizliğin çok olup, eğitim düzeyinin düşük olduğu bir yapının” geldiğini söyleyen 

mahalle muhtarı, Altındağ ilçeleri içinde en çok okul sayısının bu Örnek Mahallesi 

sınırları içinde olduğunu belirtiyor. 1 tane Zihinsel Engelliler Okulu, 1 tane Gören Eller 

İlköğretim Okulu, 1 tane Sakatlar Okulu ve 1 tane de Sağırlar Okulu olarak engelli 

okulları yanı sıra, 2 tane ilköğretim okulu, 1 Anadolu Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi ve 1 

tane de Erkek Meslek Lisesi mahalle sınırları içinde yer almaktadır. Okul sayısındaki 

çokluğa bağlı olarak öğretmen nüfusun, İller Bankası ve Emlak Bankası Konutlarının 

varlığı sebebiyle de bankacı nüfusun çok olduğunu belirten mahalle muhtarı, mahalle 
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sınırları içinde sadece 2 tane gecekondu bulunduğunu, geri kalan mahallenin 

tamamının bloklardan oluştuğunu ekliyor.  Yine mahalle sınırları içinde bulunan spor 

kompleksinde, 2. Lig maçları ile amatör küme maçlarının oynandığını ve bayram 

törenlerinin bu statta yapıldığı mahalle muhtarı tarafından belirtilmektedir. Mahalle 

sakinlerinin en büyük sıkıntısını ise altyapı bozukluğu teşkil etmektedir. Yağmur 

sularının mahallede toplanması söz konusudur. 

3.1.57. Solfasol Mahallesi 

1964 yılından bu yana (46 yıldır) Solfasal Mahallesi’nde oturan mahalle 

muhtarı, 5 dönemdir (25 senedir) görevine devam etmektedir. “Altındağ” denildiğinde 

ilk akla gelenin “gecekondu” olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, Solfasol 

Mahallesi’nde daha çok gecekonduların bulunduğunu ve bunların çoğunun tapulu 

olduğunu belirtmektedir. Sağlık ocağı bulunmayan mahallede 1 tane ilköğretim okulu 

bulunmaktadır. Tam olarak mahallenin içinde bulunmayıp, sınırda olan Hanımlar 

Lokali aktif şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Solfasol Mahallesi’nde Hacı 

Bayram Veli Türbesi ve Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev bulunmaktadır. 

3.1.58. Peçenek Mahallesi 

5 seneden bu yana Peçenek Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 2 

dönemdir görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin 

“Ankara’nın başkenti olduğu” ifadesi geldiğini belirten mahalle muhtarı, Peçenek 

Mahallesi’nin nüfusunun 1000-1200 civarı olduğunu belirtmektedir. 1 ilköğretim okulu, 

1 de sağlık ocağının bulunduğu mahallede, yaşayanlar çoğunlukla yol durumundan 

şikayetçi olmaktadırlar. Kayaların yollara yuvarlanmasının tehlikeler yarattığını, imar 

planı olmadığı için de yol çalışmalarının yapılmadığını, sürekli kazaların yaşandığını 

dile getirmektedirler.  

3.1.59. Plevne Mahallesi 

50 yıldır Plevne Mahallesi’nde oturan mahalle muhtarı, 2 dönemdir (10 seneye 

yaklaşık) görevine devam etmektedir. “Altındağ” denildiğinde akla ilk gelenin “Ankara 

Kalesi” olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, mahalle erkeklerinin genellikle 
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kıraathanelerde oturduğunu ve daha çok büyükşehir belediyesinden gelen yardımlarla 

geçindiklerini belirtmektedir. Mahalleye, imarın girmiş olduğunu ama vatandaşların 

tapularının çok küçük küçük olmasından dolayı bir işe yaramadığını belirten mahalle 

muhtarı, bu nedenden ötürü vatandaşların gecekondulardan çıkmak istemediğini 

belirtiyor. İşsizliğin çok olmasının, kişileri hırsızlık, esrar gibi kötü alışkanlıklara 

yönlendirdiği yine mahalle muhtarınca ifade edilmektedir. Plevne Mahallesi sakinleri 

daha çok Erzincan, Çorum, Çankırı, Erzurumlulardan oluşmakla beraber, son yıllarda 

Haymana’dan göç edenler de mahallede ikamet etmektedir. 

Altındağ ilçesindeki mahallelere oranla en fazla okul ve sağlık kuruluşu Plevne 

Mahallesi’nde bulunmaktadır. Mahallede, 2 tane Anadolu Lisesi, 1 tane Kız Meslek 

Lisesi, 1 tane Erkek Meslek Lisesi ve 3 tane ilköğretim okulu bulunmasının yanı sıra 1 

tane sağlık ocağı ile Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi ve Sami Ulus Çocuk Hastanesi 

bulunmaktadır. Yine Altındağ Tiyatrosu da mahalle sınırları içinde bulunmaktadır. Var 

olan Hanımlar Lokalini, hanımların arayıp da bulamadığı bir fırsat olarak tarif eden 

mahalle muhtarı, son zamanlarda mahalle sakinlerinin başıboş gezen sokak 

köpeklerinden şikâyetçi olduğunu belirtiyor.  

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 5142 nüfuslu Plevne Mahallesi, 2007 

yılında Plevne ve Sultan Murat Mahallelerinin birleşmesiyle bugünkü adını almıştır. 

3.1.60. Sakarya Mahallesi 

1967 senesinden bu yana Sakarya Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 6 

dönemdir görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin, “ihmal 

edilmiş ve seçim zamanlarında siyasiler tarafından istismar edilmiş bir ilçe” geldiğini 

belirten mahalle muhtarı, mahalle sakinlerinin daha çok Konya, Niğde, Kayseri ve 

Yozgat gibi İç Anadolu Bölgesi’nden olduğunu belirtiyor. Mahallede 1 sağlık ocağı ve 3 

tane de ilköğretim okulu bulunmaktadır. Hanımlar Lokalinin de son derece aktif 

olduğu Sakarya Mahallesi sınırları içinde Cenabi Ahmet Paşa Camisi ve Karacabey 

Tarihi Hamamı yer almaktadır. 2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 6280 nüfuslu 

Sakarya Mahallesi, 2004 yılında Sakarya, Özbekler, Turan, Akalar, Alparslan ve 

Çimentepe Mahallelerinin birleşmesiyle bugünkü adını almıştır. 
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3.1.61. Server Somuncuoğlu Mahallesi 

53 senedir Server Somuncuoğlu Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 3 

dönemdir muhtarlık görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denildiğinde akla ilk gelenin 

“hizmetlerden yoksun garip insanlar” olduğunu belirten mahalle muhtarı, Server 

Somuncuoğlu Mahallesi’nin çok eski bir mahalle olduğunu ve daha çok Doğu kökenli 

(Erzurum, Erzincan, Kars) insanların yaşadığını da sözlerine eklemektedir. İmar 

eksikliğinin mahalle için en büyük problemlerden biri olduğunu belirten mahalle 

muhtarı, eğitim seviyesinin de çok düşük olduğunu, kavgaların ve uyuşturucu 

kullanımlarının yaygın olduğunu belirtiyor. Çinçin Bağları’nın, insanların gözünde öcü 

konumunda olduğu da sözlerine ekleyen mahalle muhtarı, sosyal faaliyet adı altında 

geçen hiç bir faaliyet ve aktivitenin mahalle de olmadığını belirtiyor. Server 

Somuncuoğlu Mahallesi’nde 4 tane ilköğretim okulu, 1 tane de sağlık ocağı mevcuttur. 

Çalışan kesim daha çok sitelerde istihdam edilmektedir. 

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 4684 nüfuslu Server Somuncuoğlu 

Mahallesi, 2007 yılında Server Somuncuoğlu, Kemal Zeytinoğlu ve Gültepe 

Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını almıştır. 

3.1.62. Seyfi Demirsoy Mahallesi 

1972 senesinden bu yana Seyfi Demirsoy Mahallesi’nde yaşayan mahalle 

muhtarı, 2 dönemdir (7 yıldır) görevini sürdürmektedir. Mahallede, Türkiye’nin hemen 

hemen her yerinden insanın yaşadığını belirten muhtar, bu anlamda mahallenin 

kozmopolit bir yapısının olduğunu söylemektedir. Ankara’nın kooperatif olarak hayata 

geçen ilk yerleşim yeri olan Seyfi Demirsoy Mahallesi’nin işçi ve memur ağırlıklı bir 

yapısının olduğunu da ekleyen mahalle muhtarı, hanımlar lokalinin 1500’e yakın üyesi 

bulunduğunu ve aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtmektedir. 

Mahallede 1 ilköğretim okulu ve 1 lise ile 1 de sağlık ocağı bulunmaktadır. 2007 

yılındaki nüfus sayımlarına göre 7711 nüfuslu Seyfi Demirsoy Mahallesi, 2004 yılında 

Seyfi Demirsoy ve Siteler Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını almıştır. 
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3.1.63. Şükriye Mahallesi 

30 senedir Şükriye Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 3 dönemdir 

görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin “fakirlik” olduğunu 

belirten mahalle muhtarı, mahallenin sınırları içinde ne okul ne de sağlık ocağı 

olduğunu belirtmektedir. 2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 1286 nüfuslu Şükriye 

Mahallesi, 2004 yılında Şükriye ve Çeşme Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü 

adını almıştır. 

3.1.64. Tatlar Mahallesi 

Tatlar Mahallesi’nde doğma büyüme yaşamakta olduğunu belirten mahalle 

muhtarı, 3 dönemdir (15 yıldır) muhtarlık görevini sürdürmektedir. Çankaya ilçesine 

sadece 7 km uzaklıkta olmasına rağmen, şehir şebeke suyunun ve otobüsün daha yeni 

geldiğini belirten mahalle muhtarı, mahallede okul olmadığını, mevcut olan 5 

öğrencinin de taşımacılık yoluyla okullara devam ettiğini belirtmektedir. Mahalle 

sakinleri daha çok siteler de istihdam edilmektedir. Tatlar Mahallesi’nin hiç göç 

almayıp, tamamen yerlilerden oluştuğunu söyleyen mahalle muhtarı, mahalle için en 

büyük eksikliğin okul, sağlık ocağı ve kent içi ulaşım araçları olduğunu dile getiriyor. 

3.1.65. Ulubey Mahallesi  

50 senedir Ulubey Mahallesi’nde oturan mahalle muhtarı, 5 dönemdir (17 

senedir) görevine devam etmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin “imara 

yeni yeni açılmış bir gecekondu bölgesi” olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, 20 sene 

öncesine kadar mahalle sakinlerinin genellikle Kızılcahamam, Bolu ve Gerede’den 

olduğunu, son 20 yılda ise kozmopolit bir yapıya kavuştuğunu söylemektedir. Ulubey 

Mahallesi’nde 2 tane ilköğretim okulu ile 1 tane Anadolu Lisesi ve 1 tane de Sanat 

Okulu bulunmaktadır. Sağlık ocağı da mahallede bulunmaktadır. Mahallede henüz 

faaliyete geçmemiş bir gençlik merkezi de bulunmaktadır. 

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 7.967 nüfuslu Necatibey Mahallesi, 2004 

yılında Ulubey ve Siteler Mahallelerinin birleşmesiyle bugünkü halini almıştır. 
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3.1.66. Yavuz Selim Mahallesi 

Yavuz Selim Mahallesi’nde doğma büyüme yaşamakta olduğunu belirten 

mahalle muhtarı, 3 dönemdir muhtarlık görevini sürdürmektedir. “Altındağ” 

denildiğinde ilk akla gelenin “fakir insanlar” olduğunu belirten mahalle muhtarı, 

Yavuz Selim Mahallesi’nin elektrik ve su sıkıntısı çeken bir gecekondu mahallesi 

olduğunu belirtmektedir. Çorum, Erzurum, Kars ve Düzcelilerin çoğunlukta olduğu 

mahalle sakinlerinin çoğu pazarcılık yaparak geçimini sağlamakta, ayrıca Romanların 

da bohçacılık yaptığı görülmektedir. Tapulu gecekonduların ağırlıkta olduğu 

mahallede, en çok yiyecek ve kömür talepleri muhtarlığa ulaşmaktadır. Son birkaç 

senedir aktif olmayan bir sağlık ocağı ile 1 tane de ilköğretim okulu mahalle sınırları 

içinde yer almaktadır. 

2007 yılındaki nüfus sayımlarına göre 1114 nüfuslu Yavuz Selim Mahallesi, 2004 

yılında Yavuz Selim ve Sinan Paşa Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını 

almıştır. 

3.1.67. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 

1978 senesinden bu yana Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan mahalle 

muhtarı, 2 dönemdir görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin 

“Ankara’nın başkenti olduğu, ilk yerleşim yeri olduğu ve varoşluğun olduğu” ilçe 

olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin 5000 küsur nüfusa 

sahip olduğunu belirtiyor. Mahalle sınırları içinde okul olmadığı, aile hekimliği 

binasının ise çok uzakta olduğu için sorun yarattığı görülmektedir. Mahalle sakinlerinin 

en çok yardım parası alabilmek için muhtarlığa başvurduklarını belirten mahalle 

muhtarı, mahallenin %95 oranında gecekondulardan meydana geldiğini, bu yapıların 

tapulu fakat imarsız olduğunu belirtiyor. Kentsel dönüşüm alanı olduğu için, 

mahallede daha çok yıkımlar yapılmaktadır. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2004 yılında 

Yıldırım Beyazıt, Ulubatlı Hasan, Atıfbey, Fazıl Ahmet Paşa ve Enver Paşa 

Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını almıştır. 
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3.1.68. Yıldıztepe Mahallesi 

1967 yılından bu yana Yıldıztepe Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 2 

dönemdir (7-8 yıldır) görevini sürdürmektedir. “Altındağ” denilince ilk akla gelenin 

“eskilik” olduğunu belirten mahalle muhtarı, Yıldıztepe Mahallesi’nin en önemli 

sorununun ulaşım olduğunu, otobüs ve dolmuşun olmadığını belirtiyor. Mahalle 

sakinleri genellikle Çankırı, Çubuk ve Kızılcahamamlılardan oluşmaktadır. 2 tane 

ilköğretim okulu olan mahallede, sağlık ocağı bulunmamaktadır. Yıldıztepe 

Mahallesine imar yeni yeni gelmekte, müteahhitler yeni yeni devreye girmektedirler. 

3.1.69. Yunusemre Mahallesi 

1960 senesinden bu yana Yunusemre Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 

görevinin ilk dönemini gerçekleştirmektedir. “Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin 

“fakirlik ve eğitimsizlik” olduğunu belirten mahalle muhtarı, genel olarak Altındağ 

ilçesini kerbela olarak nitelendirip, belediyenin ve merkezi yönetimin ilgilenmediğini 

de sözlerine ekliyor. İmarlaşmanın bile daha yeni yeni mahalleye geldiğini belirten 

mahalle muhtarı, mahalle sakinlerinin en çok kömür, gıda, yeşil kart talepleri ile 

kendisine başvurduklarını belirtiyor. 1 tane ilköğretim okulu ve 1 tane sağlık ocağının 

yanı sıra Yunusemre Mahallesi’nde hanımlar lokali çalışmaları aktif biçimde devam 

etmektedir. 

3.1.70. Ziraat Mahallesi 

20 seneden bu yana Ziraat Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 2 dönemdir 

görevini sürdürmektedir. 18-20.000 nüfusa sahip Ziraat Mahallesi’nin muhtarına, 

“Altındağ” denildiğinde ilk akla gelenin ne olduğu sorulduğunda “geri kalmışlık” 

olduğu cevabı alınmıştır. 2 tane ilköğretim okulu, 1 tane Anadolu Lisesi ve bir sağlık 

ocağının yanı sıra Altındağ kaymakamlığı, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi de 

Ziraat Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Ziraat Mahallesi, 2007 yılında Ziraat ve 

Fazilet Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını almıştır. 
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3.1.71. Zübeyde Hanım Mahallesi 

22 seneden bu yana Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yaşayan mahalle muhtarı, 

görevinde ilk dönemini (2 yıldır) sürdürmektedir.22.000 civarında konut olmasına 

rağmen yaklaşık 18.000 nüfuslu Zübeyde Hanım Mahallesi’nin muhtarına, “Altındağ” 

denildiğinde ilk akla gelenin ne olduğu sorulduğunda “gecekondu semti” olduğu 

cevabı alınmıştır. Önceden %99 civarında Kızılcahamamlıların ikamet ettiği 

mahallede, bu oran Kayseri, Kırşehir ve Çorumluların gelmesiyle %70’lere gerilemiştir. 

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde gecekondunun kalmadığı söylenebilir. Yaşanabilecek 

konumda gecekondu yok; ama yıkık, harabeye dönmüş yapılar mevcut. Bu durum da 

kötü faaliyetlere zemin hazırlamakta, insanlar akşamları sokağa çıkmaktan 

korkmaktadırlar. Mahalle çalışanlarının eskiden daha çok tekstil sektöründe istihdam 

edildiğini söyleyen mahalle muhtarı, şuanda çoğunluğun sanayi bölgesinde istihdam 

edildiğini belirtmektedir. Zübeyde Hanım Mahallesi, Ankara’nın merkezinde olduğu 

için, kent içi ulaşımı oldukça gelişmiştir. Mahalle sınırları içinde 2 tane ilköğretim 

okulu, 1 tane meslek lisesi ve Ahi Evran Çıraklık Okulu bulunmaktadır. 2 tane de sağlık 

ocağı bulunan mahallede, hanımlar lokali ile gençlik merkezi de aktif olarak 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Mahalle sınırı içinde bulunan Havacılık Üniversitesi 

de önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecektir. 

Zübeyde Hanım Mahallesi, 2007 yılında Zübeyde Hanım, Akköprü, Evliya 

Çelebi, Yeni Turan ve Altınbaş Mahallelerinin birleştirilmesiyle bugünkü adını almıştır.  
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4. ALAN ARAŞTIRMASININ KURAMSAL VE UYGULAMAYA DÖNÜK 

DAYANAKLARININ AÇIKLANMASI 

Alan Araştırmasının Kuramsal Çerçevesi 

4.1.1. Chicago Okulu 

Chicago Üniversitesi’ne bağlı yazarlarca sosyolojinin ana kuramlarına ilişkin 

1920 ve 1940 yılları arasında çok sayıda fikir ve düşünce orta atılmıştır. Chicago Okulu 

yazarları tarafından ortaya atılan iki kavram özellikle önem taşımaktadır. Bunlardan 

ilki, kent analizinde Ekolojik yaklaşım olarak adlandırılmakta; diğeri ise Wirth 

tarafından geliştirilen “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik”  olarak nitelendirilmektedir 

(Koyuncu, 2009:25).  

Kentsel Ekolojik kuramın, kentleşme literatürü içindeki önemi kentsel mekânı 

tanımlama çabalarından kaynaklanmaktadır. Çeşitli kuramlar içinde ele alınan kentsel 

mekan tanımlamaları ilk kez ekolojik kuram içinde geliştirilmiştir. Zaten ekolojistlerin 

sistematik bir kent kuramı geliştirmelerinin temelinde de dönemin Chicago kentini bir 

deneysel mekân olarak ele alıp, gözlem ve incelemelerle geliştirmelerinde 

yatmaktadır. 1920’li yıllarda Chicago kentinin sanayileşmeyle beraber hızla büyümesi 

ve bir merkez haline gelmesi, çalışma alanı olarak seçilmesine zemin hazırlamıştır. 

Chicago Okulu’nun birbiriyle bağlantılı iki düşüncesi vardır. Bunlardan biri; 

kentin mahallelerinin dağılımını “ekolojik yaklaşım”la anlatan düşüncedir (Yörükan, 

2006:75). Bu yaklaşıma göre, bir bitki ya da hayvan yaşamındaki biyolojik ekolojik 

süreçlerle yani fiziksel çevreye adapte olma biçimleriyle bir bağlantı kurulmaya 

çalışılmıştır. Ekolojik görüşe göre, herhangi bir yada birkaç türün yaşadığı bir alanı 

(örneğin; balık türleri, böcekler vs) bir başka tür canlılar istila eder ve oradaki 

ekolojik yaşam olumsuz etkilenir yani bozulur, tehlikeli alanların oluşmasına yol açar; 

kentler için de aynı şey söz konusu olur (Koyuncu, 2009:25). 
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Robert E. Park, bu çerçevede kenti, o çevrede yaşamaya en uygun olan 

bireyleri seçip, eleyen bir mekanizma olarak tasvir etmiştir. Kent, biyolojik çevre 

sürecindekilere benzer biçimde; rekabet, işgal ve yerini alma süreçleriyle doğal 

alanlara bölünmüş, bu bölünme de farklı farklı mahallelerin özelliklerini ortaya 

çıkarmıştır. Rekabet, bir alana sahip olabilmek için toplumsal sınıflar arasındaki yarışı 

ifade eder. Bu yarış sonucu, galip taraf, yenilen kümenin alanını işgal eder. Kent 

merkezlerinde iş, ticari kuruluşlar ve eğlence merkezleri yoğun biçimde mevcuttur. 

(bir başka ifadeyle bu yönde bir eğilim vardır) Bu merkezi çevreleyen ve iç kent olarak 

adlandırılan bölgede ucuz daire ya da pansiyonlara sahip, bakımsız mahalleler vardır. 

Buralarda yapılar yaşlanmış ve harabe haline gelmiş olduğu için üst gelir gruplarınca 

gözden çıkarılır ve alt gelir grubuna kalır. Buna “Süzülme” adı verilir. Süzülmenin tam 

tersi olan “Soylulaştırma” da ise durum tam tersidir. Üst gelir grupları kent merkezine 

gelerek buralara yerleşir ve fiyatlar da yükseldiği için alt gelir grubu kentin dışına 

çıkmak zorunda kalır.    

Chicago Okulu’nun kente ilişkin bir diğer etkili görüşü ise, Louis Wirth 

tarafından 1938 yılında yayımlanan “Urbanism as a Way of Life” (Bir Yaşam Biçimi 

Olarak Kentsellik) adlı makalesinde dile getirilmiştir.  

Wirth, kentlerin özelliklerini “büyüklük, yoğunluk ve nüfusun heterojenliği” 

olarak üçe ayırır. (Wirth, 1969:13) Kentler kalabalıklaştıkça, fertler arasındaki 

farklılaşma da (ırk, dil, ekonomik ve sosyal yapı vs.) artmıştır. Louis Wirth’e göre, 

kentte yaşayan insanlar birbirlerine çok yakın bir şekilde yaşarlar; fakat birbirlerini 

tanımazlar, bu durum kentlerin karakteristik özelliğidir. Bir başka deyişle, köylerde 

olduğu gibi insanlar tüm şahsiyetleriyle değil de kimliklerinin bir bölümüyle (örneğin, 

öğretmen olarak ya da bir satıcı-alıcı olarak vs.) temas kurarlar. Kentlerde bireylerin 

birbirleriyle olan ilişkileri yüzeysel ve geçicidir, yani başlı başına amaç olmasından 

uzak, belli bir amaç uğrundaki araçtan ibarettir. Bireyi; aile, akraba, eş-dost gibi 

birinci dereceden grupların baskısı altından kurtaran kent yaşamı, aynı zamanda 

Durkheim’ın “Anomi” olarak adlandırdığı kuralsızlık ve kararsızlık hali içine de 

sokmaktadır. Ekolojik görüş çerçevesinde kalarak, Louis Wirth, büyük ve yoğun 

nüfusların, bitki ve hayvan yaşamında olduğu gibi kaçınılmaz biçimde bölündüğünü ve 
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nispeten daha fazla insanın küçük bir alanda birlikte yaşamasına imkân verdiğini ileri 

sürer (Koyuncu, 2009:26-27). 

Kent yaşamındaki yoğunluk, Louis Wirth’e göre sosyal yapıyı karmaşıklaştırmış 

ve işbölümünü ortaya çıkarmıştır. Louis Wirth’in heterojenlik unsuru ise, bireyin köy 

yaşamında olduğu gibi tek bir gruba ait olmaktan çıkıp, çeşitli sosyal ve kültürel 

gruplara, iş, meslek, eğlence vs. gruplarına aynı anda katılmasını ifade eder 

(Aslanoğlu, 2000:25-31). 

Chicago Okulu, ekolojinin terimlerinden faydalanarak benzetmelerde 

bulunmuş ve kentsel gelişmeyi açıklamak için kentsel toplumu araştırarak dönemin 

sosyolojisinde yeni bir yaklaşımla biyolojinin egemenliği altındaki kavramsal araçları 

uygulayıp, kentsel gelişmeyi “ekolojik” olarak ele almıştır. 

4.1.2. Yoksulluk Kültürü (Culture of Poverty) 

Yoksulluk Kültürü teorisi, Oscar Lewis adlı antropolog tarafından kente göç 

edip sefalet mahallelerinde (slums) yaşayan yoksul insanların yoksulluk içinde hayatını 

sürdürmek için verdikleri geçim ve yaşam stratejisini anlatmak için ortaya atılmıştır. 

yoksulluk sefalet bölgelerinde yaşayan insanlarda öyle bir hayat tarzı yaratmaktadır 

ki, yoksul insanlar arasındaki mekansal (köy, şehir, bölge) ve ulusal farklar ortadan 

kalkmakta ve onları benzer sorunlarla baş başa bırakıp, benzer alışkanlıkların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu alışkanlıklar da yoksulluk kültürünü oluşturmaktadır. 

Lewis iki yıl boyunca Meksika’daki dört gecekondu mahallesinde yüz (100) aile 

ile ve onların Newyork’taki yakınları ile görüşmüş ve bu görüşmelerinden sonra 

yoksulluk kültürü teorisini ortaya atmıştır. Yoksulluk kültürünün temel özellikleri 

Lewis’e göre şunlardır (1971:LIII-LVI): 

1. Yoksulluk kültürü içinde yaşayanların toplumsal kurumlarla ilişkisi pek 

sağlıklı değildir. Yoksullar arasında sendikalı olma, siyasi partilere üyelik 

yoktur. Yani işbirliği ve örgütlenme yönünden çok zayıftırlar. Siyasetle çok 

az içli dışlı oldukları için düzene karşı hareketlerde kullanılmaları mümkün 

değildir. Okuma yazma oranları ve eğitime talepleri düşüktür. Bankalar, 
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hastaneler, çok katlı mağazalar, müze ve sanat galerilerine pek az girip 

çıkarlar.  

2. Gecekondu mahallelerinde imar ve konut koşulları berbattır. Birçok evin 

tek yatak odası vardır.  

3. Aile oldukça kalabalıktır. Ailede çocukluk dönemi yoktur. Çocuklar 

cinsiyetle oldukça erken yaşta tanışırlar. Nikahsız evlilikler dikkat çeker. 

Kocalar, çocuklarını ve kadınlarını çok sık terk ederler.  

4. Bireysel düzeyde, toplumdan ayrı tutulma duygusu, çaresizlik, aşağılık 

duygusu, zayıf benlik yapısı, içgüdülerin kontrol edilmemesi, bugünü 

yaşama, yarını pek düşünmeme, kendini bırakma ve tevekkül, erkeğin 

büyüklüğüne olan yaygın inanç dikkat çekmektedir. 

Yoksulluk kültürü teorisi yoksulluk içinde yaşayan bireylerin yoksulluğu bir 

kültür kalıbı olarak sonraki nesillere de aktardıklarını ima ederek yoksulluğun sebebini 

bireylerin kendisine yüklemiştir. Yine yoksulların kaderciliği -ki aşağıda öğrenilmiş 

çaresizlikte benzer bir durumla tekrar karşılaşılacaktır- içinde bulundukları durumun 

sebebinin yalnızca kendileri olarak gösterilmeleri yani bir “kurban olarak yoksulu 

suçlama” görüşleri hayli eleştiriye uğramıştır. Bu eleştirilerin temelinde, yoksulluğun 

sebebi olarak bireylerin değil bireylerin dışındaki yapısal sebeplerin varlığı (işsizlik, 

gelir dağılımı bozukluğu vb.) gösterilmiştir.  

4.1.3. Kendini Doğrulayan Kehanet (The Self-Fulfilling Prophecy) ve 
Damgalama  

Kendini doğrulayan kehanet teorisi ilk olarak Robert Merton’un çalışmalarıyla 

ortaya çıkmıştır. “Eğer kişi bazı durumları gerçek olarak algılarsa, bu durumlar 

sonuçları itibariyle gerçek olurlar” (Merton,1948:193) düşüncesinden hareketle 

oluşturulan bu teori, bireylerin olacağına inandıkları şeylerin gerçekleşmesinin 

mümkün olduğu varsayımına dayanmaktadır. Merton'a göre; "Belli bir duruma ilişkin 

tanımlamalar (kehanetler ya da yordamalar), bir süre sonra bu durumun ayrılmaz bir 

parçası haline gelirler ve bu da daha sonraki gelişmeleri etkiler. Kendini doğrulayan 

kehanet, başlangıçta, durumun yeni bir davranışa yol açan yanlış bir tanımlamasından 
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ibaretken, sonunda, temelde yanlış olan bir durumu gerçeğe 

dönüştürür"(Demirtaş,2004:44). Şöyle ki, “eğer bir şeyin doğru olduğunu söylüyorsanız 

ve toplumun büyük bir bölümü buna katılıyorsa, gerçekte böyle bir şey olmasa da, 

iddia ettiğiniz şey tüm sonuçları itibariyle doğru çıkmaktadır” (Wiley,2003:507).  

Merton, kendini doğrulayan kehanete 20. yüzyılın başlarında zencilerin 

durumunu örnek verir. O dönemde zencilerin grev kırıcı olduklarına dair bir önyargı 

vardır ve dolayısıyla da zenciler sendikalara üye olarak kabul edilmemektedirler. 

Zencilerin düşük yaşam standartlarına sahip oldukları için düşük ücretlerle çalışmayı 

kabullendiklerine inanılmakta ve bu durumun da ücretleri aşağı çektiği kabul 

edilmektedir. “İşçi sınıfının hainleri” olarak görülen zencilerin bu durumu, 

sendikaların elini zayıflatmaktadır ve bu nedenle zencilerin sendikalara üye olması 

istenmemektedir. Aslında zenciler grev kırıcı değildirler ancak onlar böyle 

tanımlandıkları için ve sendikalardan uzak tutuldukları için böyle davranmak zorunda 

kalmaktadırlar. Nitekim ileriki yıllarda zencilerin sendikalara üye olmaları ve sendika 

yönetimlerinde yer almalarıyla birlikte zenciler hakkındaki önyargı da kırılmıştır 

(Merton,1948:196-197). Bu durum toplumdaki kalıp yargılarla açıklanabilir. 

“Kalıpyargıyı, "algılayıcının, toplumsal gruplara ilişkin bilgi, inanç ve beklentilerini 

içeren bilişsel bir yapı" olarak tanımlanabilir. İnsanlar, sınıflandırma süreci yoluyla 

dünyayı birçok farklı toplumsal gruba ayırırlar ve bu toplumsal gruplara ilişkin bilgi, 

inanç ve beklentilerini içeren bilişsel bir yapı geliştirirler. Bu bilişsel yapıya da 

"kalıpyargı" adı verilir (Demirtaş,2004:38). Toplumda oluşan kalıpyargılar ise bireylere 

nasıl davranması gerektiği konusunda sınırlar çizmektedir. Kalıpyargılar sonucunda, 

kalıpyargıların hedefi olan gruba ya da bireylere ilişkin çeşitli beklentiler 

oluşmaktadır. “Kalıpyargılar, belli bir grubun ve üyelerinin hangi niteliklere sahip 

olması ve nasıl davranması gerektiğine ilişkin "beklenti"lerin temel kaynağıdır” 

(Demirtaş,2004:38-39). 

Beklentiler ise insan davranışlarında üç şekilde ortaya çıkmaktadır: 

1) Beklentiler kimi zaman davranışsal uyuma yol açar ve kendini doğrulayan 

kehanet süreciyle davranışlarımıza yön verir. Bu süreç, hedef kişinin, 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

72 

algılayıcının temelde yanlış olan inançlarına uyum sağlayacak şekilde 

davranmasıyla sonuçlanır. 

2) Beklentiler kimi zaman algısal uyuma ya da algısal yanlılığa yol açar. 

Algılayıcılar, bazı durumlarda sosyal olayları beklentileriyle tutarlı olacak 

şekilde algılar, yorumlar ve hatırlarlar. Beklentiye uyumun bu türü, 

kendini doğrulayan kehanetteki gibi hedef kişinin davranışlarında değil, 

algılayıcının zihninde yer alır. 

3) Beklentiler, kimi zaman da kendini doğrulamayan kehanet süreci ile 

sonuçlanır. Bu durumda, söz konusu beklentiler davranışı etkilemeksizin, 

olduğu gibi yansıtır ya da yordar. Kendini doğrulayan kehanet ve algısal 

yanlılık, beklentinin sosyal algı üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, 

bu durum, sosyal gerçekliğin beklenti üzerindeki etkisini temsil eder 

(Demirtaş,2004:43). 

Bireyler diğer insanları, onların üyesi oldukları sosyal sınıfları dikkate alarak 

etiketlerler, bu etiketler doğrultusunda onlar hakkında çeşitli kalıpyargılar 

oluştururlar ve bu kalıpyargılar hedef grup üyelerine ilişkin, çoğunlukla asılsız olan 

birçok beklentiyi ortaya çıkarır. Bu beklentiler, öncelikle algılayıcının kendi 

davranışını ve daha sonra da davranışsal uyum yoluyla hedef kişinin davranışını 

etkilemektedir (Demirtaş,2004:43-44). Kendini doğrulayan kehanet, birçok toplumsal 

kalıpyargının gerçeğe dönüşmesinde etkili bir süreçtir. Bu beklenti etkisi, davranışsal 

cinsiyet farklılıklarının oluşumunda, ırksal ayrımcılığın devam etmesinde, fiziksel 

çekiciliğin kişilerarası algıdaki yerinin belirlenmesinde, çalışanların iş performansında 

ve diğer birçok toplumsal olayda kendini göstermektedir (Demirtaş,2004:44). 

Toplumda kalıp yargıların oluşması genel olarak üç aşamada gerçekleşmektedir: 

1. Algılayıcının hedef kişiye ilişkin, çoğunlukla asılsız olan beklentiler 

oluşturması, 

2. Algılayıcının bu beklentilerinin, onun hedef kişiye yönelik davranışını 

etkilemesi, 
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3. Hedef kişinin, bu davranışa, algılayıcının beklentilerine uyum sağlayacak 

şekilde tepki vermesi (Demirtaş,2004:49). 

“Kalıpyargıların algılayanlarda yanlış beklentilere yol açtığına ilişkin 

oldukça açık kanıtlar vardır. Örneğin, bireyler diğer insanlara (hedef 

kişiler), onların üyesi oldukları sosyal sınıflara ilişkin kalıpyargılarını 

dikkate alarak oluşturdukları beklentilerin etkisiyle farklı 

davrandıklarında hedef kişiler bu farklı davranışlara, kalıpyargıya dayalı 

beklentilere uygun tepkiler vermektedirler. Bu durum, kendini 

doğrulayan kehanetin gerçek dışı sosyal inançların uzun vadede 

kalıcılığına olan katkısını gözler önüne sermektedir. Kendini doğrulayan 

kehanetler yoluyla, temelde yanlış olan inançlar açıkça 

doğrulanabilmektedir. Diğer bir deyişle, bir kalıpyargı temelde gerçek 

dışı olsa da, eğer kalıpyargıdan kaynaklanan beklenti kendini doğrularsa, 

bireyler bunun ardından kalıpyargılara "destek" olacak kanıtlara 

ulaşabilmektedirler” (Demirtaş,2004:49). 

 

Kendini doğrulayan kehanet teorisi, Robert Rosenthal ve Leone Jacobson 

tarafından yapılan bir deney sonucu eğitim alanında da denenmiştir. İnsanlar daha çok 

kendilerinden bekleneni yaparlar düşüncesinden hareketle geliştirilen bu teoriye göre, 

bireylerin davranışları önceden kestirilebilir veya bireylerin inandıkları şeyler 

doğrultusunda hareket edecekleri varsayılır. Eğitim alanında uygulanan bir deney 

sonucunda öğrencilerin başarı oranlarının öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda 

arttığı veya azaldığı gözlemlenmiştir. Şöyle ki, Rosenthal ve Jacobson, Oak School 

Kaliforniya’da yaptıkları deneyde öğrencilere bazı testler yapmışlar ve öğretmenleri 

bu okuldaki bazı öğrencilerin özel yetenekleri olduklarına inandırmışlardır. 

Öğretmenlerin bu öğrencilerden beklentilerinin artmasıyla birlikte, aslında diğer 

öğrencilerden zekâ düzeyi olarak fark bulunmayan bu öğrencilerin başarı düzeylerinde 

artış olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca “öğretmenler daha fazlasını beklediklerinde 

sadece daha fazlasını elde etmekle kalmamakta, aynı zamanda daha fazlasını 

aldıklarında da daha fazlasını beklemeye başlamaktadırlar” (Slattery:2003:276). 

Öğretmenlerin artan beklentisi doğrultusunda da öğrencilerin başarı düzeylerinin 
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arttığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan başarısız olacaklarına kesin gözle bakılan 

öğrencilerin de başarı düzeylerinde gerileme olduğu gözlemlenmiştir. “Reddedilmişlik 

ve yetersizlik duygusu, sadece düşük yetenekli olarak etiketlenen bir sınıfta 

bulunmayla değil, öğretmenlerin tutumlarıyla da pekiştirilir.” Öğretmenlerin bu 

öğrencilerden beklentilerinin düşük olması bu öğrencilerin de daha başarısız olmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle öğrenciler kendilerinden beklenen davranışları 

sergilemekte, bir nevi kendini doğrulayan kehanet ortaya çıkmaktadır. “Çocuklar bir 

kez kategorilere yerleştirildiklerinde kendilerinden beklenen özellikleri kazanmaya 

yönelirler ve kategoriler temelinde yapılan yetenek tahminleri bu ölçüde kendini 

doğrular” (Slattery:2003:278).  

Kendini doğrulayan kehanet kuramı eğitim alanının yanında diğer alanlarda da 

uygulanabilir bir teori haline gelmiştir. Örneğin iktisatta fiyatların artacağına dair 

oluşan bir kanaat, fiyatların gerçekten artmasına neden olabilmekte ya da ekonomide 

bir krizin yaşanacağına dair oluşan kanaat, aslında yaşanması mümkün olmayan bir 

krizi ortaya çıkarabilmektedir (Azariadis,1981:380-381). Özellikle suç araştırmalarında 

bu teoriden hareketle bazı açıklamaklar yapmak mümkündür.  

Altındağ örneğinde olduğu gibi düşük gelir düzeyine sahip bölgelerde yaşayan 

insanların kendilerinden beklenen davranışları sergileme gibi bir eğilimleri söz 

konusudur. Altındağ’ın gecekondu bölgesi olan Çinçin, Yenidoğan ve Hıdırlıktepe gibi 

semtlerinde yaşayan bireyler, bu bölgelerdeki suç oranlarının yüksek olması nedeniyle 

potansiyel suçlu muamelesi görebilmektedirler. Kendilerini potansiyel suçlu olarak 

gören toplum karşısında ise bu semtin çocukları kendilerine biçilen rolü kabullenip ve 

suça meyledebilmektedirler. Şöyle ki uyuşturucu satıcısı bir bireyin çocuğu da 

uyuşturucu satıcılığına yönelmekte veya hırsızlık yapan bir bireyin çocuğu da 

toplumun kendisine hırsız gözüyle bakması nedeniyle hırsızlığa başlayabilmektedir.  

Toplumda kalıpyargıların oluşması Erving Goffman’ın damga teorisiyle de 

açıklanabilir. 1963’te yazdığı Damga (Stigma: Notes on The Management of Spoiled 

Idendity)  adlı eserinde Goffman, görüşlerini temellendirmeye çalışmıştır. Eski Yunan 

döneminde damganın fiziksel bir eksikliğe işaret ettiğine değinen Goffman, 

Hıristiyanlık döneminde kavrama iki yeni metaforun eklendiğini belirtir. Birincisi, 
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vücutta ortaya çıkan belirgin bir iz, ikincisi ise, fiziksel hastalığın emaresidir. 

Günümüzde ise damganın orijinal anlamına benzer bir anlamda ancak utanılacak bir 

durum olarak kullanıldığını belirtmektedir (Goffman:1963:1). Sakat, gayrimeşru, 

moron gibi günlük hayatta çeşitli damga kavramları kullanılmaktadır ancak bu 

kavramlara genellikle sahip olduklarından farklı bir anlam yüklenmektedir 

(Goffman,1963:5). “Damga ve aynı anlama gelen kavramlar, iki farklı bakış açısı 

ortaya çıkarmaktadır: Damgalanmış kişi farklılığını hâlihazırda bilinen bir şey olarak 

mı farz etmektedir, ya da mevcut halin ne bilindiği ne de algılanabildiğini mi farz 

etmektedir? İlk durumda kişi güvenilmezlik gibi bir durumla uğraşmakta, ikinci 

durumda ise küçük düşürücü bir durumla uğraşmaktadır. Damgalanmış kişi her iki 

durumla da karşılaşsa bile bu önemli bir yarımdır.” (Goffman, 1963:4).  

Özet olarak Goffman, damganın üç çeşit olduğunu ifade etmektedir. Birincisi 

vücudun herhangi bir yerinde fiziksel bozukluk nedeniyle oluşan damgadır. İkincisi, 

zayıf irade, zorbalık, aşırı hırs, güvenilmezlik, katı inanışlar gibi karakter bozuklukları 

nedeniyle ortaya çıkan damgadır. Bu davranışlar bireyi psikolojik rahatsızlıklara, suça, 

tiryakiliğe, alkolikliğe, eşcinselliğe, işsizliğe ve radikal siyasi davranışlara itmektedir. 

Sonuncu olarak ise, ırka, milliyete ve dini inanışa dayalı damgalar söz konusudur. Bu 

damgalar nesiller boyu devam edebilmektedir ve ailenin tüm fertlerini 

içerebilmektedir (Goffman,1963:4).  

Toplumda insanların çeşitli şekillerde kategorilere ayrıldığını belirten Goffman, 

bir ayrımın da damgalı ve normal insan ayrımı olduğunu belirtmektedir. Goffman, 

toplumlarda bazen insanların çeşitli şekillerde damgalandıklarını ve damgalanan 

kişilerin de zamanla kendilerine biçilen rolleri kabullenerek bu şekilde hareket 

ettiklerini, çoğu zaman da asosyalleştiklerini belirtmektedir. Genellikle olumsuz 

şeklide karşımıza çıkan damgalamada insanlar temel olarak üç şekilde 

damgalanmaktadırlar: sağırlık, cücelik gibi fiziksel özellikler, kişilik zayıflığı veya 

hüküm giyme gibi bir geçmişe sahip olma, kişinin birlikte olduğu, içinde doğduğu veya 

ait olduğu ırk veya dinsel gruba dair toplumsal damgalar (Davis:1997:205). Damga 

karşısında bireylerin davranışları çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu damganın 

niteliğine göre kişiler bu damgadan kurtulma yollarını denemekte veya damgalarını 

kabullenerek kendi dünyalarına çekilmektedirler. Fiziksel bir kusuru nedeniyle 
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damgalananlar genellikle bu fiziksel kusuru giderme veya gizleme yolunu 

seçmektedirler. Diğer bir grup insan ise damgalanma neticesinde kendi dünyalarına 

çekilerek asosyalleşmekte, eve kapanmakta veya uyuşturucu kullanarak kendilerini 

dünyadan soyutlamaya çalışmaktadırlar. “Damgalanmış insan, tam olarak kabul 

edilmediği, hor görüldüğü, farklı muamele yapıldığı bir toplumda yaşamayı 

öğrenirken, özel bir ahlaki kariyerden, özellikle sancılı bir sosyalleşme sürecinden 

geçmek zorundadır” (Slattery:2003:190). Çoğu zamanda damgalanmış insanlar 

kendilerini topluma yabancı hissederler ve toplumun kendileri hakkındaki imgeleri ile 

özel yaşantıları arasında bir gerginlikle karşı karşıyadırlar. Damgalanmanın ortaya 

çıkmasında en büyük etken ise kendilerini normal olarak algılayan insanların kendileri 

gibi davranış sergilemeyen kişileri yadırgamaları ve onları çeşitli şekilde itham 

etmeleridir. “Sıradan insanların anormal tepkileriyle karşılaşan damgalanmış insanlar 

kaçınılmaz olarak tuhaf davranışlar sergilerler” (Slattery:2003:191). Bu nedenle 

aslında normal bir sosyalleşme sürecinden geçebilecek olan bireyler, toplum 

karşısında maruz kaldıkları ithamlar nedeniyle, farklı davranışlara yönelebilmekte 

hatta çoğu zaman suça yönelmektedirler.  

Toplumda çeşitli şekillerde damgalanmış insanlar kendilerini ikinci sınıf 

vatandaş olarak görmektedirler. Damgalanma nedeniyle sosyalleşme sorunu yaşayan 

bu insanlar kendilerine has bir sosyal çevre oluşturmakta ve toplumda genellikle 

kendilerini soyutlama yolunu seçmektedirler (Goffman,1963:145-146).  

Altındağ örneğinde de olduğu gibi damgalanmış kişiler zaman zaman suça da 

yönelebilmektedirler. Hırsız, uyuşturucu satıcısı şeklinde damgalanan bazı semt 

sakinleri ister istemez suça yönelmekte, toplumun zaten kendilerine hırsız gözüyle 

baktığını kabul ederek hırsızlığa yönelmektedirler. Aynı şekilde bazı semtlerde 

yaşayan insanlar, o semtin çocukları oldukları için yasal işlerde çalışmakta 

zorlanmaktalar ve iş bulma sıkıntısı çekmektedirler. Yaşadıkları semt dolayısıyla 

damgalanmış kişiler ise, yasal iş bulma ümitlerini yitirdiklerinde de yasadışı işlere 

yönelmekte veya suça karışabilmektedirler. Özel sektör, suçluları damgalayarak 

onların özel sektörde iş bulmalarını zorlaştırmakta veya onlara düşük ücretler 

ödeyerek suçluların yasal işlerde çalışmalarını zorlaştırmaktadır (Rasmusen, 

1996:536). Suçluların suçlarının bilinir hale gelmesi, toplumda diğer bireylerin suçluya 
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karşı davranışlarını değiştirmekte, onlara farklı gözle bakmalarına neden olmakta 

çoğu zaman da onlarla etkileşime girmelerini zorlaştırmaktadır. Özel sektörde 

suçlulara düşük ücret verilmesi ise suçluların verimini düşürmektedir. Bu durum 

ekonomik damga olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde damgalanmış bireyler iş 

hayatının yanı sıra sosyal hayatlarında da bir takım zorluklar yaşamakta, arkadaş 

çevresi edinmekte zorlanmakta ve sosyal etkileşim kurarken problem yaşamaktadırlar 

(Rasmusen, 1996:536).  Damgalama karşısında yapılması gereken ise, suça karışmış 

kişilerin suç kayıtlarının gizli tutulması olarak önerilmektedir. “Eğer işverenlerin suç 

kayıtlarına ulaşması yasaklanırsa, işverenler mahkûmiyet almış suçluların verimliliğini 

göz önüne alacaklar ve onlara daha fazla ücret ödeyeceklerdir. Yüksek ücretlerle 

çalışmak çoğu suçlu işçiyi yasal işlerde çalışmaya teşvik edecektir ve böylece suç 

işlemenin fırsat maliyeti artacaktır. Bu sosyal fayda işverenlerce 

hesaplanamamaktadır, bu nedenle suçlu kayıtlarının gizli tutulması sosyal olarak 

faydalı olacaktır” (Rasmusen, 1996:535).  

Altındağ İlçesi’nin gecekondu semtlerinde yaşayan vatandaşların da karşı 

karşıya oldukları durum, damgalama ve damgalama neticesinde ortaya çıkan kendini 

doğrulayan kehanettir. Şöyle ki, Çinçin, Yenidoğan, Hıdırlıktepe gibi gecekondu 

bölgelerinde yaşayan insanlar, toplum tarafından suçlu olarak damgalanmaktalar, 

suçlu damgası yiyen bu insanların normal işlerde çalışması ise zorlaşmaktadır. İş 

aramaya giden kişiler, bu semtlerde ikamet ettiğini belirttikleri zaman, kendilerine 

potansiyel suçlu gözüyle bakıldığını, bunun neticesinde de iş bulmakta güçlük 

çektiklerini ifade etmektedirler. Yasal işlerde çalışma imkânı bulamayan bu insanlar 

ise ister istemez yasa dışı işlere yönelmekte ve suça karışmaktadırlar. Toplumun 

kendilerini zaten suçlu olarak gördüğüne inanmaya başlayan henüz suça karışmamış 

kişiler ise, kendini doğrulayan kehanette olduğu gibi, nasıl olsa suçlu damgası 

yedikleri için yasa dışı işlere yönelmekte ve suç işlemektedirler. 

4.1.4. Öğrenilmiş Acizlik-Çaresizlik (Learned Helplessness) 

Bireyin kendisini rahatsız eden her ne ise, onu ne yaparsa yapsın kontrol 

edememesi durumunda bireyin içinde bulunduğu çaresizlik hissini anlatır. Birey 

kendisini huzursuz edecek bu durum karşısında bir çok çözüm yoluna başvurmaya 
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çalışır, alternatif çözüm yollarını bulmaya ve denemeye çalışır ama bir süre sonra tüm 

bunların bir işe yaramadığını gördüğünde kendisini rahatsız eden bu durum karşısında 

teslim olur ve artık bu rahatsız edici durumu düzeltmeye gayret etmez. Hayvanlar ve 

insanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda ortaya atılan bu teorinin esası şudur 

(Cüceloğlu 1997:317),  

“Kedi, köpek, fare, tavşan… hayvan ne yaparsa yapsın belirli 

zamanlarda acı veren bir elektrik şoku ile karşılaşsın. Bu durumu bir 

saat kadar devam ettirdikten sonra, ortama yeni bir özellik getirin. 

Bir başka deyişle, şimdi şok verilmeden önce hayvan belirli bir 

mekanizmaya dokunarak şoktan kurtulabilsin. Şoktan kurtulma olanağı 

veren yeni durumu hayvanın öğrenemediğini, sanki “ne yapayım, 

elimden hiçbir şey gelmez, kaderimin yazısı olan elektrik şokundan 

kurtulmam olanaksız” anlayışı içinde hareket ettiğini görürsünüz.” 

Öğrenilmiş acziyet insanlarda da karşılaşılan bir durumdur. İnsanlar üzerinde 

yapılan deneylerde de tıpkı hayvanlarda olduğu gibi, kendisini rahatsız eden uyarıcıyı 

(gürültü ve gerçek hayatta mahkum veya esirlerin karşılaştığı şiddet veya işkence 

olayları) değiştirememeleri mevcut durumu kabullenmelerine ve rıza göstermelerine 

sebep olmuştur.  

Günlük hayatta bir rahatsızlık sebebi olarak işsizlik aile reisi olarak babanın en 

fazla rahatsız olduğu durumdur. Aile reisi olarak baba defalarca iş başvurusunda 

bulunmasına rağmen iş bulamazsa veya bir iş bulduğunda kısa süre çalışıp çıkar veya 

çıkarılırsa bir süre sonra çalışma konusunda bir kararlılık gösteremeyecek ve mevcut 

durumu kabullenecektir. Bu durum onun aile içindeki otoritesinin sarsılmasına sebep 

olacak bir rahatsızlık meydana getirse de. Tüm iş başvuruları karşısında olumsuz yanıt 

alan bireyler bir süre sonra artık bir işe başvuracak motivasyona sahip olamayacakları 

ve sonunda zaten olumsuz bir cevapla karşılaşacaklarını düşündükleri için böyle bir 

girişimde bulunmayacaklardır. Bu araştırmada bu duruma uyan birçok örnekle 

karşılaşılmıştır. Altındağ öğrenilmiş acziyet içinde yaşayan birçok bireyi bağrında 

taşımaktadır.  
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4.1.5. Sosyal Sermaye1 

4.1.5.1. Sosyal Sermaye Tanımı 

Bireyler, örgütler, insan toplulukları Gronevetter’in (1985) ifade ettiği üzere 

sosyal ilişki örgüleri içinde yerleşiktirler (embeddeddness). Bu aktörlerin, çeşitli 

sosyal bağlarla diğer kişi, örgüt ve topluluklara bağlantıları vardır. Bu bağlantılar, 

sosyal sermaye literatürü tarafından çeşitli fonksiyonları yerine getiren ve çeşitli 

aktörlerin performanslarını belirleyen bir özelliğe sahip olarak tanımlanmaktadır.  

Farklı disiplinlerde genel olarak kabul gören ve üzerinde mutabık kalınan 

sosyal sermaye tanımına göre, daha “iyi bağlantılı” olan aktörler (bireyler, örgütler ya 

da topluluklar) daha “başarılı” olmaktadırlar; çünkü, bağlantıların sağladıkları bilgiye, 

kaynağa erişim, müttefik ve destek bulabilme, maddi ve manevi yardım görme gibi 

avantajlar aktörlerin başarılı olmalarına katkıda bulunmaktadır (Coleman, 1988; Burt, 

2000; Adler ve Kwon, 2002). Sosyal sermaye kavramını kullananlar, özellikle beşeri 

sermayenin daha başarılı bireyler daha donanımlı (eğitimli, becerili vb.) bireylerdir ya 

da daha başarılı örgütler ve toplumlar daha donanımlı bireylerden meydana gelen 

örgüt ve toplumlardır görüşünü yeterli bulmamaktadır. Beşeri sermaye görüşünü 

tamamlayan bir anlayışla, sosyal sermaye teorisyenleri, ister birey ister örgüt isterse 

topluluk olsun başarılı aktörlerin aynı zamanda daha iyi bağlantılara, yani ağbağa 

(network) sahip olan aktörler olduklarını ya da bu kimselerin dahil oldukları 

bağlantılar kümesi, yani ağbağ haritası içinde daha avantajlı yerler işgal eden aktörler 

olduklarını ortaya atmışlardır (Burt, 1992; 2000; 2001). Dolayısıyla, sosyal sermaye 

teorisyenlerine göre, sosyal sermayenin kaynağını çeşitli sosyal ağlar (social networks) 

meydana getirmektedir. Sosyal ilişkilerin meydana getirdikleri ilişki örgüleri, yani 

ağlar, bu ilişkilerin tarafı olan aktörlere yeni kaynaklara ve desteğe erişim imkanı gibi 

çeşitli avantajlar sağlamaktadır.  

Literatürde genel kanaat iki tür sosyal sermayenin olduğu yönündedir: 

dayanışmacı ve aracı sosyal sermaye. Dayanışmacı (Coleman, 1988) ve aracı (Burt, 

                                                           
1 Bu bölüm Öztaş, N., (2007) Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı, Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye, 

Amme İdaresi Dergisi C. 40, s.3, p.79-98 adlı makaleye dayanılarak yazılmıştır. 
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2000) sosyal sermayeler farklı ağbağ mekanizmalarının ortaya çıkardığı ve farklı 

işlevleri ve getirileri olan; ancak, nihai tahlilde, birbirlerini tamamlayan iki sosyal 

sermaye türüdür (Lin, 2005).  

4.1.5.2. Dayanışmacı Sosyal Sermaye 

Dayanışmacı sosyal sermaye fikrini ortaya atan Coleman (1988), yoğunluğu 

yüksek (çok sayıda ve kuvvetli bağlarla birbirlerine bağlı olan aktörlerden oluşan) 

ağbağların hem tek tek o ağbağın parçası olan aktörler için hem de ağbağın bütünü 

için önemli faydalar sağladığını iddia etmiştir. Coleman’ın (1988: 98) sosyal sermaye 

anlayışında, bireylerin birbirleriyle sıkça temasta bulundukları yapılar, ortak davranış 

normları ortaya çıkartan ve bireylerin birbirlerine karşı beklentilerinin oluşmasını 

sağlayan bir işlev yerine getirmektedirler. Bu ilişki yapıları, düzenli temaslar ve 

davranış normları aracılığıyla aktörler arasında güven ve itibar inşa edilmesini, 

dolayısıyla da sosyal sermayenin ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar. Coleman’ın, 

kapalılık özelliği gösteren ağbağ (network closure) argümanı olarak da bilinen bu 

görüşünün özünde “sosyal sermayenin birbirlerine güçlü şekilde bağlı olan alt 

unsurlardan meydana gelen ağbağlar tarafından oluşturulduğu” (Burt 2000: 31) 

önermesi vardır. Geleneksel Türk ailesi, mahallesi, çarşısı ya da köyü içinde 

gözlemlenen ve aktörler arası dayanışmayı, yardımlaşmayı, güven ve itibarı öne 

çıkaran ilişkiler bu tür sosyal sermayenin tipik örnekleri olarak düşünülebilir. 

Yoğunluğu yüksek ağbağların ve bir ilişkiler kümesi içinde aktörler arasında 

varolan güçlü bağların (strong ties) sosyal sermaye kaynağı olarak sağladığı çeşitli 

faydalar ampirik çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu tespitlerin gösterdiğine göre, 

yoğunluğu yüksek bir ağbağda, aktörler arasında güçlü bağların varolması (yani 

aktörler arasında onlar için anlamlı ve sık tekrar edilen ya da uzun süreli ilişkilerin 

olması) yerel dayanışmayı ve aktörler arası işbirliğini teşvik eder; ortaya çıkan 

normlar, denetim mekanizmaları ve güven sayesinde kolektif hareketin maliyetlerini 

düşürür; yine aynı nedenlerle, gruplar içerisinde kutuplaşma ile mücadele 

edilebilmesine ve gerektiğinde bireylerin maddi ve manevi destek bulabilmelerine 

yardımcı olur; son olarak da, özellikle ağbağı meydana getiren aktörlerin tehdit 

ve/veya çevrede fırsat algılamaları durumunda, üyelerinin hızlı harekete 
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geçirilebilmelerini kolaylaştırır (Nelson, 1989; Krackhardt, 1992; Padgett ve Ansell, 

1993; Krackhardt ve Brass 1994; Schweizer, Schnegg vd. 1998). Dolayısıyla, 

dayanışmacı sosyal sermaye anlayışına göre, diğerleriyle güçlü ilişkilere sahip aktörler 

daha fazla dayanışmacı sosyal sermayeye sahiptirler; çünkü, güçlü ilişkiler daha 

güvenli bilgi ve kaynak kanalı sağladıkları gibi, aynı zamanda çeşitli kötüye 

kullanımlara karşı da aktörleri korurlar. Dahası, bu tür ilişkilerin tarafı olanların kendi 

normlarını ihlal edenlere karşı daha kolay biçimde müşterek hareket edebildikleri 

ortaya çıkmıştır (Ostrom, 1990; Burt, 2000).   

4.1.5.3. Aracı Sosyal Sermaye 

Aracı sosyal sermaye fikrini ortaya atan Burt (1992; 2000), kapalılık özelliği 

gösteren ağbağların aslında aktörler üzerinde çeşitli kısıtlılıklara neden olduğunu ve 

onlar için yalnızca kendini tekrar eden dolayısıyla da lüzumsuz performans faydaları 

sağladığını söyleyerek Coleman’ın dayanışmacı sosyal sermaye yaklaşımını 

eleştirmiştir. Mesela, ilişki örgülerinde birbirlerine sıkı bağlarla bağlı olan aktörler 

(kişi, aile ya da örgütler) aynı bilgi ve kaynaklara erişebildiklerinden dolayı, Burt’ün 

argümanına göre, bu ilişkiler örgüsüne dahil bir aktörün, bu örgünün parçası olan bir 

ikinci aktörden sağlayabileceği bilgi ve destek, bu ağın parçası olan bir üçüncü 

kimseden alabileceği bilgiden ve görebileceği destekten çok farklı ol(a)mamaktadır. 

Burt’e (2000) göre, sosyal sermayeyi meydana çıkaran ve sosyal sermayenin aktör 

başarısına katkı sağlamasına neden olan asıl mekanizma, birbirlerine bağlı olmayan - 

dolayısıyla da aynı bilgi ve kaynakları paylaşmayan, yani aktöre birbirini tekrar eden 

değil farklı bilgiler ve kaynaklar sağlayabilecek - ikinci ve üçüncü aktörlerle kurulan 

bağlantılardır. Burt (2000), birbirleriyle bağlantılı olmayan aktörler arasında köprü 

görevi gören aktörlerin edindikleri bu sosyal sermaye çeşidine aracı sosyal sermaye 

demektedir. 

Dolayısıyla “iyi bağlantılı” olmak ne demektir sorusuna bir yanıt olarak, 

Coleman’ın argümanının tersine Burt, bir ağbağın aktörleri üzerinde ne kadar az 

kısıtlılık varsa aktörler o kadar çok aracı sosyal sermaye sahibi olurlar ve dolayısıyla 

da o kadar çok başarılı olurlar argümanını ileri sürmüştür (2000: 33-36). Burt’ün aracı 

sosyal sermaye anlayışında, dikkatler, bir ağbağda grup içerisinde ya da gruplar 
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arasında bağlantısızlık dolayısıyla ortaya çıkan ağbağ boşluklarına çekilmektedir. Bu 

yapı boşluklarının kenarlarında bulunan aktörler arasında köprü görevi görecek 

ilişkiler tesis etmek, Burt’e göre, köprü görevi gören aktöre bilgi avantajları ve genel 

olarak akışı kontrol etmenin fırsatlarını sunmakta ve faydalarını sağlamaktadır (2000: 

9-10). Başka bir deyişle, bu bağlantılar, aktörün ikinci ve üçüncü aktörlerin erişiminde 

bulunan ve birbirinin aynı olmayan bilgilere ve onların sağlayabileceği desteğe 

ulaşabilmesini sağlamaktadır. Yine başka bir ifadeyle aracı sosyal sermaye yeni ve 

başka kaynaklara ve desteğe erişimi sağlayacak farklı kişi ve gruplarla kurulan 

ilişkilerin sonucu olarak tanımlanmaktadır.  

4.1.5.4. Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermayenin Fonksiyonları 

Lin (2001: 21; 2005: 15), dayanışmacı sosyal sermayenin (a) fiziki varlığın 

korunması –maddi ya da fiziki destek bulabilme (b) akıl sağlığının korunması – sosyal 

ve duygusal destek ve yine bununla bağlantılı olarak (c) hayattan tatmin olarak üç ana 

grupta toplanabilecek ve daha çok kendileri birer amaç olan faydalar (expressive 

returns) sağladığını söyler. Geleneksel aile ilişkileri, yakın arkadaşlık ilişkilerinden 

oluşan ağlar dayanışmacı sosyal sermaye türü olarak düşünülebilir. Bu ağları meydana 

getiren aktörler arasındaki bağlar güçlü, normları olan, güven duygusuna dayalı 

bağlardır. Bu bağlantılar hem grubun tamamı hem de tek tek aktörler için, özellikle 

zor zamanlarda, çok işlevsel bir dayanışma mekanizması olarak işlemektedir. Varlığın 

korunması, akıl sağlığının devamı ve hayattan tatmin alma konularında bireylere, 

ailelere ve topluluklara çeşitli olumlu katkılar yapmaktadır. 

Yine Lin (2001: 21; 2005: 15), aracı sosyal sermayenin ise (a) ekonomik fayda – 

varlık kazanımı (b) siyasi fayda – iktidar kazanımı ve (c) sosyal fayda – itibar kazanımı 

biçiminde aslında birer araç olan faydalar (instrumental returns) sağladığını iddia 

eder. Aracı sosyal sermaye ise daha zayıf bağlarla bağlı olunan aktörler arası 

ilişkilerden kaynaklanan ya da başka bir ifadeyle az tanınan ancak farklı özelliklere 

(bilgiye, kaynağa erişim imkanına) sahip aktörlere olan zayıf bağlantıların sağladığı bir 

avantajdır. Bu zayıf bağlantılar, kapalı topluluk dışındaki yeni, farklı bilgi, destek ve 

müttefikleri bulabilme ve onları harekete geçirebilme imkanı sunmaktadır. Böylece, 
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aracı sosyal sermaye, aktörlerin ekonomik, siyasi ya da sosyal fayda kazanmalarında 

önemli olmaktadır. 

Uluslararası literatürde, yoksul mahallelerde, risk altındaki gençler arasında, 

ailelerde, okul eğitiminde ve benzer bir çok konuda sosyal sermayenin nasıl ve hangi 

konularda birtakım işlevleri yerine getirdiği konusunda çok sayıda ampirik çalışma 

vardır. Örneğin Brisson ve Usher (2005) alt gelir grubu mahallelerde mahalle 

sakinlerinin ev sahibi olmalarının, bu sakinlerin mahalle ile ilgili süreçlere katılıyor 

olmalarının ve mahallelerin nispeten istikrarlı bir yapıya sahip olmasının o 

mahallelerdeki düşük gelirli kişi ve ailelerin dayanışmacı sosyal sermayelerini 

artırdığını tespit etmişlerdir. Sosyal sermayedeki bu artış bu kimselerin yoksulluğun 

sorunlarıyla baş edebilmelerini kolaylaştıran; sistem ve yardım bağımlılıklarından 

kurtulmalarına yardımcı olabilen bir faktör olarak tespit edilmiştir. Leane ve Pil’in 

(2006) araştırması ise öğretmenler arası kurulan ilişkilerden kaynaklanan sosyal 

sermayenin ve okul yönetimi ve öğretmenlerle okul dışındaki paydaşlar arasında 

kurulan ilişkiler sonucu ortaya çıkan sosyal sermayenin kamu okullarındaki öğrenci 

başarısını açıkladığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Furstenberg ve Hughes’ın 

(1995) çalışmaları risk altındaki gençlerin dezavantajlı konumlarından 

kurtulabilmelerinde sosyal sermayenin rolü ve yardımı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yoksul mahallelerde yaşayanlar yoksulluk kıskacından kurtulmakta pek çok 

engelle karşılaşmaktadırlar. Bu engelleri aşmak için ihtiyaç duyacakları en temel 

özellikler arasında yer alan eğitim, meslek bilgisi, deneyim vb donanım yani beşeri 

sermaye bu kimselerde genellikle yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Yoksulluğun 

sorunlarıyla baş etmek için kurumsal yardım mekanizmaları bu kişilerin diğer bir 

seçeneğidir. Çeşitli kamu, özel sektör kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar yoksul kişi, aile 

ve mahallelere yardımlarda bulunmaktadırlar. Ancak bu yardımlar ‘kriterlere 

uyanlara’ ‘şartları gerçekleştirenlere’ dağıtılmakta ve dolayısıyla da sistem 

bağımlılığına (Brisson ve Usher, 2005) sebebiyet vermektedir. Sosyal sermaye ise 

yoksulların kendi öz varlığıdır; kendilerine ait ve kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre 

harekete geçirip kullanabilecekleri ve fonksiyonel olduğu, sonuç ürettiği bilinen bir 

diğer alternatif çıkış yoludur. Bu sebeple çeşitli kamu politikalarınca sosyal 
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sermayenin oluşumun desteklenmesi son yıllarda ilgi gören akademik olarak da 

üzerinde çalışılan bir alternatif haline gelmiştir.  
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Tablo 20: Bir Sosyal Sermaye Modeli 

 

 

Kaynak: Lin’in (1999; 2005) modeli esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

 

Sosyal Sermayenin Üç 

Asıl Kaynağı 

(Sermaye Yatırımları)    

 

Sosyal Sermaye Türleri 

(Sermayeye Erişim ve Harekete 

Geçirme)    

 

Sosyal Sermayenin Faydaları 

(Sermaye Getirileri) 

 

 

 

 

i. aktörün yapı içindeki 

konumu (strength of 

position) 

 

 

ii. aktörün ilişkiler 

örgüsü içindeki konumu 

(network position) 

 

 

 

iii. aktörün 

eylem(ler)inin amacı ve 

motivasyonu 

(instrumental vs. 

expressive goals) 

i. Dayanışmacı Sosyal Sermaye  

(Bonding, homophilous 

social capital)  

 Coleman (1988), Putnam 

(1993; 1995; 2000) 

 Güçlü bağlar ve yüksek 

yoğunluklu ağbağlar  

 Güven, itibar, normlar, 

kolektif hareket 

 

i. Kendi başına amaç olan 

faaliyetler ve hedefler 

 elde bulunanların 

muhafaza edilmesi, 

kayıplara karşı koru(n)ma 

a. fiziki varlığın korunması 
– birbirini tutma 
(cohesion) 

b. akıl sağlığının korunması 
–dayanışma (solidarity) 

c. hayattan tatmin – iyi 
olmak (well being)  

ii. Aracı Sosyal Sermaye  

(Bridging, heterophilous 

social capital) 

 

 Burt (2000; 2001) 

 Zayıf bağlar ve köprüler, 

açık ve yapı boşluğu olan 

ağbağlarda aracılık 

ederler 

 Akışın kontrolü ve 

denetlenebilmesi 

 

 

ii. Araç faaliyetler ve hedefler 

 yeni ve sahip olunmayan 

bilgi ve kaynaklar elde 

etmek,  

a. ekonomik fayda – varlık 
kazanımı 

b. siyasi fayda – iktidar 
kazanımı 

c. sosyal fayda – itibar 
kazanımı 

 daha iyi iş, maaş, kâr, 

kaynak dağılımını 

etkileyebilme 
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Harita 3: Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye Ağbağ Haritaları 
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Türkiye’de Kentleşme Süreci: Göç, Kentlileşme ve Gecekondu 

Kentleşme olgusu en kısa ve dar anlamıyla, kent sayısının ve kentlerde 

yaşayan insan nüfusunun artmasını ifade etmektedir. Doğum oranlarındaki artışın yanı 

sıra kırdan kente yaşanan göçler vasıtasıyla kentsel nüfusun artması söz konusudur. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise daha çok kırdan kente yaşanan yoğun göç sayesinde 

kentsel nüfusun arttığını görmekteyiz. Kentleşme olgusunu sadece kent sayısının ve 

kent nüfusunun artışı olarak sınırlandırmak doğru değildir. Bu temel unsurların 

arkasında ekonomik ve sosyal değişkenleri de hesaba katmak gerekmektedir. Bu 

doğrultuda kentleşmeyi “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent 

sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında 

artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve 

ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci” (Keleş (a), 

2006:24) olarak geniş anlamda tanımlamak daha doğru olacaktır. 

Kentleşme bir anlamda kente özgü, kent yaşamına özgü dinamiklerin varlığını 

ifade etmektedir. Bu dinamiklerin başında uzmanlaşma, örgütleşme ve iş bölümü 

gelmektedir. Kırsal kesimde yaşayan birinin bahçesinde ya da tarlasında yiyeceği 

meyve-sebzeyi üretmesi ya da giydiği kıyafeti kendisinin dikmesi gibi birçok unsur 

kırda yaşayan insanın kendi kendine yetebildiğini gösterir. Ama kentlerde yaşam 

böyle değildir. Birtakım ihtiyaçlar karşısında bireyler işbölümüne yönelmiş ve bu 

durum da uzmanlaşmayı ortaya çıkarmıştır.  

Kentleşmeyi, bir anlamda “sonuç” bir anlamda da süreç etkileyen bir “öğe” 

olarak nitelendirmek mümkündür (Kartal (a), 1978:4). Kentleşme; teknolojik 

gelişmelerin, tarımsal ve tarımsal olmayan üretim biçimlerindeki değişikliklerin bir 

sonucu; aynı zamanda da ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarında bir takım 

değişikliklere zorlayan temel bir öğe konumundadır (Kartal (a), 1978:4,5). 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da kentleşme, sanayileşmeye bağlı olarak yaşanmış 

bir süreçtir. Buralarda nüfus birikimi büyük sanayi kuruluşlarının çevresinde olmuştur. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için ise bu durum geçerli 

değildir. Türkiye’de kentleşme sanayiye bağlı olarak gelişmemiştir. Asıl olarak 2. 
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Dünya Savaşı sonrası yani 1945-50’lerden sonra başlayan kentleşme olgusu Türkiye’de 

doğal süreç içerisinde gerçekleşmemiş, sanayileşmeden bağımsız olarak iç göçe dayalı 

olarak gelişmiştir. Yaşanan iç göçler doğudan batıya doğrudur ve genellikle belli başlı 

büyük kentler etrafında yaşanmıştır. Sanayileşmeden bağımsız olması nedeniyle, 

Türkiye’de kentleşme hızı sanayileşme hızından büyük olarak kabul edilmektedir.  

Kentleşmeyle ilgili bir takım kavramlar arasında anlam kargaşası 

yaşanmaktadır. Kentleşme hızı, kentleşme oranı ve kentlileşme kavramı kentleşme 

olarak adlandırılmamalıdır. Kentleşme hızı, kentlerin sayısının ve kentlerde yaşayan 

insan nüfusunun artması olarak nitelendirilirken kentleşme oranı ile 

karıştırılmamalıdır. Kentleşme oranı ise, kentlerde yaşayan insan sayısının kırsal 

kesimde yaşayan insan sayına oranını ifade etmektedir. Türkiye’de kentleşme hızı ile 

kentleşme oranı eşit olmayıp; kentleşme hızının daha büyük olduğu bir durum söz 

konusudur. Kentleşme ile kentlileşme kavramı da yine birbirine karıştırılmaması 

gereken iki farklı kavramdan biridir. Kentte yaşayan bir birey, kentlileşmemiş 

olabilir. Yani kentlileşmeden kasıt, bireylerin kente özgü davranış biçimlerine sahip 

olup olmadıklarıdır ve kentleşmeden bu yönüyle ayrılır. 

4.1.6. Türkiye’de Kentleşme Nedenleri 

Kentleşme nedenlerini “ekonomik, teknolojik, siyasal ve psikososyolojik” 

(Keleş (a), 2006:28) ile “itici, iletici, çekici ve siyasal” (Kartal (a), 1978:6) olarak 

başlıklar altında toplamak mümkündür. 

4.1.6.1. Ekonomik Nedenler 

“Köyün İtici” “Kentin Çekici” etmenleri olarak adlandırılan bir dizi etmen 

içinde iç göçlere sebebiyet vererek kentleşme hızını artıran bir takım etmenler söz 

konusudur. İtici ve çekici etmenler içinde ekonomik neden olarak Türkiye için şunlar 

söylenebilir: Tarımda makineleşmenin artmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç büyük 

ölçüde azalmıştır; miras yoluyla nesilden nesile aktarılan toprakların miktarının 

gittikçe azalmasıyla geçim zorluğu yaşanmaya başlanmıştır. Bu gibi unsurlar kırsal 

kesimin ekonomik anlamda iticiliğini ortaya koymaktadır. Kentlerde iş alanlarının ve 

olanaklarının genişliği, kişi başına düşen gelir seviyesinin kırsal alana göre daha fazla 
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oluşu gibi bir takım unsurlar ise kentlerin ekonomik anlamda çekici yönünü ortaya 

koymaktadır.  

4.1.6.2. Teknolojik Nedenler 

Gün geçtikçe gelişimin ve değişikliğin yaşandığı “teknoloji” sayesinde 

kentleşmenin de hızlandığını söylemek mümkündür. 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri için sanayiye bağlı olan kentleşme süreci, 

Türkiye’de tam tersi yönde, yani kentleşmenin peşi sıra oluşturulmaya çalışılmışsa 

da, “buhar gücünün nüfus yoğunlaştırıcı etkisine koşut olarak, elektrik enerjisi de 

kentleşmeyi bir başka açıdan etkilemiş, köylerden kentlere akın eden nüfusu, kent 

özeğinden çevresine doğru dağıtıcı bir rol oynamıştır” (Keleş (a), 2006:32). 

Kara, deniz ve hava ulaşımındaki gelişmeler sayesinde insanların hareket 

kabiliyeti artmıştır. Metropol kent olarak adlandırılan büyük kentlerin oluşumu 

otomobil çağının ürünüdür (Keleş (a), 2006:32). Gün geçtikçe hızla gelişen iletişim ve 

bilgisayar teknolojisi de kentleşmeyi hızlandıran en önemli etkenlerin başında yer 

almaktadır. 

4.1.6.3. Siyasal Nedenler 

Kentleşmenin siyasi etkenleri arasında, yönetim yapısının ve verilen siyasi 

kararların kentleşmeyi özendirmek yönünde etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 

Örneğin (Keleş (a), 2006:33); İngiltere’de 1946 ‘da çıkarılan Yeni Kentler Yasası’yla 

kentleşme Londra çevresinde kurulacak yeni kentlere yönlendirilmeye çalışılmıştır. 

Savaşların ve birtakım siyasi anlaşmazlıkların kentleşmeye olan etkisini 

göstermede en güzel örnek ise; 2. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş ekonomisinin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere köylerden kentlere yaşanan göçlerdir (Kartal (a), 

1978:8; Keleş (a), 2006:33). 

Kentleşmenin siyasal nedenleri içinde Türkiye’nin birebir yaşamış olduğu 

örnek durumlardan biri de başkent ilan edilen kentin nüfusunun kısa sürede hızla 

artmasıdır. “1920’de 20 bin nüfuslu bir kasaba olan Ankara, başkent olmasının bir 
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sonucu olarak, 50 yılda 2 milyona yakın nüfuslu bir anakent olmuştur” (Keleş (a), 

2006:34). 

 

4.1.6.4. Sosyopsikolojik Nedenler 

Kentleşmenin sosyopsikolojik nedenlerini sıralarken, yine “kentin çekici” ve 

“köyün itici” etkenlerinden bahsetmek mümkündür. İlk olarak meşhur “Kent havası 

insanı özgür kılar” söylemi, şüphesiz kentlerin köyler karşısında çekici olduğunu 

göstermektedir. Toplumda kentli bir birey olmanın, yani kentte yaşamanın bir 

havasının olduğu, bir üstünlüğü doğurduğu düşünülmektedir. Köyde yaşamaya oranla 

bireyi daha üstün kıldığı düşüncesi yaygındır.  

Gerek eğitim gerek kültürel ve sosyal imkânların kentlerde daha çeşitli ve 

daha nitelikli olduğu gerçeği karşısında aileler, çocuklarını büyükşehirlerde okutmak 

ve kentin nimetlerinden yararlanmak istemektedirler. Bütün bu etmenler 

kentleşmenin sosyopsikolojik nedenleri arasında sayılmaktadır.   

Kentin çekiciliğinin önemli bir nedeni de köyde katı ve belirlenmiş bir 

işbölümü ve buna uygun bir tabakalaşma mevcutken; kentin, yoğun yatay ve dikey 

hareketliliği olan bir mekân olmasıdır. Kent, fırsatlar sunan bir yer olarak görülür. 

Kente gelen göçmenler en başta kendilerinin ve daha uzun vadede de çocuklarının 

kentin imkân ve fırsatlarından yararlanabileceği ve yararlanması gerektiği 

düşüncesiyle kente göçerler. 

4.1.6.5. İtici Nedenler 

İtici nedenler, yukarıda da yer yer değinildiği gibi insanları köyde yaşamayı 

cazip kılacak, onları köye-kıra bağlayacak etkenlerin yokluğu ya da azlığını ifade 

etmektedir. Bunlar; tarımda makineleşmenin etkisiyle insan gücüne olan ihtiyacın 

azalması ve bunun sonucu işsizliğin baş göstermesi, toprak mülkiyetinin dengesiz 

dağılışı ve miras yoluyla bölünen toprak parçalarının gittikçe küçülerek yetersiz 

kalması, doğurganlık hızının artışıyla gittikçe artan nüfus yapısı ve köy yaşamının 

sönüklüğü, eğitim ve sağlık olanaklarının daha düşük nitelikli olması, eğlence vb. 

olanakların eksikliği olarak sıralanmaktadır. 
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4.1.6.6. İletici Nedenler 

Haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle, köylerde yaşayan insanlar anayasal ve 

siyasal birtakım hak ve yetkilerinin var olduğunun farkına varmış, birçok imkân ve 

olanakların varlığından da haberdar olmuşlardır. Ulaşım teknolojisindeki gelişmeler 

sayesinde de, taşınma olanakları gelişmiş, kentlere göçler kolaylaşmıştır. “Bu 

anlamda ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler, kentleşmenin önemli 

bağımsız değişkenlerinden birisi” (Kartal (a), 1978:8) halini almıştır. 

4.1.6.7. Çekici Nedenler 

Çekici nedenler, kentlerin köylere nazaran ekonomik, sosyal ve kültürel 

açılardan artılarını ifade etmektedir. 

İş olanakları sağlayan sanayi ve hizmet kuruluşlarının kentlerde ya da kentlerin 

çevresinde kurulmakta oluşu kentleri çekici kılan en temel unsurdur. Bu anlamda iş 

olanaklarının köy hayatına göre oldukça fazla olduğu kentlere yaşanan göçlerin temel 

nedenini bu ekonomik boyut oluşturmaktadır. Yine elde edilen gelirin, köylerde elde 

edilen gelirlere nazaran daha fazla oluşu da, ekonomik unsurların bir başka boyutunu 

oluşturmaktadır. Kentlerde eğitim olanaklarının ve sosyal, kültürel etkinliklerin 

fazlalığı da kentlerin çekiciliğini artıran unsurlar arasındadır. 

4.1.7. Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kalkınma Planlardaki 
Yaklaşımlar 

1945 ve 1950’li yıllarda yoğunlaşan kentleşme olgusu, 1980’li yıllara 

gelindiğinde azalan hızla artmaya devam etmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından belli 

başlı büyük kentlere yaşanan yoğun göç karşısında çarpık ya da düzensiz kentleşme 

olarak adlandırılan kent yapıları ortaya çıkmıştır. Kırdan kente yaşanan iç göçler 

karşısında, nüfus talebini karşılayamayan kentlerin çevrelerinde, “gecekondu” adı 

verilen yasalara aykırı sağlıksız yapılar meydana geldi. Bugün Türkiye’de kentleşme 

denildiği zaman akla ilk gelen olgular, hiç şüphesiz çarpık kentleşme ve 

gecekondulaşmadır. Ancak gecekondulaşmanın sadece Türkiye’ye özgü olduğu 

düşünülmemelidir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin benzer bir süreci benzer 

dönemlerde yaşadığı bilinmektedir. 
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30 Eylül 1960 tarihinde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) öncülüğünde, 

Türkiye’de birçok alanda planlamaya gidildiği görüldüğü gibi kent alanında da bazı 

hususlara ait planlamalar yapılmıştır. Aşağıda belirli dönemlerde kent planlamaları 

hakkında kısaca bilgi verilmektedir. 

 

4.1.7.1. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1963-1967 yılları arasını kapsayan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda açıkça bir 

kentleşme politikasından bahsedilmemiş olmakla beraber bölgeler arası dengelerin 

gözetilmesi ve üstü kapalı olarak da olsa “en uygun kent büyüklüğü” ilkesi 

çerçevesinde kentlerin sundukları iş olanaklarıyla orantılı olarak büyümesinin 

gerekliliği belirtilmiştir (Keleş (a), 2006:79).  

4.1.7.2. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1968-1972 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kentleşme, 

ekonomik ve toplumsal gelişmenin bir sonucu olarak desteklenmesi gereken bir olgu 

olarak değerlendirilmiştir (DPT, 2007:5). Bu anlamda belli başlı kentlerin daha da 

büyümesi hem ekonomik açıdan hem de toplumsal açıdan olumlu bir gelişme olarak 

kabul edilmiştir. Fakat bunun ardından planda, bölgeler arası dengeli kalkınmanın da 

gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Hâlbuki bu durumla, büyük kentlerin daha da 

büyümesini olumlu gören yaklaşım birbiriyle çelişmektedir. Planda, İstanbul, Ankara, 

İzmir ve Adana gelişmiş bölge özekleri olarak saptanmıştır (Keleş (a), 2006:81). 

4.1.7.3. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1973-1977 yıllarını kapsayan III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, I. Beş Yıllık 

Plan’da olduğu gibi, nüfusun belli başlı kentlerde toplanmasının önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Yerel yönetimler vasıtasıyla geri kalmış bölgelerin geliştirilebileceği 

varsayımından dolayı belli yöreler için kalkınma planları hazırlama eğilimlerine, 

planların bütünlüğü ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle son verilmiştir (Keleş (a), 

2006:81). 

4.1.7.4. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
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1978-1983 yıllarını kapsayan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda anakentlerin, 

çevrelerini ekonomik ve toplumsal anlamda geliştireceğini öngörmüş, bunun için de 

kentleri yaşanabilir kılmak ve kent halkının ihtiyaçlarını karşılamak birincil amaç 

haline getirilmiştir. IV. Planda ilk kez doğal çevrenin ve tarihsel alanların 

korunmasının öneminden bahsedilmiştir (DPT, 2007:6,7). 

 

4.1.7.5. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1985-1989 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, kentleşmeye 

olumlu bir anlam yüklenmekle beraber, kalkınma ile sanayileşmenin kaçınılmaz bir 

sonucu olarak bakılmış ve kentleşme olgusunun olabildiğince en iyi şekilde 

yönlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur (DPT, 2007:7). 

4.1.7.6. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1980‘li yıllardan sonra yavaşlayan hızda seyreden kentleşme hareketinden yola 

çıkarak, 1990-1994 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da kentleşme 

hızının yavaşlayan seyirde devam edeceği varsayımı üzerinde durulmuştur. Planda, 

kent planlamasıyla ilgili yasal mevzuatların tek bir çerçevede toplanması, tarihi ve 

kültürel doğal değerlerin korunması, kentlere özgü altyapı, ulaşım, istihdam, konut 

gibi büyüyeceği anlaşılan sorunlar için çözümler aranması gibi bir takım konular 

üzerinde durulmuştur (Keleş (a), 2006:84).  

4.1.7.7. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

1996-2000 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda; sanayileşme, 

kamu yatırımları ve bir takım özendirme politikaları çerçevesinde orta büyüklükteki 

kentlerin geliştirilmesi temel hedefi benimsenmiştir (DPT, 2007:8; Keleş, 2006:85). 

4.1.7.8. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

2001-2005 yıllarını kapsayan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bir yandan milli 

kültür çerçevesinde kent ve kentlilik kültürü oluşturulmaya çalışılması; bir yandan da 

küreselleşmeye ayak uyduracak bir kentleşme yapısının oluşturulması gerektiği 

hedefler arasında sayılmıştır (Keleş (a), 2006:85). 
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4.1.7.9. IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Bu plandan önceki sekiz kalkınma planında varılan sonuçlar ve alınan 

önerilerin geliştirilerek tekrarlandığı IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2007-2013), 

bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, yerel kalkınmanın sağlanması, yaşam kalitesi 

sorunlarının giderilmesi, afetlere duyarlı şehirleşmenin gerçekleştirilmesi, doğal ve 

kültürel varlıkların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, teknik ve sosyal altyapı 

yetersizliğinin giderilmesi,  etkin bir denetim mekanizmasının sağlanması gibi temel 

kentleşme dinamikleri üzerinde durulmuştur (DPT, 2007: 101-117). 

4.1.8. Türkiye’de İç Göç, Kentlileşme ve Gecekondu Olgusu 

4.1.8.1. Kentleşme ve Kentlileşme Olgusu 

Kentleşme ve kentlileşme kavramları, tamamen birbirinden farklı anlamlar 

taşıyan, bu nedenle de birbirine karıştırılmaması gereken iki farklı kavramdır. 

Kentleşme, kent sayılarıyla beraber kentlerde yaşayan nüfusun artması 

sürecinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda köylerden farklı gelişme özellikleri 

göstermiş nüfus birikim süreci olarak tanımlanmaktadır. Kentlileşme olgusu ise, 

kentleşmenin fiziki tanımlamasından uzak, tamamen kentte yaşamaya başlayan 

kişilerin duygu, düşünce, davranış ve hareketleriyle ilgilidir. Kentlileşme, köylerden 

kente göç ederek yerleşmiş insanların, kente özgü davranış biçimlerini ne kadar 

benimseyip, uygulamaya geçirdiklerinin ifadesi olarak kullanılmaktadır. 

Kentlileşmenin “ekonomik bakımdan kentlileşme ve sosyal bakımdan 

kentlileşme” (Kartal (b), 1992:21) olmak üzere iki boyutlu olarak incelemek 

gerekmektedir. Kemal Kartal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme 

adlı kitabında, ekonomik bakımdan kentlileşmeyi kişinin altyapısı olarak kabul edip 

kısaca, “ekonomik mekân”, sosyal bakımdan kentlileşmeyi de kişinin üstyapısı olarak 

kabul edip kısaca, “sosyal mekân” olarak nitelemiştir (Kartal (b), 1992:21). Kişinin 

geçimini tamamen kente özgü iş ve iş kollarından elde ediyor olması kentlileşmenin 

ekonomik boyutunu; kişilerin kente özgü tavır ve davranış biçimlerini benimseyerek 

her türlü sosyal ve kültürel hareketlerine yansıtması ise, kentlileşmenin sosyal 

boyutunu oluşturmaktadır. 
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Kentlileşme olgusu esasında, kırsal yaşamdan kent yaşamına geçen bireylerin, 

geçiş dönemi olarak adlandırılan dönemde kır ile kent arasında kalmalarının bir 

sonucudur. Bu arada kalma olgusu ekonomik olarak (kentsel iş faaliyetlerinde 

bulunana kadar kırsal iş faaliyetlerini devam ettirmesi ve hatta kentsel bir işle 

uğraşırken bile kırsal iş faaliyetlerine devam etmesi) olabileceği gibi sosyal olarak 

(yer sofrasında yemek yemek, kümes hayvanları ya da küçükbaş-büyükbaş hayvanlar 

beslemek, çamaşırlar elde yıkamak ve evin dışında ip gererek kurutmak gibi) da 

olabilir.  

4.1.8.2. İç Göçler ve Kentlileşme Olgusu 

1945-1950’li yıllarda iç göçe dayalı olarak hızlı bir kentleşme süreci içine 

girmiş Türkiye için, 1980’li yıllardan sonra azalan bir hızla kentleşme süreci devam 

etmiştir.  

Türkiye’de 2. Dünya Savaşı’nın ardından hızlanan kentleşme sürecinde üç 

aşamanın (Kartal (b), 1992:52) olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisini kente ilk 

gidiş olarak nitelendirebileceğimiz, köyden ilk çıkış ve kenti ilk keşfediş aşaması 

oluşturmaktadır. Akraba ya da eş dost yanına kısa süreli yapılan ziyaretler, ardından 

kente gidiş-geliş dönemi olarak adlandırılabilecek ikinci aşamayı getirmektedir. Bu 

aşamada kişi, belli sürelerle kente gidip gelmektedir. Bu durum genellikle dönemlik 

işlerde çalışmanın ürünüdür. Kişi kazandığı paranın çoğunluğunu köye yollamaktadır. 

Söz konusu her iki aşamada da köy ile bağ hiçbir şekilde koparılmamış, aksine 

kuvvetle devam etmektedir. Üçüncü ve son aşama ise, kentte temelli yerleşme (göç) 

aşamasını teşkil eder. Bu aşamanın ilk zamanlarında köy ile bağ tamamen koparılmış 

değildir, fakat diğer ilk iki aşamaya göre daha zayıftır. Aradan kuşakların 

değişmesiyle ise bağ tamamen kopmaktadır. 

Kır ile bağların tamamen koparılmayışı, insanların kent yaşam biçimlerini 

tamamen benimsemelerine bir anlamda engel olmaktadır. Bireyler ne tam kentli ne 

de tam köylü olabilmektedirler. Bu arada kalmışlık durumu, bireylerin kente 

yaşamalarına rağmen ekonomik ve sosyal anlamda kente özgü davranış biçimlerini 

sergileyemediklerini, yani kentlileşemediklerini göstermektedir. 

Kırdan kente göç ederek kente gelen insanların ekonomik olarak kent 

standartları altında kalması ve devletin de bu insanların konut talebini karşılamada 
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yetersiz kalışıyla, bireyler konut gereksinimlerini kendi imkânlarıyla karşılamak 

yoluna gitmiş ve bu durum da zamanla günümüz kentlerinin en önemli kentsel sorunu 

halini alan “gecekondulaşma” olgusunu yaratmıştır. Kent sınırları içinde yaşayıp da 

gecekonduda ikamet eden bireyler, doğal olarak kent koşullarına geçemeyip, kırsal 

yaşamlarında yaptıkları faaliyet ve yaşam biçimlerini sürdürmüşlerdir.  

Gecekondu bölgelerinin, kent merkezinde yaşayan insanlarca tabiri yerinde ise 

yok sayılmaları ya da aşağı görülmeleri, buralarda yaşayan insanların kent yaşamına 

geçişinde adeta görünmez bir engel teşkil etmiş olduğu söylenebilir.  

Son yıllarda kentsel dönüşüm olarak adlandırılan uygulamalarla, birçok 

gecekondu alanı yıkılarak buralarda toplu konut adı verilen uygulamalarla, 

gecekondularda yaşayan insanların apartmanlarda oturtulması amaçlanmıştır. İlk 

bakışta bu uygulamaların çok doğru ve yerinde olduğu düşünülmekle beraber, 

temelinde birtakım eksiklikler olduğu için birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu 

sorunlardan birini de şüphesiz kentlileşme alanında görüyoruz. Köyden kente gelerek, 

gecekonduda yaşayan bireyler, köy yaşantılarını kentsel mekânda da devam ettirdiği 

için, bu insanları apartman katına yerleştirmek ve yaşam biçimlerinin bir anda 

değişmesini beklemek hayaldir. Bundan 3 ya da 4 sene evvel gazete manşetlerine 

yansıyan haberlerden birinde, gecekondudan apartman dairesine yerleştirilmiş bir 

ailenin evinde inek beslemeye çalıştığı yer almıştır. Yapılan röportajda ise, yerinden 

yurdundan edilip, bir apartman dairesinde yaşamaya mecbur bırakıldığı, hayvanını ise 

besleyebilecek bir yer bulamadığı için evinde saklamak zorunda kaldığı ifadeleriyle 

kendini savunmaya çalıştığı, yine haberlerde yer almıştı. Buna benzer, apartmanda 

yaşayan hanımların çamaşırlarını, camdan cama karşı dairelere gerdikleri iplere 

astıkları da zaman zaman Türkiye’de görülmüş örneklerdir. 

4.1.8.3. Türkiye’de Yaşanan Gecekondu Olgusu 

Gecekondu olgusu ilk ortaya çıktığı zamanlarda, tam da adını doğrulayan 

biçimde, bir gecede inşa edilen sağlıksız yapıları ifade etmekteydi. Kırdan büyük 

şehirlere göç eden insanların, şehrin yaşam koşullarına ayak uydurabilmesi hususunda 

bir nevi tampon bölge konumunda olan gecekondu olgusu, zaman içinde büyük 

şehirlerin önüne geçemediği çok önemli bir sorun halini almıştır.  



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

97 
 

Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan kentleri inşa etme sürecinde; kırdan kentlere 

doğru göç, devlet eliyle de teşvik edilmiş ve gecekondu olgusuna, şehre geçişte 

tampon olma görevi atfedilmesiyle bir anlamda devlet tarafından da meşruiyet 

tanınması söz konusu olmuştur. 

1923’lü yılların Ankara’sına baktığımızda, Kale eteklerinde bulunan alan içinde 

oluşturulmuş olan yerleşim yeri görünüyor. 

1927 yılında başlanan kent planı yaptırma girişimleri çalışmaları sonucunda 

1928 yılında Alman plancı Herman Jansen’in planı yarışmayı kazanmıştır (Şenyapılı, 

2004:63). Kenti, kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde kesen bir yol çatısı üzerine 

oturtulmuş olduğu planda; eski kent dokularının korunmaya çalışıldığı dikkat 

çekmektedir. Özellikle de Kale ve çevresi. Kalenin çevresindeki yolların hepsinden 

Kalenin görünmesi sağlanmıştır.  

İşçilere ihtiyaç vardır ama nüfusun büyük çoğunluğunun konut sorununun 

olduğu bir ortamda işçiler için hiç yatırım yapılmamaktadır. Kendi buldukları çözümü 

de olumlu karşılamak gerekmektedir (Şenyapılı, 2004:76). Ayrıca henüz mahalle 

boyutlarına da varmadığı için geçici ve denetlenebilir olarak nitelendirilmekteydi. 

Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan süreçten 1930’lu yıllara kadar gelen süre 

içinde Ankara için gecekondu olgusunu hazırlayan nedenler şunlardır (Sarıoğlu, 

2001:95): Ankara’nın başkent olması ve bunun sonucunda özellikle inşaat, ticaret ve 

hizmet alanlarının yaratmış olduğu istihdam alanlarının savaşın fakirleştirdiği kır 

insanlarını çekmesidir. 1927 yılına kadar 20-30 bin civarında olan Ankara nüfusu, bu 

tarihten itibaren kısa sürede 74 bini aşmıştır (Şenyapılı, 2004:43). 

Ankara’da gecekonduların ilk olarak Altındağ tepesinde ortaya çıktığı 

görülmektedir (Sarıoğlu, 2001:95). Ankara’nın ilk yerleşim yeri olan bu bölgenin boş, 

denetimsiz ve plan dışı olmasının payı, gecekondulaşma olgusunun yaşanmasında 

şüphesiz en etkili faktör olmuştur (Sarıoğlu, 2001:95). Yüksekliğinden ötürü (900-1100 

m civarı) yerleşme dışı bırakılan tepe, nitekim Jansen planında da yer almamıştır.  

Yaşanan sosyo-ekonomik şartların ürünü olan gecekondu olgusu; Ankara’da 

siyasilerce bu dönemde geçici bir çözüm olarak algılanmış; 1930-1940 sürecinde daha 

da yaygınlaşmıştır. 
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Çoğunluğu gecekondulardan meydana gelen Altındağ ilçesini ele alarak 

başkent Ankara’yı değerlendirdiğimizde, gelişmekte olan diğer ülke başkentlerinden 

farklı bir yapının Ankara’da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ankara’da gecekondular 

şehrin etrafında da var olmakla birlikte, merkezde de çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu 

tablo, merkezdeki bu barakalaşmanın önlenmeyip, aksine daha fazla göz 

yumulmasıyla arttığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Bayraktar, 1996:187,188; Keleş 

(b), 1971:12; Sarıoğlu, 2001.96). 

Ankara’nın imar planı dışında ortaya çıkmış yeni yerleşim bölgeleri olarak 

sayılan Atıf Bey, Altındağ ve Yenidoğan Mahallelerinde 1930’lu yıllarda 1500 civarı 

kaçak yapının olduğu belirtilmektedir (Bayraktar, 1996:187,188). 

1930 ve 1940’lı yıllarda gecekondulaşma sürecini 1929 Dünya Ekonomik 

Krizi’nin sonuçları da etkilemiştir. Tarım malları ihraç edip; sanayi malları ithal eden 

Türkiye için, azalan ithalat karşısında inşaat malzemeleri de nasibini almış ve yerli 

imalatın fiyatları çok yükselmiştir (Sarıoğlu, 2001:97). Konut ve imar sorunu çeken 

Ankara için de durum büyük bir sekte yaratmış, hatta şehrin imarında önemli rolü 

olan çimento fabrikası dönemin koşullarına dayanamayıp kapanmıştır (Şenyapılı, 

2004:48). 

1930’lu yıllardan 1945’lere gelinceye kadar siyasilerce geçici bir çözüm olarak 

değerlendirilip, bir konut sorunu olarak ele alınmayan gecekondu olgusunun ciddi bir 

kentleşme problemi olduğunun anlaşılması üzerine, 1948 yılında 5218 sayılı Kanun 

çıkarılmış ve Ankara Belediyesi konutsuz halka ucuz konut yapmakla 

görevlendirilmiştir (Bayraktar, 1996:190). 

Cumhuriyet’le beraber konut üretimi önce arsa sahiplerinin kendileri 

tarafından gerçekleştirilmiş, sonra konut kooperatifçiliği, ardından 1950’li yıllarda da 

yap-satçı üretim ön plana çıkmıştır. Gerek bireysel üretimler gerekse kooperatifler 

eliyle yapılan üretimler yeterli gelmeyince; 1948 yılında çıkarılan 5218 ve 5228 sayılı 

Kanunlarla mevcut gecekondular yasallık kazanmıştır (Türel, 1987:56). 5228 sayılı 

Bina Yapımını Teşvik Kanunu’yla belediye sınırları içindeki hazine ve özel idareye ait 

arsalar belediyelere devredilerek, belediyeler bu arsalara altyapı sağlayıp, 

planladıktan sonra konut yapacaklara belli sürede inşaat yapma koşuluyla 

devredeceklerdir. 
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1954 yılından sonra ise; kat mülkiyetine olanak sağlayan ilk yasal düzenleme 

yapılmış, böylece tek parselde çok katlı konut inşa eden yap-satçı olarak tanınan 

konut üreticileri devreye girmiştir (Türel, 1987:56). 1980’li yıllardan sonra ise, yerel 

yönetimlerin öncülüğünde örgütlenen kooperatif birlikleri ile büyük şirketlerin konut 

yapımında söz konusu olduğu görünüyor (Tekeli, 1982’den aktaran Türel, 1987:55). 

 

4.1.9. Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Uygulamaları 

4.1.9.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı 

Kentsel dönüşüm, mevcut yerleşim alanlarına yeni yerleşim kısımlarının 

eklenmesi demek değildir. Bundan farklı olarak, kentin eskiden beri var olan 

kesimlerinin içyapısında ve başka yerleşim birimleriyle ilişkilerinde yer alan 

değişmeleri anlatmak üzere kullanılmaktadır [Kayasu ve Yaşar, 2003]. Bozulmuş 

alanları kente kazandırmak amacında olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamlı ve 

bütüncül bakış açısıyla birlikte entegre olmuş faaliyetleri içerir. 

Kentsel dönüşüm, “zamanla niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel yönlerden 

bozulmuş ve köhneleşmiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmışlıkla karşı karşıya olan 

kentsel alanların belli sosyal ve ekonomik programlarla yenilenerek/dönüştürülerek 

kente kazandırılması” demektir. [Bayraktar, 2006] Kentsel dönüşüm kavramı kenti bir 

bütün olarak kapsar. Kenti sadece fiziksel mekanlardan ibaret görmemek, kenti 

yaşayan ve yaşanılan bir yer olarak görmek gibi kavramları içeren “kent kimliği” 

ifadesi kentsel dönüşümün odaklandığı noktadır. Bu açıdan bakınca kentsel dönüşümü 

kentin tedavi edilmesi/rehabilitesi olarak düşünebiliriz. 

Kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, 

toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla 

iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. Bu nedenle, kentsel 

dönüşüm, yeni kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, var olan 

kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir (Akkar, 2006:29) 

4.1.9.2. Kentsel Dönüşümün Amacı  
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Kentsel dönüşümden kentin özellikleri, genişleme yapısı, eskiliği ve tarihsel 

değeri, nüfus yoğunluğu ve ekonomik işlevi gibi açılardan bakılarak farklı amaçlar 

güdülebilmektedir. Buna göre amaçlar şöyle sıralanabilir (Akkar, 2006:29-30); 

 Kentsel refah ve yaşam kalitesinin arttırılması, 

 Kent merkezlerinin gelirlerinin arttırılması, 

 Kentlerin ekonomik rekabet edebilirliğinin sağlanması, 

 Sosyal dışlanmanın azaltılması, 

 Kentsel politikanın çok paydaşlı ve katılımlı planlamayla demokratik bir 

doğrultuda şekillendirilmesi, 

 Kentsel alanların etkin kullanımı ile gereksiz yayılma ve israfın 

önlenmesi, 

 Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 

 Dönüşüm yapılacak kısmının kentin geneli ile bütünleştirilmesi, 

 Kentlerin dinamikliği ve sürekli değişim ihtiyaçlarının tatmini. 

Anlaşılacağı üzere kentsel dönüşüm salt inşaat faaliyeti değildir. Sadece 

bayındırlık hizmeti olarak değerlendirilmemelidir. Görsellik ve estetik amaçlar 

kentsel dönüşümün sadece bir parçasıdır. Esas amaç insanın her açıdan çağdaş dünya 

standartlarında bir yaşam sürmesini sağlamaktır. 

4.1.9.3. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri 

Kentsel dönüşüm, kentin bir bütün olarak kucaklanması ve dengelenmesi 

yaklaşımını gerektirir. Ancak bu yaklaşımın uygulama ayrıntılarında ve 

tanımlanmasında farklı görüşler vardır. Kentsel dönüşümün uygulama biçimleri veya 

stratejileri genel olarak “kentsel yenileme” (renival- renovation), “yeniden 

canlanma-canlandırma” (revival–revitalization-rehabilitation), “yeniden oluşum” 

(regeneration), “soylulaştırma” (gentrification) kavramları etrafında toplanmaktadır 

(Yüksel, 2007:16-21).  

Kentsel Yenileme (Renival-Renovation) :Kentsel yenileme genellikle önceden 

düzenli olup zamanla bozulan kentlerde anlamını bulmaktadır. Avrupa’da tarihi kent 

merkezlerinin boşalması sonucu, bu alanda mevcut olan konut fonksiyonu, yerini 

ticaret birimlerine, küçük imalathanelere ya da depolara bırakmış, burada yaşayan 
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nüfus da merkezleri terk etmiş, yeni fonksiyonların getirdiği yeni bir sosyal tabaka 

merkeze yerleşmiştir. Bu işlevsel dönüşüm, kent merkezlerini son derece olumsuz 

yönde etkilemiş, kent merkezleri, hem sosyo-kültürel, hem de fiziksel açılardan 

özgün niteliklerini kaybetmişlerdir [Özden, 2001]. 

Kentin sorunlu alanları olarak görülen alanların yenilenmesi, yeniden 

canlandırılması bir tasarım, planlama ve uygulama gerektirmektedir. 

Kentsel yenileme, çok geniş bir anlamda, mevcut doku üzerinde, kaynakların 

yeniden dağılımına neden olan müdahale olarak tanımlanabilir. Kentsel yenileme 

bazen, kentsel çerçevede fiziksel, sosyal veya ekonomik değişiklik anlamında 

kullanılırken; bazen de gecekondu alanlarını yenileme, iyileştirme veya “temizleme” 

gibi özel anlamlarda da kullanılmaktadır. [Gökbulut, 1996]. Genel anlamda bir tanım 

şöyle yapılabilir; kentsel yenileme, farklı nedenlerden ötürü zaman süreci içinde 

eskimiş, köhnemiş, yıpranmış ya da kimi durumlarda terkedilmiş, vazgeçilmiş kentsel 

dokunun, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşulları göz önünde tutarak 

değerlendirilmesi, dönüştürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden canlandırılarak kente 

kazandırılmasıdır [Özden, 2001]. 

Sadece kenar mahaller veya kente sonradan gelenlerin yarattığı etkiler 

üzerinden kentsel dönüşümü açıklamak, madalyonun bir yüzüne bakmak demektir. 

Çağımızda yaşanan hızlı göç, bir yandan kentle bütünleşme sorunları ile gündeme 

gelen gecekondulaşmayı doğururken, öte yandan aynı süreç, kent merkezlerinin 

yapısını ve işlevinin değişmesine de neden olmaktadır. Kent merkezleri, burjuvazi ve 

yönetici elitlerin ikamet alanı anlamında giderek terk ettiği, daha çok alış veriş ve 

eğlence merkezi işlevleri ile öne çıkmaktadırlar (Önen, 2007:106). 

Yeniden Canlanma-Canlandırma (Revival–Revitalization-Rehabilitation): 

Canlandırma, bir çöküntü süreci yaşamakta olan kentsel alanlarda veya bir 

parçasında, çöküntüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ya da 

değiştirilerek, o alanın tekrar hayata döndürülmesi, yani canlandırılmasıdır. Bu 

çöküntü sosyo-kültürel, ekonomik ya da fiziksel açılardan yaşanmış olabilir. 

Arazi fiyatlarında bir artış, konut fiyatlarında da bir artış yaratabilir. İnşaat 

fiyatlarındaki artış, konut birimlerinin yenilenmesini ve böylelikle değerlerinin artışını 
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sağlayabilir. Bu artış sonucunda da kentsel canlanma meydana gelmeye başlar 

(Yüksel, 2007:20). 

Yeniden Oluşum (Regeneration): Tümüyle yok olmuş, bozulmuş, köhnemiş, 

dolayısıyla çöküntü bölgesi haline gelmiş alanlarda yeni bir dokunun yaratılması ya da 

mevcudun iyileştirilmesi ile bu alanların kente kazandırılmasıdır. Bunun yerine 

getirebilmesi için iki yöntem vardır. Birincisi, geliştirilmesine karar verilen alanın, 

kültürel, ticari, sosyal fonksiyonlarını ve konut kalitesinin arttırılmasıdır. İkincisi ise, 

bunları gerçekleştirirken, toplantılar ve görüşmeler ile insanların isteklerini, çağdaş 

hayatın gereklerinin planda yer almasını sağlamaktır (Yüksel, 2007:20). 

Soylulaştırma (Gentrification): Temelde “regeneration”ın bir kolu olmakla 

birlikte, soylulaştırma anlamına gelen gentrification kavramı, “temel olarak orta ve 

üst gelir gruplarındaki ailelerin, dar gelirlilerin yaşadığı kent içindeki mahallelere iç 

göçünü ve buradaki mevcut konut stoğunu iyileştirmelerini” içermektedir (Yüksel, 

2007:21) 

İlk kez Ruth Glass tarafından 1963 yılında kavramlaştırılmasının ardından, 

geçen zaman içinde, soylulaştırma, işçi sınıflarının ya da dar gelirlilerin yaşamakta 

olduğu kent merkezlerindeki tarihi binalara, orta ve üst sınıfların, bu grupları 

yerlerinden ederek yerleşmesi ve buradaki binaları rehabilite etmesi süreci olarak 

algılanmıştır. “Soylulaştırma köhneleşmiş olan eski kent içi alanlarının sokak veya 

mahalle ölçeğinde olmak üzere çeşitli girişimlerde eski işçi sınıfı veya “yoksul-alt 

sınıf” kullanıcılarının yeni orta sınıf veya daha yüksek gelirli bir sınıf tarafından 

yerinden edilerek sınıfsal ve mülkiyet yapısı itibariyle değişime uğramasıdır”. Kavram 

bu yönüyle daha çok konut piyasasındaki uygulamaları çağrıştırmaktadır. Buna göre 

soylulaştırma aynı zamanda kentsel arazi ve konut piyasası için bir yeniden yatırım 

ortamı sunmaktadır (Yüksel, 2007:21). 

4.1.10. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk metropoliten kentlerinin ilk dönüşüm 

örnekleri gecekondulaşmadır. 1950’lerden bugüne metropoliten kentlerde kentsel 

dönüşümün üç farklı döneme göre farklılaştığı gözlemlenmektedir (Ataöv ve Osmay, 

2007:59). 
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İlk dönem ekonomik büyüme politikasının yaygınlaştırıldığı ve sanayileşmenin 

yaşandığı 1950 ve 1980 yılları arası dönemdir. Ekonomik büyüme ve göç büyük 

kentlerin hızla büyümesine ve gecekondulaşmasına neden olmuştur. Bu dönemde en 

önemli kentsel dönüşüm, kent çevresinde mülkiyeti genelde Hazineye ait boş 

arazilerin gecekondu mahallelerine dönüşmesi ve daha sonra bu mahallelerin oy 

depoları olduğunun farkına varılarak hizmet götürülmesi, sağlıklaştırılması, idari 

birim haline getirilmesi, arazinin tahsisi ve tapulaştırılması, apartmanlaşarak yeniden 

yapılandırılması veya temizlenerek farklı nüfus gruplarına yönelik yenilenmesi 

şeklinde olmuştur (Ataöv ve Osmay, 2007:59). 

İkinci dönem büyük kentlerin dışa açık liberal ekonomiden ve küreselleşmeden 

etkilendiği 1980 ve 2000 yılları arasıdır. Bu dönemde metropoliten kentlerde iki 

önemli gelişme gözlemlenmiştir. Bir yandan kent içinde ruhsatlı ve ruhsatsız 

yapılanma meydana gelmiş, öte yandan yerleşim alanları merkez dışına yayılmıştır 

(Ataöv ve Osmay, 2007:59). 

Son dönem, yani 2000’li yıllar, yerel yönetimin özel sektörle işbirliğinin hız 

kazandığı ve ilk defa ‘dönüşüm’ün strateji olarak tanımlandığı dönemdir. Ancak 

dönüşüm stratejisi sadece kentsel yenileme olarak tanımlanmış ve bu yaklaşım farklı 

kent parçalarının farklı kullanımlara dönüştürülmesi için uygulanmaya başlanmıştır. 

Bunun yanında tarihi konut alanlarının soylulaştırılarak korunması ve apartman 

alanlarının iyileştirilmesi de göze çarpar (Ataöv ve Osmay, 2007:59). Yerel 

yönetimlerin temel yasaları yenilenmiştir. Ard arda çıkarılan 5216, 5393, 5302, 5355 

sayılı temel yerel yönetim kanunları belirli bir ivme yaratmıştır. Büyük şehir 

belediyeleri daha rahat hareket etme imkanı bulmuşlardır. Hem büyük ölçekli plan 

yapma hem de kentsel dönüşüm kararları alarak uygulamaya geçme imkanları 

olmuştur. Kendi girişimlerinin yanında kooperatifler ve TOKİ ile işbirliği halinde hızlı 

ve geniş çaplı bir gecekondu tasfiyesini esas alarak, düzenleme getiren çalışmalar 

içine girilmiştir. 

 

 

 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

104 
 

Tablo 21: 1950’lerden 2000 Sonrası Döneme: Farklılaşan Üç Dönemde Kentsel 
Dönüşüm Olgusu ve Uygulamaları 

DÖNÜŞÜM 
DEĞİŞKENLERİ VE 
UYGULAMALARI 

1950 – 1980 1980 – 2000 
2000 SONRASI 

YAPISAL / 
BAĞLAMSAL 

Ekonomik Politikalar: 
Ekonomik Büyüme 
 
Demografik Değişim: 
Kentlere göç ve hızlı 
kentleşme, nüfus artışı 

Ekonomik Politikalar: 
Ekonominin dışa açılması; 
Küreselleşme ve yerelleşme 
 
Demografik Değişim: Kentsel 
nüfus artışı; metropollerde 
doğurganlık oranının düşmesi 

Ekonomik Politikalar: 
Özelleştirme; AB ilişkileri 
 
Demografik Değişim: 
Doğudan batıya göç 

SOSYO-

EKONOMİK 

Konut Sunum Biçimleri: 
Yapsatçı konut, kısıtlı 
sayıda kooperatif, Toplu 
Konut 
 
İşgücü-Konut ilişkisi: 
Düşük gelirli işgücünün 
sanayi ve sanayi dışı 
istihdamı; Konut 
ihtiyacına çözüm olarak 
gecekondular 

Konut Sunum Biçimleri: 
Ruhsatlı ve ruhsatsız yapılaşma 
 
İşgücü-Konut ilişkisi: Kent 
merkezlerindeki küçük üretim 
birimlerinde çalışanların çevre 
gecekondu ve merkez 
mahallelerde yaşayan niteliksiz 
ve düşük gelirli nüfustan 
oluşması; Orta gelir grubunun 
yaşam alanlarının 
desantralizasyonu 

Konut Sunum Biçimleri: 
Belediye Toplu Konut 
Kooperatifleri, özel sektör lüks 
konut siteleri, düşük nitelikli 
apartmanlar, kent 
merkezlerinde tarihi konut, 
deprem riski olan alanlarda 
devlet kredisi ile afet konutları 
 
İşgücü-Konut ilişkisi: Yüksek 
gelir grubu kent dışında konut 
çevreleri oluşturuyor; 
gecekondu alanlarında istihdam 
yapısındaki değişime göre konut 
biçim ve standartları değişiyor 

YÖNETİM / 
UYGULAMA 

Yetkilerin Dağılımı: 
Devlet Planlama 
Teşkilatı; İmar ve İskan 
Bakanlığı; Yeni 
Belediyecilik Hareketi  
 
Planlama Uygulamaları: 
Merkezi Planlı Kalkınma 
Modeli; Bütüncül 
Planlama Yaklaşımı 
 
Politikalar ve Yasal 
Düzenlemeler: 
Belediye, Gecekondu, 
Arsa Ofisi, İmar ve Kat 
Mülkiyeti kanunları 

Yetkilerin Dağılımı: Yerel ilçe 
belediyelerine planlama 
yetkisinin verilmesi; Yerel 
Gündem 21  
 
Planlama Uygulamaları:  
Kentsel gelişmeye 
desantralization; Nazım İmar ve 
Uygulama Planları; Yerelde 
yukarıdan-aşağıya yönetim 
anlayışı 
 
Politikalar ve Yasal 
Düzenlemeler: Büyükşehir 
Belediye, İmar, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma, Çevre, 
Boğaziçi, Milli Parklar kanunları 
ve Af yasaları 

Yetkilerin Dağılımı: 
Büyükşehir belediyelerinin 
yetkisinin genişletilmesi  
 
Planlama Uygulamaları: 
Stratejik Planlama; katılımlı 
planlama uygulamalarının 
başlaması 
 
Politikalar ve Yasal 
Düzenlemeler: Büyükşehir, 
Belediye, Mali İdareler, Kentsel 
Dönüşüm ve Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma kanunları 

KENTSEL 
MAKROFORM 

“Azman Kent” 
(merkezde yoğunlaşma; 
gecekonduların gelişimi) 

Çok Merkezli Metropoliten 
Kentleşme (kentsel yayılma; 
ruhsat dışı yapılaşmanın 
yasallaşması) 

Bölgesel Yayılma (merkezlerin 
farklılaşması ve yeni ilişki 
ağlarının kurulması) 

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARI 

1. Gecekondu 
bölgelerinin 
sağlıklaştırılması; 2. 
Kent merkezinin 
çöküntü alanına 
dönüşümü; 3. 
Gecekondu alanlarının 
yeniden 
yapılandırılması; 4. Bu 
alanlarda kentsel 
yenileme. 

1. Yaşam kalitesi düşmüş ve 
riskli alanlarda kentsel 
yenileme; 2. İyileştirmeye 
yönelik sağlıklaştırma ve islah-
imar uygulamaları; 3. Tarihi 
değeri olan alanların korunması 
ve soylulaştırılması. 

1. Kentsel alanlarda yenileme; 
2. Apartman alanlarının 
iyileştirilmesi; 3. Yeni siteler ve 
kapalı yerleşim alanlarının 
yeniden geliştirilmesi; 4. Tarihi 
konut alanların 
soylulaştırılması; 

Kaynak: Ataöv, Anlı ve Sevin Osmay (2007) “Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel 
Bir Yaklaşım”, METU JFA, Vol.24, Nu.2, s.60 
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4.1.11. Altındağ’ın Kentsel Dönüşüm Tarihi 

“Ankara, bir yandan, ilk modern kent planına, ilk yapı kooperatifine, ilk kamu 

konutlarına, ilk yaya bölgesine tanıklık ederken, bir yandan da ilk düzensiz 

kentleşmeye, ilk gecekonduya, ilk gecekondu affına ve ilk arsa vurgunculuğuna ev 

sahipliği yapmıştır. Bir anlamda Türkiye’de kentsel gelişmenin evrimini ortaya 

koymak için Ankara’nın kentleşme deneyimine bakmak yeterli olacaktır.” (Keleş ve 

Duru, 2008: 27-28). Ankara denilen alan ise, başkent olmadan önce küçük bir kasaba 

görünümündedir ve bugünkü Altındağ ilçesinin sınırları içerisinde kalmaktadır. 

4.1.11.1.  Milli Mücadele Dönemi Altındağ: Komutanların ve Vekillerin Gelişi 

(1919-1923 Dönemi) 

Altındağ’ın kentsel dönüşümü aslında yeni değildir. İlk ve toplu dönüşümünü, 

Milli Mücadelede karargâh merkezi olması, Meclisin Ankara’da açılması ve sonra 

Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle birlikte yaşamıştır. Çünkü bu tarihlerde Ankara 

kenti neredeyse Altındağ’dan ibaretti. 

Milli Mücadele yıllarında var olan kentsel yapı ve bu yapının sunabildiği fiziksel 

ve sosyal imkânlarla yetinilmiştir. Bu kısa dönemde Ankara kendi halinde, nüfusu 

hızla azalmış, sof (Angora kumaşı) dokuma ve ticaret merkezi olma durumunu büyük 

ölçüde yitirmiş ve nüfusu hızla azalmış bir küçük kenttir. Geçmişte Ankara, nüfusu 

200 binleri bulmuş, vilayet merkezi olmuş, civarındaki Konya Kayseri gibi büyük ve 

diğer küçük yerleşim yerlerini idari olarak kendisine bağlı tutmuş bir yerleşim yeri 

olmuştur. Ancak ekonomik çöküntüyle nüfusu hızla azalmış, dokuz yıl süren bir kıtlık 

dönemi ve 1917’de büyük bir yangın yaşamış, 1920’li yıllarda 20 bin kadar nüfusu 

kalmıştır. Ancak fiilen işgal görmeyen kentlerimizdendir. 

Ticareti, işyerleri, çarşı ve pazarları artık içe kapalı küçük bir kent olarak 

işlemektedir. Bu hali kendine yeterlidir. Küçük ve kendi halinde içine kapalı bir kent 

konumuna bürünmüşken, Milli Mücadelenin karargâh merkezi olarak Ankara’nın 

seçilmesi, ekonomik ve sosyal hayata da bir canlılık getirmiştir. Adeta 27 Aralık 1919 

tarihiyle, Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle birlikte Ankara’nın ya da bugünkü Altındağ’ın 

kentsel dönüşümü başlamış oldu. Ordunun Ankara’dan komutası, üst düzey ordu 

mensupları ve yakınları, vekillerin ve ailelerinin Ankara toplanması hem bir canlılık, 
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hem sosyal statüsünde bir yükselme, hem de konut ihtiyacı gibi temel hizmetlere 

talepler de artmıştır. 

4.1.11.2. Cumhuriyetin Kuruluşu Sonrası (Tek Partili) Dönemde Altındağ: 

İdeolojinin Mekana İşlenme Gayretleri (1923-1950 Dönemi) 

Bu dönemi 1923 yılında başlatmanın nedeni, sadece 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin 

İlanı değil, aynı zamanda 13 Ekim 1923 tarihi de başkent ilan edilmesi de Ankara’nın 

kaderini değiştirecektir. Çünkü bu tarihten itibaren Ankara hızla kentleşmiştir. Hem 

devlet eliyle, 1925 yılından itibaren de yeni kurulan Ankara Şehremanetiyle 

(belediyesiyle) de mekana kentsel değerler katılmaya çalışılmıştır, hem de iç göçler 

sayesinde hızlı bir nüfus birikimi oluşmaya başlamıştır. Türkiye genelinde kentleşme 

hareketleri 1950 sonrası oluşmuştur, Ankara ise bunun istisnasıdır. Çünkü Ankara 

başkent ilanıyla nüfus çekmeye başlamış, kent etrafında da ilk gecekondulara sahip 

olmuştur. 

Bu dönem tek partili dönemdir. Dönemin temel karakteristiği, ilk başlarda yeni 

mimari anlayışıyla Ulusta kamu binalarının tesisi, bakanlıkların, temel bürokrasinin ve 

diğer kurumların inşası gerçekleştirilmiştir. Dönemin ikinci yarısında ise kentsel 

açıdan Ulustan çıkış, Sıhhiye hattını da geçerek, yeni kurulmakta olan Yenişehire 

geçme gayretleri bulunmaktadır. Bu dönemde yeni konut alanları ve yeni konut 

tipleri oluşmaktadır. Anıtlar, heykeller, parklar yapılmaktadır. Her bir mekâna 

işlenen faaliyet, yeni rejimin ideolojisine göre tasarlanmaktadır.  

Meşhur Jansen Planı, Ulusu kentin iş ve ticaret merkezi olarak, Kızılay’ı ise 

yönetim merkezlerinin bulunduğu yeni bir semt olarak planlamıştı. 1927 yılında açılan 

İmar Planı Yarışmasında 50 yıl sonra Ankara’nın 300 bin nüfusa erişeceği 

hesaplanmıştır. Ancak Ankara’nın çok hızlı bir şekilde nüfus çekiyor olması nedeniyle, 

Jansen’in 300 bin nüfuslu hedefi, aşılış oldu (Kazazoğlu, www.restoraturk.com ) 

Ankara, Cumhuriyetin ilk yıllarında neredeyse Altındağ’dan ibaretti. Eskiden 

beri burada bulunan “Eski Ankaralıların” alışık oldukları eğlence tür ve yerleri 

varlığını bu dönemde de sürdürmektedir. Yeni rejim ve başkentin burada 

bulunmasıyla biriken seçkin nüfustan oluşan “yeni Ankaralılar” ise İstanbul eğlence 

hayatı gibi yerler istiyordu ve bu istek de zaten modernleşmek isteyen rejimin 

ideolojisine de uygun düşüyordu. Böylece Ankara’da iki tür eğlence anlayışı ortaya 

çıkmıştı. Mevcut eğlence mekanları, seçkinlerin kullanımına uygun olmadığı için, yeni 
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mekanlar ard arda açılmaya başlamıştır. Eğlence mekanlarında çeşitlilik ve sayıca 

artış bu dönüşümle başlamış, lokantalar, pavyonlar, barlar ve meyhaneler açılmıştır. 

Ulus’ta 1925’de Fresko’nun Barı ile 1926’da Elhamra Barı ilk açılanlardandır (Gültekin 

ve Onsekiz, 2005:139). 

Bu dönemde Ankara’da Cumhuriyetin temel kurumlarının oluşturulması için 

uğraşılmıştır. Bakanlık binaları, diğer kamu kurum ve kuruluşları binaları, kültür ve 

sanat binaları, eğlence mekanları, tabi ki yeni başkente yakışır, imarlı ve planlı bir 

yeni şehir yaratma ideolojisiyle girişilen, mekanın işlenmesi. Yeni rejimin 

modernliğini vurgulayacak, mimari ve heykel anlayışıyla, hem Altındağ’da hem de, 

bugün Çankaya İlçesi sınırları içinde kalan Sıhhıye ve Yenişehir’e doğru altyapı 

yatırımları ve konut alanları bu dönemin planlaması ve uygulamalarıdır. 

 

4.1.11.3. Türkiye Genelinde Kentleşme Hareketlerinin Başlaması ve Çok 

Partili Dönemde Altındağ (1950-1980 Dönemi) 

1930’lu ve 1940’lı yıllar boyunca kendi içinde bir dünya oluşturan, yer yer 

gecekondulaşan ve barakalaşan eski kent dokusu, Demokrat Parti iktidarının dönüşüm 

uygulamalarına konu olmuştur. Eski kent dokusunun organik yapısı açılan geniș 

caddeler ve bu cadde kenarlarında bölge kat nizamı anlayışı doğrultusunda inşa 

edilen yüksek binalarla bozulmaya başlamış, bugünkü Bentderesi caddesi gibi bazı 

caddeler tarihi kent dokusunu bir bıçak gibi ikiye ayırmıştır. Dönüşüm yalnızca 

fiziksel olmakla kalmamıș, sosyal bir mücadelenin izlerini de yer yer yansıtmıştır. 

Adnan Menderes’in bugünkü Hacettepe Üniversitesinin yer aldığı alandaki Hacettepe 

Mahallesini ortadan kaldırmak adına başlattığı imar operasyonları ve bu amaçla 

Hacettepe Üniversitesini bu mahallede kurdurması bu operasyonlara ilişkin ilginç bir 

ayrıntı olarak örneklenebilir (Şahin, 2006:112). 

1950’lere gelindiğindeyse çok partili hayata geçiș ve ekonomide liberalleşme 

siyasalarının uygulanmaya başlanması ile yeni imar hareketleri gündeme gelmiş, 

belirgin sermaye birikimlerinin oluşabilmesi için kentlerde yeni inşa faaliyetlerine 

girişilmesi sonucu bugün halk arasında “Menderes İmarı” denilen kentsel yenileme 

uygulamaları başlatılmıştır. Özellikle İstanbul’da eski kentsel doku yer yer yıkılarak 

apartmanlaşma başlatılmış, taşıt trafiğine uygun yollar açılabilmesi için tarihi yapılar 

ortadan kaldırılmıştır (Şahin, 2006:112). 
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Dönemin Ankara’sına bakıldığında dönüşüm projelerinin başka türlü kaygılarla 

birlikte kağıt üzerinde kaldığını göstermektedir. 1970’li yılların Ankara’sı çanak 

şeklindeki coğrafi yapısı içine sıkışmış, kırsal alanlardan kente yoğun göç, hava 

kirliliği, trafik ve konut gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Bu sorunlar arasında artık 

kentin planlı kesimi etrafında bir kuşak oluşturan gecekondu alanlarının ve çöküntü 

bölgelerinin sağlıklı bir biçimde dönüştürülebilmesi için ortaya konan dönüşüm 

projeleri ve yaklaşımları ikinci planda kalmaktadır (Şahin, 2006:113). 

Bu dönemin Altındağ’ı ekonomik işlev yüklenmiş, kentin işyerleri, atölyeleri, 

tamir bakım mekanı olmuştur. Kent, modern sanat ve eğlence mekânlarıyla, eğitim 

ve kültür alanlarıyla Altındağ’dan taşınmakta, Sıhhıye, Yenişehir, Kavaklıdere, 

Bakanlıklar istikametine yönelmektedir. Çankaya ve Kızılay bu yeni konut ve işyerleri 

diplomasi ve kamu kurum ve kuruluşlarının yerleşkelerinin yeni cazibe merkezini 

oluşturmaktadır. Ulus ise klasik ve eski eğlence, sanat, işyeri ve alışveriş 

merkezlerinin bulunduğu, genellikle de Ankara’ya Anadolu’dan yeni göçerek gelmiş 

insanların, kentlileşmesinde kent merkezi rolünü üstlenmiştir. 

4.1.11.4. Gecekondunun Affı ve Tapulaştırılması, Toplu Konut Çözümü 

Yaklaşımı Döneminde Altındağ (1980-2000 Dönemi) 

Ancak, birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de, özellikle 1980 sonrası büyük 

ölçekli ulusal ve uluslararası sermayenin kar güdüsünün ön planda olduğu dönüşüm 

projeleri sonucunda, kentlerin gereksiz yayılmasına, kültürel, tarihi ve doğal 

zenginliklerin tahribine, ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine 

karşı, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına, aynı zamanda israfına, yerele özgü 

olmayan, toplumsal ezişsizliği, dışlamayı ve kutuplaşmayı artıran kentsel mekânların 

yaratılmasına yol açmıştır. Kentsel dönüşüm projelerinde ulusal ve uluslararası büyük 

ölçekli sermayenin varlığının yukarıda bahsedilen olumsuzlukları azaltmaya yönelik 

kullanılması ve kentsel dönüşümde orta ve küçük ölçekli yerel (ulusal) sermayenin 

katılımının sağlanmasına yönelik stratejilerin merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde 

desteklenmesi gereklidir (Akkar, 2006:36). 

Türkiye genelinde, gecekondu sorunuyla belediyeler baş edememiştir. Bunun 

temel nedeni, gecekondunun kurulu olduğu araziler devlete yani Hazineye ait 

arazilerdir ve genelde de belediye sınırlarının etrafında bulunmaktadır. Gecekondu 

alanları seçmen potansiyeliyle dolu olduğu için bu yerleşim yerlerine belediyeler 
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eliyle de hizmet götürülmüştür. Yani belediye hizmet alanı genişletilmiş, gecekondu 

sorunu belediyenin alanı içine tamamen dahil edilmiş, gecekondu arazisi halen 

Hazine üzerinde kalmıştır. 

1980 sonrası dönem, gecekondu arazilerinin belediyeye devri ve mevcut 

gecekonduların da belediye arazisini işgal eden ama üzerlerinde olduklarından 

kendilerine tahsisli araziler olarak kabul edildiği dönemdir. 1986 yılında yeminli özel 

teknik bürolar kurulmuş gecekondu alanlarının kadastro işlemleri yaptırılmış ve 

sonuçta gecekondu bölgelerinde araziler, üzerindeki gecekondu sahibine tapu tahsis 

belgesiyle verilmiştir. Sonradan da tapulaştırılmıştır. 1984 yılında Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin kurulmasıyla da kentin bir bütün olarak imar planının yapılmasıyla, 

gecekondu alanlarının ıslahı çalışmaları başlatılmıştır. 

Artık Ankara’da gecekondu alanları, işgalcisinin tapulu arazisi haline gelmiştir. 

Bu alanların, Büyükşehir Belediyesinin imar planlarına göre çok katlı dönüşümü 

öngörüleri müteahhitlerin iştahını kabartmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren 

müteahhitler Ankara’da gecekondu alanlarında çok katlı binalar yaparak gecekonduyu 

düzenli planlı ama apartmanlar haline sokmaya çalışmaktadırlar. bu dönemde 

belediyeler de girişimci belediyeler olarak konut sektöründe yatırımcı ve yapımcı 

aktörler olarak da kendilerini göstermişlerdir. 

4.1.11.5. Kentsel Dönüşüm Projeleri Döneminde Altındağ (2000’li Yıllar) 

1990 sonrası Ankara’nın gecekondu alanlarında müteahhitler, gecekondu 

alanlarında, ticari girişimleriyle ve özel olarak gecekonduda bir dönüşüm yapmaya 

çalışmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren ise özellikle 2005 yılında çıkarılan temel 

yerel yönetim kanunlarının verdiği güce dayanarak, büyükşehir belediyeleri daha aktif 

hale gelmişlerdir. Özellikle bu dönemde hazırlanan kentsel dönüşüm mevzuatının 

imkanlarıyla, belediye de bir müteahhit veya kooperatif gibi konut yatırımları 

içerisine girmekte, TOKİ ile işbirliği yaparak bireysel konuttan öte, semt hatta 

mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm plan ve uygulaması içine girmektedir. 

Altındağ, merkeze doğru gelindikçe, eski kent merkezinin müze kent niteliği, sit 

alanları ve yoğun işyerleri ve tarihi anıt ve binalarıyla yoğunlaşmaktadır. Merkezden 

uzaklaştıkça da konut alanları ve gecekondu alanları yoğunlaşmaktadır. İmarlı ve 

imarsız bölgelere, sit alanlarına, kamu hizmet binalarına ve turistik alanlara sahip bir 

yerleşim yeridir. Başkentin eski merkezi olmasına rağmen bugün de merkez 
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konumunu sürdürmektedir. Ulus’u düşünerek, Bir çok semte ulaşımın aktarma 

noktası, sanat ve kültürün, alışverişin de merkezidir. Ulustaki hal, Opera Meydanı ve 

İtfaiye Meydanı, Konya Sokak, Anafartalar Caddesi, Rüzgarlı Sokak, Siteler hala en 

yoğun alanlar olarak belirtilebilir.  

Ankara’daki Sit Alanları ve tescilli yapıların tamamına yakınının Altındağ 

sınırları içinde bulunmaktadır. Tarihi kent dokusu diye adlandırılan bu alanın üzerinde 

eski uygarlıklardan kalan tescilli tarihi ev, konak, çeşme, mescit, camii, türbe vb yapı 

bulunmaktadır. Bunlar, 49 adet Hamamönü’nde, 117 adet Kentiçi’nde olmak üzere 

toplam 320 adettir. Tarihi mirasın korunması amacıyla yaklaşık 300 ha’lık bir alan 

1980 yılında Kültür Bakanlığı’nca “Sit” alanı kararı verilmiştir. Ankara Kalesi, Roma 

Hamamı, ve Tiyatrosu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, geleneksel ticaretin hala 

sürdüğü Samanpazarı, At Pazarı, Koyun Pazarı, Çıkrıkçılar Yokuşu, Saraçlar Çarşısı, 

eski konut dokusunun bulunduğu, Hamamönü, Ulucanlar, Kale etekleri ve ticaret 

merkezi olan Ulus’un tamamı Sit Alanı kapsamındadır (Kazazoğlu, 

www.restoraturk.com ). 

Ankara’nın ilk gecekonduları da buradadır (Hıdırlıktepe, Atıfbey, Yenidoğan, 

Aktaş, Ulus ve Hacıbayram çevresi); 1950’li yıllardan itibaren oluşan gecekondular da 

buradadır (Hacılar, Ulubey, Battalgazi, Önder, Güneşevler, Gülpınar Mahalleleri) ; 

son dönem gecekonduları da ( Karapürçek, Beşikkaya, Feridunçelik, Doğantepe, Baraj 

Mahalleleri). Gecekondu önleme bölgeleri ilan edilen yerleşim yerleri ve İmar 

Bakanlığı ve Ankara Belediyesince yapılmış eski konutlar da (Güneşevler Mahallesi 

gibi) Altındağ içerisinde bulunmaktadır. İşte Altındağ’ı, Ankara’nın diğer ilçelerinden 

ayıran özellikler bunlardır. Diğer ilçelerde gecekondu 1950 sonrası oluşumları 

barındırır, daha çok o dönemin kent merkezi dışında oluşmuştur. Diğer ilçelerde 

müzeler, tarihi eserler, sit alanlarına çok rastlanmaz. Altındağ ve Çankaya dışındaki 

diğer ilçeler anakentin merkezi niteliğinde sayılmazlar. Bu nedenle Altındağ’da 

kentsel dönüşüm, tasrihi dokuyu, kent merkezi niteliğini ve başkentin kurumlarının da 

hesaplanarak dönüşümün planlanması esastır. Yani Altındağ’da kentsel dönüşüm 

gecekondunun tasfiyesi demek değildir. Özellikle kent merkezine yakın mahallelerde. 

Altındağ’da uygulamaya sokulmuş ve uygulaması sürdürülen birkaç kentsel 

dönüşüm projesinin isimleri şunlardır (kazazoğlu, www.restoraturk.com); 

 Feridun Çelik-Başpınar-Beşikkaya-Doğantepe Mahalleleri Projesi 
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 Güneşevler-Doğu-Gülpınar-Yıldıztepe Mahalleleri Projesi 

 Karapürçek-Beşikkaya-Çamlık Mahalleleri Projesi 

 Baraj Mahallesi Gecekondu İmar Planı  

 Güneşevler-Ali Ersoy Mahalleleri Projesi 

 Başpınar Mahallesi Projesi 

 Gültepe-Server Somuncuoğlu-I. Sultan Murat Projesi 

 Gökçenefe-Çalışkanlar-Doğanşehir Projesi 

 Aktaş-Atilla-Hıdırlıktepe Mahalleleri Projesi 

 Alemdağ-Battalgazi-Hacılar-Ulubey-Önder Mahalleleri Projesi 

 Doğantepe-Başpınar-Solfasol Mahalleleri Projesi 

 Plevne Mahallesi Projesi 

 Deniz Mahallesi Projesi 

 

Ankara’nın tarihi semtleri genel olarak Ulus merkezi etrafında sıralanmıştır. 

Ulus, Hamamönü ve Hacı Bayram üçgeni arasına sıkışmış tarihi Ankara’nın 

yenilenmesinde bu alana orta sınıfların yerleşmesi söz konusu olmamıştır, olamaz da 

çünkü buralar konut sahası değil işyeri alanıdır. Belki de kentin ve Altındağ’ın en eski 

yerleşim alanları olarak Altındağ içindeki Atıf Bey, Yenidoğan ve Gültepe (Çinçin) 

Mahallesindeki yeni TOKİ konutlarıyla birlikte yaşanan süreç hem bölge sahiplerinin 

hem de giderek bölge sakinlerine göre daha iyi hayat standartlarına sahip insanların 

yaşadıkları alanlar haline gelmesi anlamında bir değişikliği ifade edebilir. Ancak, çok 

uzun bir tarihi geçmişi bulunan bu alanlar üzerinde yapılan bu yeni yapılar hiçbir 

tarihi özelliğe sahip değildir. Bu binalara yerleşen yeni sakinlerin profili, arada bir 

uçurum var hissini uyandıracak kadar farklı değildir. Muhtemelen ortanın altı veya 

altın üstü bir nüfusun buralara yerleştiğinden söz edilebilir. Öyleyse bu süreci bir 

“gentrification” (soylulaştırma) değil bir “yeniden canlanma/canlandırma” olarak 

görmek gerekmektedir. 

Gentrification ya da soylulaştırma, seçkinleştirme “genel olarak orta ve üst orta 

sınıfların kent içinde dar gelirli ve yoksul kesimlerin yaşamakta olduğu köhneleşmeye 
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yüz tutmuş tarihi konut alanlarına yerleşmelerini ve buraları yenileyerek kendi yaşam 

standartlarına uygun hale getirmelerini içeren bir süreç”tir (Behar ve İslam, 

2006:XIII). Gentrification süreci İstanbul’un (Cihangir, Kuzguncuk gibi) bazı 

semtlerinde yaşanmış ve yaşanmaktadır. 

“1960’larda Londra’nın merkezi işçi semtlerinin orta sınıflar tarafından işgal 

edilme sürecini tarif için kullanılmıştır. Dar gelirlilerin değeri gittikçe yükselen tarihi 

mekanlardan kovulması ve dışlanması olarak sosyolog Ruth Glass tarafından 

kullanılmıştır (Behar ve Perouse, 2006:2). 

Başlangıçta Yenidoğan, Gökçen Efe ve Gültepe konutlarını gördüğünüzde yoksul 

insanların evlerinden edildiği ve bu yeni konutlarla birlikte yanındaki çöküntü haline 

gelmiş evlerin ve bu evlerde yaşayan yoksulların yerini daha iyi binalarda ve daha 

yüksek hayat standartlarına sahip insanların geldiği, yerleştiği yerlerin ortaya 

çıkarmasıyla birlikte bu süreci hemen gentrification olarak yorumlayabiliyorsunuz. 

Üstelik bölge sakinleriyle konuştuğunuzda, “burası şehrin göbeği, beş dakika sonra 

Ulus, on dakika sonrası Kızılay, kim buradan gitmek ister ki?” ifadelerinden hareketle 

buradan sürgün edilen ve yerine orta sınıf insanların yerleştiği mekânlar aklınıza 

gelebiliyor ve hemen gentrification diyebiliyorsunuz. Ancak biraz daha soğukkanlı 

hareket ettiğinizde bu sürecin bir “alansal temizleme” (urban clearence) olduğunu 

görebiliyorsunuz. Alansal temizleme, “çöküntüye uğrayan bir kentsel alan 

parçasındaki fiziksel dokunun tümüyle yıkılıp yerine yeni bir doku getirilmesidir” 

(Özden, 2008:162). 

Kentsel temizleme ifadesi özellikle, Yenidoğan, Çinçin ve bir ölçüde Gökçen Efe 

konutları için tam da yerine oturan bir anlam ve içeriğe sahip görünmektedir. Artık 

bir çöküntü bölgesi haline gelmiş, birçok evin kullanım ömrünü doldurmuş olan bu 

bölgeler aynı zamanda suçla da anılan bölgeler olarak görülmektedir. Kentsel 

temizleme süreci beraberinde suçtan temizlemeyi de mümkün kılabilir. Çünkü daha 

önceden Gültepe’ye (Çinçin’e), polisin giremediği bir bölge olarak bakılıyordu. Oysa 

bugün neredeyse tamamına yakın bir kısmı yıkılmış ve TOKİ konutları ile dikey olarak 

yükseltilmiş bir mahalle haline gelmiştir. Artık güvenlik hizmetlerinin daha sorunsuz 

bir biçimde yürüyebileceği (bu güvenlik sorununun biteceği anlamına gelmiyor) 

şeklinde okunabilir.  
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Temizleme işlemi birkaç basamakta kendisini gösterir (Anderson 1964’ten 

aktaran Özden 2006:164-165); Arazi kazanma, yerel nüfusu yeniden yerleştirme, 

alanın temizlenmesi, alanın iyileştirilmesi ve destekleyici donatıların getirilmesi, 

iyileştirilmiş alanın kullanımı, yeni yapılanma. Bu süreçlerin Altındağ’da neredeyse 

aynen işlediği düşünülebilir.   

 

 

 

Fotoğraf 5: Altındağ’a Sıhhıye civarından bir bakış (Keleş ve Duru, 2008:31’den) 
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Fotoğraf 6: Hakimiyeti Milliye Meydanından tren garına ve bugünkü Gazi Üniversitesi 
Rektörlük binasına (sağ üst köşede) bakış (Keleş ve Duru, 2008:35’den) 

 

 

Fotoğraf 7: Ulus’ta Opera Binasından bir görünüm (Keleş ve Duru, 2008:41’den) 
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5. ALAN ARAŞTIRMASININ UYGULANMASI 

 Alan Araştırmasının Metodolojisi 

5.1.1. Amaç 

Bu saha taramasının amacı, Altındağ sakinlerinin sosyo-kültürel ve ekonomik 

görünümlerini ortaya koymaktır. Bunu da ortaya çıkarmak için kente göç etme 

zamanı, kentte yaşama süresi, Altındağ’da oturma süresi, konut türü, eğitim, gelir, 

çocuk sayısı vb gibi demografik özellikler öğrenilmek istenmiş. Bunun yanında meslek 

ve/veya işsizlik süresi öğrenilerek sakinlerin çalışma hayatı hakkında bir fikir 

edinilmek istenmiştir. Bunun yanında hayat bakış algısı, sosyal dayanışma ağları, 

semt-mahalle ve ilçe algısı, çocuklarıyla ilgili beklentileri, kentsel dönüşüme dair 

görüşleri, bu dönüşümle birlikte komşuluk ilişkilerindeki değişmeye yönelik algıları 

ortaya konmak amaçlanmıştır.  

5.1.2. Önem 

Bu çalışma hem bir sosyo-kültürel analiz olma özelliği yani betimleyici olma 

özelliği dolayısıyla var olanı görüneni tüm teferruatıyla ortaya koyma özelliğine 

sahiptir. Hem de nedensel bir ilişki ortaya çıkarmayı hedefleyerek açıklayıcı ve 

keşfedici bir araştırma olayı hedeflediğinden görünenin ötesine geçmeyi 

hedeflemektedir. Yani sadece fotoğrafı çekmek değil fotoğrafın yakalayamadığı, 

görünmeyen ilişki ve örüntüleri ortaya çıkarmayı hedeflemesi dikkate değerdir.  

Bu çalışmanın önemi literatür taramasında kendini göstermiştir. Bir ilçe analizi 

yapmak gerçekten çok zordur, çünkü hangi değişkenler çerçevesinde ilçenin ele alınıp 

inceleneceği problemli bir durumdur. Oysa Altındağ diğer ilçelere göre biraz daha 

homojen bir yapıya sahiptir. Çünkü Altındağ’ın temel-yaygın özellikleri arasında 

gecekondulaşma, yoksulluk, suç gibi sosyal sorunlar sayılabilir. Bu yüzden bir ilçe 

analizi bu değişkenler bağlamında yapılabilir. Bu çalışmanın önemi belirtildiği gibi, 

benzer bir çalışmanın olmamasıdır. Alana çıkıldığında örnek alınabilecek bir çalışma 

bulunamamıştır. Çeşitli yapı analizleri vardır ancak bunlar basit birer köy 
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incelemelerinden öteye gitmemektedir. Bu yüzden çalışma alanında belki de bir ilk 

olma özelliği taşımaktadır. Her ilk çalışmanın bir kusuru vardır. Belki bizim 

çalışmamızın birden fazla kusuru olabilir, ancak bu ilk olma gerekçesinin arkasına 

sığınılarak göz ardı edilebilir. Temennimiz bizden sonra benzer çalışmaları yapacak 

kişilere eksiksiz bir örnek çalışma sunmaktır.  

Altındağ, ciddi bir gecekondu bölgesi olması dolayısıyla ve bazı bölgelerinin 

(Çinçin, Hıdırlıktepe, Yenidoğan gibi suçla anılan semtlerinin) kendine has özellikleri 

dolayısıyla hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi yararlı bir ilçe görünümündedir. Bu tür 

çalışma hem yerel yönetimler için bir veri kaynağı hem de diğer politika uygulayıcıları 

için önemli bir veri kaynağı olacaktır. 

 Bu çalışma Altındağ hakkında yapılmış en ayrıntılı çalışma iddiasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın bir özelliği sadece betimsel bir literatür çalışmasıyla 

sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bir saha taraması ve saha çalışmasıyla Altındağ’ın 

önemli karakteristikleri olan gecekondu ve yoksulluk olguları konusunda bir 

harmanlama yapmasıdır. Bu itibarla çalışma Altındağ üzerinde çalışma yapanlar için 

veya benzer bir çalışma yapanlar için önemli bir başvuru olma iddiası taşımaktadır.  

5.1.3. Örneklem 

Bu araştırmada tabakalı sistematik küme örneklemesi evrenin sahip olduğu 

özellikleri en iyi yansıtacak örnekleme tekniği olarak görülmüştür. Her bir mahalle 

gelir düzeyi göz önüne alınarak ayrı bir tabaka olarak görülmüştür. Sonra da her bir 

mahalleden tesadüfi örneklem yoluna gidilmiştir.  

Tabakalı örnekleme tekniğine başvurulurken esas alınan değişken mahallelerin 

gelişmişlik düzeyidir. Bu çerçevede mahalleler gelişmişlik düzeyine göre gruplara 

ayrılmış ve her bir mahallede tesadüfen seçilen sokaklarda yine tesadüfen hanelere 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Haneler seçilirken ya birer ya da ikişer ev atlanarak üçüncü 

ya da beşinci eve ulaşılmak istenmiştir. Tesadüfi örnekleme tekniğine 

başvurulmasının nedeni elde edilecek verilerin bir genelleme özelliğine sahip 

olmasının istenmesidir. Bu çalışma Altındağ’ın sadece bir mahallesi üzerinde değil 

tüm Altındağ’ı temsil edecek biçimde seçilecek mahallelerde yapılmıştır. Bu yüzden 
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de alt, üst ve orta tabakaları temsilen ve evrendeki oranlara nispeten bir örnekleme 

yoluna gidilmiştir.  

5.1.4. Yöntem 

Araştırma önce mevcut literatürün gözden geçirilmesiyle başlamıştır. Daha 

önce kültür, köy, kent, kasaba, ilçe araştırmalarının olup olmadığı taranmış, sonra 

Altındağ ile ilgili yapılmış saha çalışmaları, yayımlanmış kitap ve diğer yayınlara 

ulaşılarak literatür taranmıştır. 

Araştırmanın amaçlarını en doğru, en tarafsız ve gerçekçi biçimde sunabilecek 

yöntemin ne olabileceği üzerine yapılan tartışmalardan sonra nicel ve nitel veri 

toplama tekniklerinin bir arada kullanılabileceği bir metod izlenmesinin daha yararlı 

olacağı düşünülmüştür.   

Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemi bir arada kullanmıştır. Nicel 

araştırma tekniği olarak hazırlanan anket üzerinde yapılan sıkı tartışmalardan sonra 

bir pilot uygulama yapılmış ve pilot uygulama sonrasında dönen anketlerden 

hareketle son şekli verilen anketle sahaya çıkılmıştır. Anketle elde edilen veriler her 

an nicelleştirilebilecek verilerdir. Açık uçlu sorular bile gerçi oldukça uzun bir SPSS’e 

giriş ve değerlendirme zamanı almışlarsa da nicel hale getirilebilmişlerdir. 

Araştırmacılar, sahadaki her aktörden elde edilebilecek ayrıntılı verinin araştırmayı 

zenginleştireceğini düşünerek açık uçlu soru sayısını biraz fazla tutmuşlar ancak bu 

tür süre açısından kısa süreli bir araştırma için bu tür bir soru sorma tekniğinin çok da 

uygun olmadığını tecrübeyle test etmişlerdir.  

Araştırmacılar anketle elde edilen verilerin gözlem, mülakat ve hayat 

hikayeleriyle de test edilmesinin elzem bir düşünce olduğunu düşünerek nitel veri 

toplama tekniklerine de başvurmuşlardır. Katılımlı gözlem, kültür incelemelerinin 

olmazsa olmaz bir tekniğidir. Katılımlı gözlemde “sosyal bilim adamı, içinde 

bulunduğu cemaatin mümkün olduğu kadar “normal” bir üyesi olmaya gayret eder. 

Şüphesiz, orada doğmamış olduğu ve o grubun gözünde daima apayrı bir kimse olarak 

kalacağı için, hiçbir zaman tam manasıyla bir üye haline gelemez. Ancak mümkün 

olduğu kadar, pek göze batmamak için yapabileceği pek çok şey vardır. Sanki bir 

“yerli” imiş gibi aile, çalışma, oyun ve din’le ilgili faaliyetlere katılarak değerli 
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veriler elde edebilir” (Bennet, 1968:6). Bu araştırmada da sahaya bir yerli gibi 

gidilmiş ve oradaki yaşantı tüm zenginliğiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Hem 

dışarıdan gözlem, hem içerden gözlem, hem hayat hikayesi, hem derinlemesine 

mülakat hem de odak grup mülakat tekniklerine başvurularak nitel bir araştırma 

yönteminin tüm teknikleri kullanılmıştır.  

Bu araştırma, var olanı ortaya çıkarmayı, tanımlamayı, fotoğrafını çekmeyi 

amaçladığı için betimleyici (descriptive);  sorunları ortaya koymayı, araştırılan konu 

hakkındaki bilgiyi derinleştirerek zenginleştirmeyi ve çok çeşitli değişkenlerle analiz 

etme ve anlamayı amaçladığı için keşfedici (exploratory); sınırlı sayıda da olsa 

gecekondu, işsizlik, yoksulluk, suç gibi değişkenler arasında neden sonuç ilişkisi 

kurmayı denediği ve aynı zamanda seçilen örneklemin temsil edebilir olduğu 

düşüncesinden hareketle, elde edilen sonuçların araştırma evreni için genellenebilir 

olduğu düşüncesinden hareketle de açıklayıcı (explanatory) bir araştırmadır.  
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 Alan Araştırmasının Bulguları 

Tablo 22: Anket Uygulanan Mahalleler 

Mahalle 

  Frekans Yüzde 

  Ahiler 10 1,0 

Aktaş-tOKİ 12 1,2 

Aktaş 31 3,0 

Atıfbey 29 2,8 

Atilla 62 6,0 

Aydınlıkevler 51 5,0 

Bağlarbaşı 22 2,1 

Bağlariçi 36 3,5 

Başpınar 52 5,1 

Battalgazi 3 0,3 

Cemalbey 3 0,3 

Çalışkanlar 20 1,9 

Çandırlı 2 0,2 

Doğantepe 130 12,7 

Engürü 4 0,4 

Fermanlar 7 0,7 

Gültepe 17 1,7 

Hacı bayram 24 2,3 

Hayri akmanlar 7 0,7 

Hıdırlıktepe 79 7,7 

Hürriyet 5 0,5 

İçhisar 10 1,0 

İsmail küçük 1 0,1 

Kale 11 1,1 

Karapürçek 80 7,8 

Kayabaşı 8 0,8 

Kemal Zeytinoğlu 2 0,2 

Orhan gazi 32 3,1 

Öncüler 47 4,6 

Önder 32 3,1 

Örnek 26 2,5 

Özgürlük 6 0,6 

Server Somuncuoğlu 16 1,6 

Seyfi Demirsoy 39 3,8 

Solfasol 36 3,5 

Ulucanlar 13 1,3 

Yenidoğan 51 5,0 

Yiğitler 8 0,8 

Yıldırım Beyazıt 3 0,3 

Toplam 1.027 100,0 

 

Araştırmaya katılanların Altındağ mahallelerine göre dağılımları yukarıdaki 

tabloda verilmiştir. Tablonun verilerine göre Altındağ’ı meydana getiren 
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mahallelerden 36 tanesine ulaşılmış ve bu 36 mahallede 1 027 kişiye anket 

uygulanmıştır. Alt, orta ve en üst gelir gruplarının tamamının temsil edildiği 

mahallere erişmek ve bu mahalle sakinlerine anket sorularını yöneltmek için bilinçli 

ve özel bir çaba harcanmıştır. 

5.1.5. Demografik Özellikler 

Tablo 23: Cinsiyet 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımına bakıldığında kadın oranı bir miktar 

fazla olmakla birlikte dengeli bir dağılıma ulaşıldığı görülmektedir. Araştırmaya 

katılanların %53.8’i kadınlardan oluşurken %46.2’si erkeklerden oluşmaktadır. 

Anketler, özellikle hane halkının tüm üyelerinin evde bulunduğu hafta sonları 

yapılmaya çalışılmış ancak hafta içi günlerde de veri toplanmaya devam edilmiştir. 

Kadın oranının %7’lik bir farkla ön plana çıkmasını da hafta içi evde bulunan, yani 

çalışmayan kadın nüfusla açıklamak mümkün görünmektedir.  

Tablo 24: Yaşınız kaç? 

Yaşınız  

  Frekans Yüzde 

  18-29 189 18,5 

30-39 281 27,4 

40-49 265 25,9 

50-59 164 16,0 

60 ve üzeri 125 12,2 

Toplam 1.024 100,0 

Cinsiyet 

  Frekans Yüzde 

Kadın 553 53,8 

Erkek 474 46,2 

Toplam 1.027 100,0 
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Tabloda görüldüğü gibi 18 üzeri her yaş diliminde yer alanların görüşleri 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Hem cinsiyet dağılımın hem de yaş dağılımının ve diğer 

dağılımlarının dengeli olması araştırmanın sahayı daha iyi yansıttığını göstermektedir. 

18 yaşından 60 yaş ve daha yukarı yaşlara kadar tüm yaş gruplarının görüşleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.     

Tablo 25: Konut tipi 

 
Frekans Yüzde 

 

Gecekondu 692 67,4 

Apartman 335 32,6 

Toplam 1.027 100,0 

 

Ankete katılanların %67,4 ‘ü gecekondularda yaşadığını bildirmiştir. Geriye 

kalanlar apartman sakinleridir. Altındağ, çalışmanın önceki bölümlerinde belirtildiği 

gibi, dünyanın 25. Büyük gecekondu bölgesidir. Bu sebeple gecekonduda yaşayanların 

anket ile temsil edilme oranı daha yüksek çıkmalı mıdır, sorusu akla gelmektedir. 

Dolayısıyla, bu kadar büyük bir gecekondu bölgesinde %70’lere bile varmayan bir 

gecekondu oranının görülmesi şaşırtıcı gelecektir. Ancak burada unutulmaması 

gereken Altındağ’daki bazı gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm olarak 

adlandırılabilecek ciddi bir yenileme çalışmasının yapılmasıdır. Gecekonduların 

yıkıldığı ve yerine modern binaların-apartmanların yapıldığı görülmektedir. Eski 

Çinçin bölgesi bunlardan birisidir. Aktaş ve Atilla konutları bunlar arasında sayılabilir. 

Bunun yanında diğer bir çok kentsel dönüşüm projeleri Altındağ’ın gecekondu kenti 

görünümünü değiştirecek gibidir. Aşağıda bu döşümle ilgili bazı proje örnekleri 

verilmiştir.  

Altındağ’daki Kentsel Dönüşüm Projeleri (Kazazoğlu, 2011);  

Feridun Çelik-Başpınar-Beşikkaya-Doğantepe Mahalleleri Projesi 

Güneşevler-Doğu-Gülpınar-Yıldıztepe Mahalleleri Projesi 

Karapürçek-Beşikkaya-Çamlık Mahalleleri Projesi 

Baraj Mahallesi Gecekondu İmar Planı  

Güneşevler-Ali Ersoy Mahalleleri Projesi 
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Başpınar Mahallesi Projesi 

Gültepe-Server Somuncuoğlu-I. Sultan Murat-Gökçenefe-Çalışkanlar-

Doğanşehir 

Aktaş-Atilla-Hıdırlıktepe Mahalleleri Projesi 

Alemdağ-Battalgazi-Hacılar-Ulubey-Önder Mahalleleri 

Doğantepe-Başpınar-Solfasol Mahalleleri Projesi 

Plevne Mahallesi Projesi 

Deniz Mahallesi Projesi 

Görüldüğü gibi Altındağ’ın bir çok mahallesinde çok ciddi kentsel dönüşüm 

programları tamamlanmış, başlamış veya başlayacaktır. Bu projeler hem özel kişiler 

hem de TOKİ aracılığıyla ve TOKİ ve Altındağ Belediyesi’nin müşterek çalışmalarıyla 

devam etmektedir. Burada eklenmesi gereken bir başka husus kentsel dönüşüm 

projelerinin sadece konut üretimi alanında değil eski ve tarihsel bir dokuya sahip 

Altındağ’ın bu eski güzelliklerinin canlandırılması anlamında devam ettiği 

belirtilebilir.  

Tablo 26: Kaç yıldır Altındağ'da oturuyor? 

Kaç yıldır Altındağ'da oturuyor? 

 
Frekans Yüzde 

 

5-9 Yıl 167 16,3 

10-14 Yıl 127 12,4 

15-19 Yıl 100 9,7 

20 Yıl ve üzeri 633 61,6 

Toplam 1.027 100,0 

 

Araştırmayı yaparken Altındağ’da örneklem içine girebilecek her Altındağ 

sakini ile görüşmek yerine Altındağ’da bir süre yaşayıp buradaki Atmosferi teneffüs 

etmiş, mekanın ve Altındağlı insanların içinde bir süre kalmış sakinlerin olması 

gerektiği düşünülerek bir zaman sınırı konulmak istenmiştir. Ankete katılacaklar 

Altındağ’da belirli bir süre yaşamış olmalı ki araştırmacılara Altındağ hakkında 

söyleyebilecek bir şeyleri olsun. Bu çerçevede en az beş yıl boyunca Altındağ’da 

yaşamış, oturuyor olması gerektiğini şart koşulmuş ve 5 yıldan daha az süredir 
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Altındağ’da oturanlarla görüşme yapılmamıştır. Bunu yaparken amaç Altındağ içinde 

kavrulmuş ve yoğrulmuş kişilere ulaşabilmektir.  

Tabloya bakıldığında kendisinden Altındağ ve Altındağ’da sürdürdüğü hayat, 

hayatın kalitesi, niteliği hakkında bilgi toplanan kişilerin Altındağ’ı temsil 

kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılanların %61.6’sının 20 yıl ve 

daha üzeri bir süredir Altındağ’da yaşadığı görülmektedir. Altındağ’da doğduğunu 

söyleyen bir çok yaşlı insanla araştırma boyunca yapılan görüşmeler bura sakinlerinin 

artık Altındağ’ı geçici bir konaklama mekanı olarak görmek yerine doğdukları, 

yaşadıkları ve muhtemelen ölecekleri yer olarak gördükleri yönündedir.  

Altındağ’da oturma süresini öğrenmenin bir önemli yönü daha vardır. 

Gecekondu bölgeleri, gecekonduluların, kırdan kente geçiş için kullandıkları ara bir 

geçiş aşaması olarak görülmektedir. Bu görüş, zamanla ekonomik ve kültürel olarak 

kentle bütünleşecek insanların gecekondudan kurtulacaklarına dair iyimser bakış 

açısıdır. Gecekondu sakini, bu görüşe göre, çok da uzun olmayan bir süre burada 

kalacaktır; çünkü, kentle bütünleştiği anda (yani formel bir iş bulduğunda, 

standartları daha yüksek bir hayatın peşinde koştuğunda) bu alanları terk edecektir.  

Gecekondu bölgeleri Altındağ’da oturanlar için bir geçiş bölgesi midir yoksa 

kalıcı bir yaşam mekanı mı? Bu sorunun cevabı yukarıdaki tabloya bakıldığında 

Altındağlılarca kalıcı bir mekan olarak algılandığı gibidir.  Hem uzun zamandır 

Altındağ’da yaşıyor olmaları hem de yaşamaya devam edeceklerini görüşmelerde 

ifade etmiş olmaları en azından buradaki nüfusun bir kısmının kalıcı olduklarına, 

aidiyet geliştirdiklerine işaret etmektedir.  Bu görüşü destekleyen bir diğer veri olan 

konut tipi ve oturma yılı arasındaki ilişki tablosuna bakıldığında: Oturma yılının 

uzunluğunun gecekonduda oturanlarda %42.8 ile en yüksek düzeyde olduğu istatistiki 

olarak anlamlılığa sahip bir sonuç olarak görülecektir. Yani gecekondu bölgeleri 

Altındağ sakinlerinin çoğu için bir geçiş bölgesi olmaktan çok kalıcı yaşam alanı olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 27: Altındağ'da oturma süresi ve konut tipi ilişkisi 

 

Kaç yıldır Altındağ'da oturuyor? 
Toplam 

5-9 Yıl 10-14 Yıl 15-19 Yıl 20 Yıl ve 
üzeri 

Gecekondu 

101 86 65 440 692 

14,6% 12,4% 9,4% 63,6% 100,0% 

9,8% 8,4% 6,3% 42,8% 67,4% 

Apartman 

66 41 35 193 335 

19,7% 12,2% 10,4% 57,6% 100,0% 

6,4% 4,0% 3,4% 18,8% 32,6% 

Toplam 

167 127 100 633 1.027 

16,3% 12,4% 9,7% 61,6% 100,0% 

16,3% 12,4% 9,7% 61,6% 100,0% 

Ki-kare = 5,190  Ser. Der. = 3  P>0.01 

Hem apartman hem de gecekondu da oturanların oranı, kendi toplam 

oranlarına göre birbirleriyle oldukça eşittir. Örneğin 20 yıl ve üzeri süredir 

Altındağ’da apartmanda oturanların oranı %57.6 iken gecekonduda oturanların oranı 

%63.6’dır. 10-14 yıldır oturanlar ise %12 ile aynı oranda seyretmektedir. Konut tipi ile 

Altındağ’da oturma süresi arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir.  

Tablo 28: Buraya (Ankara'ya) hangi ilden geldiniz? 

Buraya (Ankara'ya) hangi ilden geldiniz? 

 
Frekans Yüzde 

 

   Adana 3 0,3 

Ağrı 8 0,8 

Aksaray 7 0,7 

Almanya 1 0,1 

Amasya 2 0,2 

Ankara-Akyurt 3 0,3 

Ankara-Altındağ 1 0,1 

Ankara-Bala 2 0,2 

Ankara-Beypazarı 5 0,5 

Ankara-Cebeci 1 0,1 

Ankara-Çamlıdere 9 0,9 

Ankara-Çankaya 13 1,3 

Ankara-Çinçin 1 0,1 

Ankara-Çubuk 17 1,7 

Ankara-Dikmen 1 0,1 

Ankara-Etlik 2 0,2 
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Ankara-Gölbaşı 1 0,1 

Ankara-Güdül 4 0,4 

Ankara-Hasköy 1 0,1 

Ankara-Haymana 29 2,8 

Ankara-Kalecik 14 1,4 

Ankara-Kazan 1 0,1 

Ankara-Keçiören 6 0,6 

Ankara-Kızılcahamam 9 0,9 

Ankara-Mamak 1 0,1 

Ankara-Polatlı 7 0,7 

Ankara-Seyranbağları 1 0,1 

Ankara-Sincan 4 0,4 

Ankara-Subayevl 1 0,1 

Ankara-Şereflikoçhisar 4 0,4 

Ankara-Ulubey 1 0,1 

Ankara-Yenidoğan 1 0,1 

Ankara 1 0,1 

Antalya 5 0,5 

Antep 1 0,1 

Ardahan 3 0,3 

Artvin 3 0,3 

Ayaş 1 0,1 

Aydın 1 0,1 

Bağlar 2 0,2 

Balıkesir 2 0,2 

Bayburt 10 1,0 

Bingöl 1 0,1 

Bitlis 4 0,4 

Bolu 22 2,1 

Burdur 1 0,1 

Bursa 3 0,3 

Çanakkale 1 0,1 

Çankaya 2 0,2 

Çankırı 29 2,8 

Çorum 105 10,2 

Diyarbakır 1 0,1 

Elazığ 3 0,3 

Erzincan 3 0,3 

Erzurum 38 3,7 

Eskişehir 5 0,5 

Gaziantep 2 0,2 

Giresun 1 0,1 

Gümüşhane 6 0,6 

Hatay 4 0,4 

Iğdır 1 0,1 

Isparta 1 0,1 
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İstanbul 13 1,3 

İzmir 1 0,1 

İzmit 1 0,1 

Kahramanmaraş 2 0,2 

Kars 48 4,7 

Kastamonu 16 1,6 

Kayseri 12 1,2 

Kırıkkale 26 2,5 

Kırşehir 13 1,3 

Konya 7 0,7 

Kosova 1 0,1 

Malatya 14 1,4 

Mamak 2 0,2 

Mardin 1 0,1 

Mersin 1 0,1 

Muğla 2 0,2 

Muş 1 0,1 

Nevşehir 4 0,4 

Nevşehir 1 0,1 

Niğde 2 0,2 

Ordu 3 0,3 

Rize 5 0,5 

Samsun 7 0,7 

Selanik 1 0,1 

Siirt 2 0,2 

Sinop 3 0,3 

Sivas 8 0,8 

Şanlıurfa 3 0,3 

Tokat 7 0,7 

Trabzon 6 0,6 

Tunceli 1 0,1 

Van 2 0,2 

Yozgat 42 4,1 

Zonguldak 3 0,3 

Cevapsız 343 33,4 

Toplam 1.027 100,0 

 

Bir gecekondu mahallesine ilk yerleşenlerin nerelerden geldiği üzerine 

değerlendirme yapan Kıray, ilk önce aynı bölgeden gelen birkaç ailenin yanlarına 

daha sonra az sayıda başkalarının katıldığını daha sonra diğer gelenlerle heterojen bir 

nüfusun ortaya çıktığını söylemektedir.  
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“Yeni bir gecekondu yerleşmesi, kent çevresindeki boş bir alana aynı köyden 

ya da aynı semtten birkaç ailenin gelip konut yapması ile doğmaktadır. Daha sonra, 

bu yerleşenlerin akrabaları ve tanıdıkları onlara katılırlar. Evlerini düzenledikleri, 

çevresini ağaçlandırdıkları sıralar genellikle, yerleşmenin sakin ve sessiz devresine 

rastlamaktadır. Bu dönemde söz konusu yerleşme kesimi bir “alt orta tabaka 

semti”ne ya da ortalama küçük bir köye benzemektedir. Ancak zamanla ve kente 

göçün artması ile birlikte hem spekülatörlerce hem de yeni gelenlerce yapılan 

yapılarda birdenbire bir artma görülmektedir” (Kıray, 1982:342). Bu artan yapılaşma 

ise nüfus yapısının farklılaşmasına neden olacaktır.  

Altındağ’da oturanların nereden göçtükleri yönündeki soruya verilen cevaplara 

bakıldığında, Kars’tan Almanya’ya Trabzon’dan Aydın ve İstanbul’a kadar uzanan 

geniş ve çeşitli coğrafyalardan Altındağ’a yerleşildiği tesbit edilmektedir. Ankara 

içinden göç edenlerin oranı (%14) bu soruya cevap verenlerin çok büyük bir 

çoğunluğunu meydana getirmektedir. Bu göç büyük ölçüde Çubuk, Kızılcahamam, 

Haymana, Beypazarı, Kalecik ve Polatlı gibi Ankara’nın ilçelerinden gerçekleşmiştir. İl 

dışından alınan göçlerde ise Çorum (%10,2) ilk sırada yer almaktadır, Ardından Kars 

(%4,7), Yozgat (%4.2), Erzurum (%3.7), Çankırı (%2,8), Kırıkkale (%2.5) gelmektedir, 

Bu kompozisyon Altındağ nüfusunun daha çok orta Anadolu’lu olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 29: Buraya (Ankara'ya) ne zaman (hangi yılda) geldiniz? 

Buraya (Ankara'ya) ne zaman (hangi yılda) geldiniz? 

 

Frekans Yüzde 

 

1911-1959 36 6,3 

1960-1969 55 9,6 

1970-1979 112 19,5 

1980-1989 123 21,4 

1990-1999 132 23,0 

2000-2009 117 20,3 

Toplam 575 100,0 

Altındağ Ankara’nın en eski yerleşim yeri olduğu için kökü çok eskilere giden 

bir nüfusa sahip olması gayet normaldir. 1930’lu yıllardan sonra başlayan 
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gecekondulaşma 1945’li yıllardan sonra Altındağ’ın bazı semtlerinin giderek 

büyümesine neden olmuştur. Yasa (1966:51), 1945 yılından sonra beşer yıllık süreler 

içinde Ankara da en çok büyüyen mahalleleri anlatırken;1945-1950 arası Yenidoğan, 

Çalışkanlar; 1951-1955 arası Telsizler, Çalışkanlar, Çinçin Bağları, Aktaş, Yenidoğan 

semtlerini örnek olarak vermektedir. 

Bir gecekondu bölgesi olarak Altındağ sakinlerinin Ankara’ya geliş tarihleri ile 

ilgili öngörü, daha çok kırdan kente yoğun göçlerin yaşandığı 1950-1960’lı yıllarda 

yoğunlaşacağı yönünde olabilir. Ancak tabloya bakıldığında yığılmanın pek de bu 

tarihlerde olmadığı görülecektir. 1970’lere kadar çok düşük düzeyde seyreden 

gelişlerin 1980’li yıllardan sonra %20’lerde seyrettiği görülmektedir. Yasa’nın 

söyledikleri ve diğer bilgiler ışığında tabloya bakıldığında durumu, Altındağ’da sürekli 

bir hareketli nüfusun varlığı açıklamak mümkündür. Özellikle kentin eski yerleşim 

birimlerinde yapılan gözlem ve mülakatlarda, bölgenin eski sakinlerinin artık 

buralarda kalmadığı, Ankara’nın diğer bölgelerine (Etlik, Keçiören gibi) taşındıklarına 

dair görüşlere rastlanmıştır.  

Tablo 30: Neden göç ettiniz? 

Neden göç ettiniz? 

 
Frekans Yüzde 

 

Ailevi nedenler 41 6,8 

Çocuklar ve eğitimleri için 17 2,8 

Deprem 3 0,5 

Emeklilik 2 0,3 

Evlilik 116 19,4 

Yoksulluk, İşsizlik ve/veya iş için 361 60,3 

Ev-arsa alma/ev yapma 12 2,0 

Kan davası/geçimsizlik/töre 7 1,2 

Kent imkânları ve köyün iticiliği 10 1,7 

Sağlık sorunları 9 1,5 

Tayin 6 1,0 

Zoraki göç 1 0,2 

Diğer 14 2,3 

Toplam 599 100,0 
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Altındağ’a veya Ankara’ya geliş sebebi nedir? Araştırmanın başında vurgulanan 

göç sebepleri ile bu çalışmanın sonuçları arasında nasıl bir uyumluluk olacaktır? 

Neden göç ettiniz sorusu tamamen açık uçlu bir soru olarak sorulmuş ve cevabın 

doğrudan doğruya kişi tarafından verilmesi beklenmiştir. Bu soruya verilen cevaplar 

diğer açık uçlu bazı sorularda olduğu gibi istatistik paket programına girildikten 

sonra, frekansları hesaplanmış ve frekans sonuçları sonrası yukarıdaki tablo 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu hayli zor ve seçenekler arasında tereddütte kalmayı 

fazlasıyla mümkün kılan bir süreç olmakla birlikte nitel verilerin nicel hale 

dönüştürülmesi için gerekli bir yoldur.  

Kırdan kente göçün asıl sebepleri arasında kırın iticiliği ve kentin 

çekiciliğinden kaynaklanan sebeplerin varlığı görülmüştü. Burada baskın bir oranla 

(%60.3) göç sebebi olarak yoksulluk, işsizlik veya büyük şehirde iş bulmak gerekçe 

gösterilmektedir. Kırsal yoksulluk ve işsizlik gerçekten önemli bir göç sebebidir. 

Büyük şehirde iş bulma ümidi yine önemli bir göç ettirici kuvvettir. Bu şık gerçekte 

kentin çekiciliğini (iş imkanının daha fazla olması kentteki işlerin köy hayatında elde 

edilen kazanca göre daha fazla olması gibi seçeneklerden dolayı) anlatmaktadır. 

Ancak özellikle kent hayatının çekiciliğini ve köy hayatının iticiliğini vurgulayan “daha 

iyi yaşamak için” ve “köyden bıktığımızdan”  ifadeleri ayrı bir başlık altında 

değerlendirmek gerekmektedir.  

Diğer önemli göçme sebebinin %19.4 ile evlilik olarak belirtildiği 

görülmektedir. Bu şık kadınların kendi durumları için belirttikleri bir seçenektir ama 

bu seçeneğin arkasında çok önemli bir göç sebebi daha ortaya çıkmaktadır. Kırdan 

kente göç sebeplerinin arasında ekilebilir, tarımsal verimliliğe sahip toprakların 

parçalanması önemli bir sebeptir. Toprağın parçalanmasına sebep olan faktör ise 

ailenin genişlemesidir. Her evlilik yeni bir aile demek iken gerçekte her evlilik aynı 

zamanda ekilebilir toprağın parçalanması anlamına da gelmekte böylece tarım 

alanlarının küçülmesi tarımsal uğraşı verimli ve karlı olmaktan çıkarmakta bu da yeni 

evlenen ev kuran çiftlerin kente doğru yönelmesine sebep olmaktadır. Hatta 

evlenmeden önce kente gelip iş arayan bekar genç işini bulduktan sonra evlenmekte 

ve eşini, yuvasını evlilik sonrası büyük kente taşımaktadır.  
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Ailevi nedenler %6.8 ile üçüncü sırada göç sebebidir. Daha sonra kentin 

imkanları içerisinde değerlendirilebilecek olan çocuklar ve çocukların eğitimi için 

şıkları %2.8 gibi bir önceliğe sahip görünmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

noktanın şu olması gerekmektedir: Aileler, kente göç etme sebeplerinde en önemli 

gerekçe olarak, çocuklarının eğitim imkan ve seçeneklerinin artmasını 

göstermektedirler. Çocuklarının daha rahat, daha standartları yüksek bir hayat 

yaşamaları yönündeki bu talepler gerçekte kentin çekiciliğini ve kırın sahip olduğu 

mahrumiyeti gösterirken aileler bunu çocuklarını ön plana çıkararak 

açıklamaktadırlar.  

Bir başka göç nedeni kırdaki varlığını satarak kentten bir arsa veya ev alma 

şeklinde kente doğru uzanan yolu aralamak şeklinde kendini göstermektedir.  

Sağlık sorunları ifadesi ayrı başlık altında hatırı sayılır bir orana ulaştığı için 

belirtilmiştir; ancak, gerçekte sağlık sorunlarını çözebilmek amacıyla kente gelmek 

bile başlı başına eğitim seçeneğinde olduğu gibi kentin ve imkanlarının çekiciliği 

olarak değerlendirilmelidir. Çünkü kent, insanların sağlık sorunlarına kıra göre daha 

çok, daha çeşitli ve daha çabuk çözüm buldukları mekanlardır.  

Bunların dışında deprem, tayin ve terörden dolayı köyleri boşaltılan insanların 

maruz kaldıkları zoraki göç de kırdan kente göçün bir başka önemli sebebi olarak 

görünmektedir.  

Tablo 31: Siz dahil evinizde birlikte yaşayan toplam kaç kişi var? 

Siz dahil evinizde birlikte yaşayan toplam kaç kişi var? 

 
Frekans Yüzde 

 

1 36 4,5 

2 114 14,2 

3 177 22,0 

4 287 35,7 

5 186 23,1 

6+ 5 0,6 

Toplam 805 100,0 
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Altındağ’da yaşayan ailelerin ortalamasına bakıldığında, yoğunlaşmanın %35.7 

ile hanehalkının 4 kişiden oluşan aileleri işaret ettiği görülmektedir. Altı ve daha 

üzeri ailelerin oranı ancak %0.6’da kalmaktadır. 3, 4 ve 5 üyeli hanehalkı sayısının 

toplam hane haklarının %80’ini oluşturması, gecekondu ailelerinin çekirdek aileler 

olduğunu göstermektedir. “Ailenin bütün dünyada küçülme temayülü gösterdiği ve bu 

küçülmenin de bilhassa şehir medeniyetiyle beraber gittiği” (Yörükan, 2006:30), 

genel kabul görmektedir. Yörükan (2006:32) 1962-63 yılları için Çınçınbağları’nda 

hane başına düşen nüfus ortalamasını 4.95 olarak belirtmektedir. İ. Yasa’nın, 

Ankara’da gecekondu aileleri üzerine yaptığı bir araştırmada (1966:104), 

gecekondularda aynı çatı altında akrabaları ile bir arada yaşayan ailelerin oranı 1/5 

olarak gösterilmiştir. Araştırma bulgularının gösterdiği gibi ailelerin yarısından fazlası 

4 kişi ve daha küçük ailelerden oluşmaktadır. Bu durum da bize ailelerdeki 

daralmanın istikrarlı bir biçimde devam ettiğini göstermektedir.  

Tablo 32: Konut tipine göre evde birlikte yaşayan toplam kaç kişi var? 

Konut tipi Siz dahil evinizde birlikte yaşayan toplam kaç kişi var? 

 

1 2 3 4 5 6+ 

 

Konut 
tipi 

Gecekondu 

30 70 109 187 125 4 525 

5,7% 13,3% 20,8% 35,6% 23,8% 0,8% 100,0% 

83,3% 61,4% 61,6% 65,2% 67,2% 80,0% 65,2% 

Apartman 

6 44 68 100 61 1 280 

2,1% 15,7% 24,3% 35,7% 21,8% 0,4% 100,0% 

16,7% 38,6% 38,4% 34,8% 32,8% 20,0% 34,8% 

Toplam 

36 114 177 287 186 5 805 

4,5% 14,2% 22,0% 35,7% 23,1% 0,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ki-kare =7.776  Ser. Der. = 5  P>0.01 

Konut türüne göre ailede birlikte yaşayan birey sayısında ciddi bir değişikliğin 

olmadığı yukarıdaki tabloda görülmektedir. Böyle bir değişiklik beklenen de bir 

değişiklik değildir. Çünkü Altındağ’da apartman ve gecekondular arasında bazı 

bölgelerde neredeyse bir fark yoktur. Çinçin’in bir mahallesi olan Çalışkanlar 

Mahallesi’nde konut tip apartmandır fakat onu örneğin Özgürlük Mahallesi gibi diğer 

mahallelerden ayıran bu fiziksel görünümün dışında fazla bir şey yoktur. Zaten 

gecekonduları yıkılan Gültepelilerin de taşındığı bir yerdir burası. Aynı şekilde 
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Karapürçek, pek çok sınıfsal kesimin bir arada bulunduğu, neredeyse hiç 

gecekondunun kalmayıp, bir köyün nasıl hızlı bir şekilde apartmanlarla dolu büyük bir 

banliyö mahallesine dönüştüğünü gösteren bir örnektir. Bu yüzden Altındağ için 

gecekondu ve apartmanda yaşayanlar arasında derinliği hissettirecek bir farklılığı 

yakalamak zor gibidir.  

 

Tablo 33: Oturduğunuz evin mülkiyeti kime aittir? 

Oturduğunuz evin mülkiyeti kime aittir? 

 
Frekans Yüzde 

 

Kira 388 39,7 

Mülkiyeti bana ait 238 24,3 

Mülkiyeti eşime ait 117 12,0 

Anne- Babama ait 125 12,8 

Kayınpeder-kayınvalidemin 95 9,7 

Diğer 15 1,5 

Toplam 978 100,0 

Daha önce Ankara’da çeşitli gecekondu bölgelerinde araştırma yapan 

Yörükan’a göre (2006:42), “gecekondu bölgeleri, şehrin diğer meskun bölgelerinin bir 

çoğundan daha fazla bir yatay hareketlilik içerisinde bulunurlar. Eski gecekondu 

bölgelerinde, kendi evlerinde oturanların sayısı, diğer bölgelere nazaran daha azdır”. 

Çünkü eski gecekondu bölgeleri iş merkezlerine yakın olduğu için şehre ilk gelenlerin 

kolayca iş bulabilme ümidi taşıdıkları yerlerdir. Bir iş bulup, rahatladıktan sonra daha 

iyi bir semtte bir gecekondu alma veya yapma düşüncesi onları yönlendirir. Bu yüzden 

de buralar bir geçiş yeri gibi görülmektedir. Kesif gecekondu bölgelerinde kiracılık 

oranı %51.47 olarak belirlemiştir Yörükan. Kıray ise, ev sahibi olunan gecekondu 

oranını 1960’lı yıllardaki araştırmasında %82 olarak göstermektedir (Kıray, 1982:342).  

Gecekondu bölgelerinde ev sahibi olmak, ayakların yere sağlam basması 

anlamına gelmektedir. “… Çoğunlukla küçük servis işlerinde çalışan son derece düşük 

gelirli büyük kitlelerin, ne gelirlerinde ne işlerinde bir güven vardır. Güvenlik duygusu 

intibak için en önemli duygudur. Köyden göçenlerin bu güvenliği ne zaman elde 

edecekleri belirsizdir. Bunu elde edebilmek için bugün istedikleri şey ne pahasına 

olursa olsun bir konut sahibi olmaktır” (Kıray, 1982:280).  
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Oturduğu konutun kira olduğunu belirtenlerin oranı, %39,7’dir. Bu oldukça 

dikkate değer bir orandır. Gecekondulaşmanın tarihine bakıldığında ilk gecekondu 

yerleşimlerinden bazıları daha iyi yerlere taşınma fırsatı bulup kendi evlerini kiraya 

verirlerken bir dönem de arsa-ev spekülasyonu gecekondu yapım ve satımını çok karlı 

bir iş haline getirmiş ve spekülatörler tarafından yönlendirilen bir gecekondulaşma 

furyası başlamıştır. Gecekondularda oturan insanların %82’sinin mülkiyet sahibi 

olduğu belirtilen Kıray’ın çalışmasında, “araştırmalarda gecekondu sahiplerinin 

%45’inin evlerini satın aldıkları, diğerlerinin kendileri yaptığı bulunmuştur. Bu oran 

gecekondu ticaretini kazanç yolu yapanların ne kadar çok olduğunu gösterir.” (Kıray, 

1982:280). 

Türkiye’deki gecekonduları batılı sefalet mahallelerinden ayıran en önemli 

hususlardan biri batılı sefalet mahallelerinde mülkiyet sahibi olma oranı çok düşükken 

bizdeki gecekondularda mülkiyet sahibi olma oranı yüksektir. Mülkiyetin eşlerden 

birine (karı veya kocaya) ait olma oranı %36,3’tür. %22.5 ise mülkiyetin eşlerden 

birinin anne-babasına ait olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 34: Geliş Yılına göre oturulan evin mülkiyeti 

Geliş yılı 

Oturduğunuz evin mülkiyeti kime aittir? 

Toplam 
Kira 

Mülkiyeti 
bana ait 

Mülkiyeti 
eşime ait 

Anne- 
Babama ait 

Kayınpeder-
kayınvalide 

Diğer 

1911-
1959 

6 20 5 4 1 0 36 

16,7% 55,6% 13,9% 11,1% 2,8% 0,0% 100,0% 

1,1% 3,7% 0,9% 0,7% 0,2% 0,0% 6,6% 

1960-
1969 

17 17 4 10 3 1 52 

32,7% 32,7% 7,7% 19,2% 5,8% 1,9% 100,0% 

3,1% 3,1% 0,7% 1,8% 0,5% 0,2% 9,5% 

1970-
1979 

24 42 10 16 9 2 103 

23,3% 40,8% 9,7% 15,5% 8,7% 1,9% 100,0% 

4,4% 7,7% 1,8% 2,9% 1,6% 0,4% 18,9% 

1980-
1989 

30 34 22 13 19 1 119 

25,2% 28,6% 18,5% 10,9% 16,0% 0,8% 100,0% 

5,5% 6,2% 4,0% 2,4% 3,5% 0,2% 21,8% 

1990-
1999 

60 19 17 12 12 2 122 

49,2% 15,6% 13,9% 9,8% 9,8% 1,6% 100,0% 

11,0% 3,5% 3,1% 2,2% 2,2% 0,4% 22,3% 

2000-
2009 

81 11 9 3 8 2 114 

71,1% 9,6% 7,9% 2,6% 7,0% 1,8% 100,0% 

14,8% 2,0% 1,6% 0,5% 1,5% 0,4% 20,9% 

Toplam 

218 143 67 58 52 8 546 

39,9% 26,2% 12,3% 10,6% 9,5% 1,5% 100,0% 

39,9% 26,2% 12,3% 10,6% 9,5% 1,5% 100,0% 

Ki-kare = 117.804  Ser. Der. = 25  P<0.01 

Geliş yılına göre kirada oturanların arttığı görülmektedir. Altındağ’ın en eski 

sakinlerinin %16.7’si kirada otururken 1970 ve 1989 arası %25’lerde seyreden bir 

kiracılık oranın sahip görünmekte ama 1990’larda gelenlerde neredeyse iki katına 

varan bir kiracılık artışı görülmekte, 2000’li yıllarda gelenlerde ise bu oran %71.1’e 

çıkmaktadır. Bu durum da daha önce söylenenleri teyit eder durumdadır. Kentte kalış 

süresiyle birlikte mülkiyet edinme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.  
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Tablo 35: Aylık kira bedeli 

Aylık kira bedeli 

 
Frekans Yüzde 

 

50-90 22 5,8 

100-190 150 39,8 

200-290 89 23,6 

300-380 56 14,9 

400-490 42 11,1 

500-550 7 1,9 

600-800 11 2,9 

Toplam 377 100,0 

 

Altındağ’da kirada oturanların aylık ödedikleri kira miktarı büyük ölçüde 100-

290 TL arasındadır (%63.4). Kiracıların yaklaşık %6sı ise 90 TL ve altında kira 

ödemektedir. Bu rakamlar gecekondu bölgesi olmayan Ankara’nın diğer bölgelerine 

göre oldukça düşük rakamlardır. Aylık kira bedellerinin 50-90 TL arasında değiştiği 

konutların şehrin çöküntü bölgeleri olarak adlandırılabilecek yerlerinde olduğu 

muhakkaktır. Bu binalar, kullanım ömrünü doldurmuştur ve insanlar, daha iyi bir 

gelire sahip olmadıkları için kendilerince ekonomik görünen bu konutlarda 

kalmaktadırlar. Gecekondunun bizatihi kendisi pek de sağlıklı ve rahat-konforlu 

olmayan bir yaşam alanıyken konut kiralarının çok düşük olduğu bu evler hakkında 

söylenecek pek de bir şey kalmamaktadır. Bu evler ya çok tepede, ya çok eski, kırık-

dökük, nemli, güvensiz bir ortamda ya da çok kullanışsız evlerdir.  

Kentsel dönüşümle birlikte evleri yıkılan Altındağ sakinlerinin bir kısmı, 

örneğin Çinçinliler 400 TL gibi fiyatlara varan kiraları ödeyemedikleri için Doğantepe 

gibi şehir merkezinin daha uzağında yer alan ama daha ucuz kirası olan diğer 

gecekondu bölgelerine gitmek durumunda kalmışlardır.   
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Tablo 36: Medeni durum 

Medeni durum 

 
Frekans Yüzde 

 

Evli 825 80,7 

Bekar 114 11,2 

Dul 58 5,7 

Boşanmış 25 2,4 

Toplam 1.022 100,0 

 

Araştırmaya katılanların %80,7’si evli iken bekarların oranı %11,2 ve dul ve 

boşanmışların oranı %7.9 olarak görülmektedir. 

Tablo 37:  Kaç çocuğunuz var? 

Kaç çocuğunuz var? 

 
Frekans Yüzde 

 

1 115 13,9 

2 293 35,4 

3 246 29,7 

4 121 14,6 

5 50 6,0 

6 3 0,4 

Toplam 828 100,0 

Ankete dahil edilen ailelerin yaklaşık yarısının (%49.3) 2 ve daha az çocuklu 

olduğu tespit edilmiştir. 4 ve daha çok çocuklu ailelerin oranı sadece %20’dir. Aile 

büyüklüğünü belirten tabloda olduğu gibi burada da hane büyüklüğünün anne, baba 

ve 3 ve daha az sayıda oluşan çocuktan (%80) oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum da 

kentleşmeyle birlikte aile nüfusunda ciddi bir daralma olduğunu göstermektedir ve 

yukarıda hane halkı büyüklüğünde tespit edilen çekirdek aileye doğru gidişin bir diğer 

önemli göstergesidir.   



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

142 
 

Tablo 38: Eğitim düzeyiniz (en son bitirdiğiniz okul) nedir? 

Eğitim düzeyiniz (en son bitirdiğiniz okul) nedir? 

  Frekans Yüzde 

  Okuryazar değil 97 9,5 

Okuryazar 29 2,8 

İlkokul 531 51,9 

Ortaokul 139 13,6 

Lise 154 15,0 

Yüksek okul 16 1,6 

Üniversite 50 4,9 

Yükseklisans-Doktora 8 0,8 

Toplam 1.024 100,0 

Altındağ, Cumhuriyetin başkenti, modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı bir 

ilçe olarak Cumhuriyet ve modern Türkiye’nin kazanımlarından hak ettiği ödül ve 

değeri alamamıştır. Altındağ bir açık hava müzesidir. Tarihin bir çok dönemine 

şahitlik etmiş eserlere sahiptir. Altındağ Cumhuriyetin kuruluşunda ev sahipliği 

yapmış, modernleşen Türkiye’nin ilk kent merkezliğini yapmış, ancak Altındağlıların 

da görüşmelerde yakındıkları gibi hem Altındağ hem Altındağlılar sahip oldukları 

maddi ve manevi değerleri kazanca tahvil edememişlerdir. Altındağ, kurucu mekanı 

olduğu modern yeni milli devletin, kent merkezinin Kızılay ve Çankaya 

istikametlerine doğru gelişmesi üzerine yokluk, yoksulluk, eğitimsizlik, suç oranları vb 

açılardan ‘karanlık yüzü’ olmuştur.  

Altındağ’ın modernleşmeden nasibini alamadığını gösteren en büyük 

işaretlerden biri eğitim düzeyiyle alakalıdır. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Ankara’nın kent 

merkezinde oturup da okur yazar olmadığını belirtenlerin oranı % 9,5’tir. Okur yazar 

olup diplomaya sahip olmayanlarla birlikte oran, %12.4’tür. Sadece ilkokul 

mezunlarının oranının %51.9 ile görüşülenlerin yarsından fazladır.  

Altındağ’ın nispeten sıkıntılı sosyo-kültürel dokusunu ören bu düşük eğitim 

düzeyidir. İşsizlik, suç oranları ve yoksullukla başa çıkabilme; iyi vatandaşlık, yüksek 

beşeri sermaye düzeyi ve kentli değerleri benimseyebilme genel olarak dünyada 
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eğitimle olumlu ilişkilendirilen özelliklerdir. Altındağ’ın sosyo-ekonomik dokusunu 

iyileştirebilmenin anahtarlarından birisi eğitim sorununu çözmekten geçecektir.           

Yükseköğretimlilerin oranı ise oldukça düşüktür. Üniversite mezunlarının oranı 

yüksek okul ve yüksek lisans-doktora programlarıyla birlikte %7,3’tür. Bu düşük oran 

Altındağlıları kendi içlerinde örgütlenebilen, kendi sorunlarını çözebilme kapasitesine 

sahip, kendi kendine yetebilen beşeri ve sosyal sermayesi yüksek bir topluluk olarak 

nitelemeyi oldukça güçleştirmektedir. 

 

5.1.6. Çalışma Hayatı 

Tablo 39: Şu anda ne iş yapıyorsunuz? (Erkek) 

Şu anda ne iş yapıyorsunuz? (Erkek) 

 
Frekans Yüzde 

 

İşçi 235 35,2 

Memur/Kamu çalışanı 42 6,3 

Esnaf 77 11,5 

Serbest Meslek 47 7,0 

Profesyonel Meslek 14 2,1 

Seyyar Satıcılık/Gündelikçilik/ Hurdacı /Sokak satıcısı 93 13,9 

Taşeron Firma Çalışanı 27 4,0 

Emekli 120 18,0 

Diğer 13 1,9 

Toplam 668 100,0 

Ankete katılanlara kendilerinin ve eşlerinin ne iş yaptıkları sorulmuştur. 1027 

işlem yapılan anket üzerinden 359 cevapsız sonuca karşı 668 cevap alınmış ve dağılım 

bu 668 kişinin üzerinden yapılmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus ankete 

cevap verenlerin cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında erkek sayısının 474 

olmasına rağmen bu soruda ne iş yaptığı hakkında bilgi toplanılabilen erkek sayının 

668 olduğudur. Bu soruda kadınlardan kocalarının mesleği hakkında bilgi alınmış 

olması bu farkın sebebidir.  
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Çalıştığını (veya eşlerinin çalıştığını) beyan edenlerin %35.2’si işçi olduğunu 

söylemişlerdir. Ancak buradaki işçi ifadesi hem bir kamu sektöründe, belediyede 

çalışan işçiyi ifade etmiş hem de özel sektörde çalışan işçiyi ifade etmiştir. Yani 

sitelerdeki bir mobilya mağazasında çalışan işçiyi de ifade etmiştir. Onu %18 ile 

emekli olduğunu belirtenler takip etmiş, onu %13.9 ile seyyar satıcılık/gündelikçilik/ 

hurdacılık ve sokak satıcılığı takip etmiştir. Altındağ bölgesi diğer bölgelerle 

mukayese edilemeyecek oranda seyyar satıcılık/gündelikçilik/ hurdacılık ve sokak 

satıcılığı çalışanını barındırmaktadır.  

%11,5 oranında kendi işyerinin sahibi esnaf var iken hekimlik, mühendislik vb 

profesyonel meslekleri icra edenlerin oranı oldukça düşük (%2,1) kalmıştır. Konutların 

hemen yanı başında ve yine Altındağ sınırları içerisinde binlerce küçük ve orta ölçekli 

işletmenin bulunduğu Siteler, ayrıca Ulus, Kale, Altınpark ve civarı gibi ticaret, 

zenaat ve hatta turizmin olduğu dolayısıyla çok sayıda küçük ve aile işletmesinin 

faaliyette bulunduğu Altındağ’da %11’lik esnaflık oranı da çok yüksek bir oran gibi 

gözükmemektedir. Belli ki Altındağ sınırları içerisinde küçük esnaf ve işletmeler 

aracılığıyla üretilen ekonomik katma değerin malikliği Altındağ sınırları içerisinde 

oturanlara ait değildir ve Altındağ sınırları dışına taşınmaktadır.     

 

Tablo 40: Şu anda ne iş yapıyorsunuz? (Bayan) 

Şu anda ne iş yapıyorsunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

İşçi 15 1,5 22,4 

Memur/kamu çalışanı 16 1,6 23,9 

Esnaf 5 0,5 7,5 

Profesyonel Meslek 3 0,3 4,5 

Seyyar Satıcılık/gündelikçilik/ 

hurdacı/sokak satıcısı 
14 1,4 20,9 

Taşeron firma çalışanı 3 0,3 4,5 

Emekli 9 0,9 13,4 

Diğer 2 0,2 3,0 

Toplam 67 6,5 100,0 
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Gelir getirici bir işte çalıştığını beyan eden kadınların toplam sayısı sadece 

67’dir. Dolayısıyla kadınların gelir getirici bir işte çalışanlarının oranı oldukça 

düşüktür. Çalışan kadınların dikkate değer bir oranı el işi ve gündelikçilik 

yapmaktadırlar. Memur (%24) ve işçi olan (%22) çalışan kadınlarda vardır ancak 

bunarın toplam örneklem içindeki payları %4 civarındadır.   

 

Tablo 41: Ne zamandan beridir çalışmıyorsunuz? (erkek) 

Ne zamandır çalışmıyorsunuz? (Erkek) 

 
Frekans Yüzde 

 

1 yıldan az 38 23,8 

2-4 yıl 48 30,0 

5-9 yıl 26 16,3 

10 ve üstü 48 30,0 

Toplam 160 100,0 

 
Cevapsız 867 

 
Genel Toplam 1.027 

 

Çalışmadığını beyan eden erkeklerin %30’u (48 kişi) 10 yıl ve daha uzun süredir 

işsiz olduklarını belirtmişlerdir. 5-9 yıldır çalışmadığını beyan edenlerin oranı ise 

%16.3’tür. Yani çalışmadığını belirtenlerin yarısına yakın bir kısmı 5 yıl ve daha uzun 

süredir çalış(a)mamaktadırlar. 5 yıl ve daha uzun süredir işsiz olmanın yarattığı birçok 

olumsuzluk vardır. Bu kadar süre çalışmayan bir kişinin bir daha iş arama, bulma, 

çalışma yönünde motivasyonu kalmayacaktır. Eğer bir mesleği, bir işi varsa 

yeteneklerinde körelme olacaktır. Düzenli, disiplinli çalışma yönündeki istekliliği 

azalacaktır, özgüveni kaybolacaktır. Kendini yeterli görmeyecektir. Bir aile reisi 

olarak gelire sahip olamadığı için, yani ailesini para kazanarak geçindiremediği için, 

psikolojik olarak sıkıntılı bir durumda olacaktır.  

Kendi kendisine, ailesine, topluma yabancılaşan bir birey olabilecektir. Bu 

durumda birey çalışmadığı için bir geçim stratejisi olarak yardım peşinde koşacaktır. 

Bir süre sonra da aldığı yardımları çeşitlendirme ve arttırma yönünde gayret 

harcayarak yardım bağımlısı olacaktır ve çalışmanın alternatif maliyeti daha da 

yükselecektir.  
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Tablo 42: Ne zamandır çalışmıyorsunuz? (Kadın) 

Ne zamandır çalışmıyorsunuz? (Kadın) 

 
Frekans Yüzde 

 

1 yıl 6 5,0 

2-4 yıl 6 5,0 

5-9 yıl 17 14,3 

10 ve üstü 90 75,6 

Toplam 119 100,0 

Daha önce çalıştığını beyan eden bayanların ne zamandan beridir çalışma 

hayatında olmadıklarına bakıldığında zaten düşük bir çalışma hayatına sahip kitlenin 

büyük bir kısmının 10 yıl ve daha uzun süredir çalışmadığı görülmektedir.  

Tablo 43 Çalışmıyorsanız nasıl geçiniyorsunuz? 

Çalışmıyorsanız nasıl geçiniyorsunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Yardımlarla 94 9,1 25,1 

Emekli maaşım var 92 9,0 24,5 

Kira,faiz,vb gelirim var 7 0,7 1,6 

Hane halkından çalışanların gelirleriyle 177 17,2 47,8 

Toplam 370 36,0 100,0 

 
Cevapsız 657 64,0  

Genel Toplam 1.027 100,0  

Çalışmadığını beyan eden 370 kişi içinde yardımlarla geçindiğini belirtenlerin 

oranı %25’tir. Tüm anket yapılan kitlede yardımlarla geçinenlerin oranı %9.1’dir. Bu 

her on kişiden birinin yardımlarla hayatını devam ettiğini göstermektedir.  

Yardım bağımlılığı, yoksul kitlenin hayatını devam ettirmek için kullandığı bir 

stratejidir ve bazen yardıma hiç ihtiyacı olmayan insanların da başvurduğu bir yol 

olmakta ve bu durumda da gerçekten yardımı hak eden kişilerin önüne geçilmiş 

olmaktadır. Oscar Lewis’in yoksulluk kültürü kavramının daha güncel bir versiyonu 

yeni yoksulluk kültürü teorisi adı altında ele alınıp incelenmektedir. Bunlardan biri 
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Jones’un görüşü (1999:440), yeni yoksulluk kültürünün şu özelliklere sahip olduğunu 

belirtir;  

1. Çalışma etiğinin eksikliği: yoksulların çoğunun çalışmak istemeyişi, 

tembel oluşu 

2. Bağımlılık etiği: bireyin yardım almaya bağımlı hale gelmesi 

3. Uygunsuz aile değerleri: Cinsellikle küçük yaşta tanışma, küçük yaşta 

anne olma.  

Altındağ ilçesi, Ankara’da en fazla yardımın dağıtıldığı ve belki de en fazla 

yardım bağımlısının bulunduğu ilçedir. Tablolar kısmında Altındağ Sosyal Yardımlaşma 

ve dayanışma Vakfı’nın yaptığı yardımlara göz atıldığında ne ölçüde büyük bir yardım 

dağıtıldığı görülecektir. Yardım bağımlılığı işsizlik ve çalışmamakla el ele gider ve 

birbirlerini beslerler. Yardım bağımlılığı çalışmamayı ve daha fazla yardım talep 

etmeyi beraberinde getirir ve yardım peşinde koşmaya zorlar.  

Yardım bağımlıları bunu bir geçim stratejisi olarak benimsemişlerdir derken 

aslında ifade edilmek istenen şudur; yardım bağımlıları ayni veya nakdi yardım 

yapılan yerleri, hangi şartlar altında kimlerden/nerelerden hangi yardımların 

alınacağını, hangi mevsimlerde veya hangi günlerde veya hangi bayramlarda 

nerelerden yardım alacağını bilirler ve buna göre hareket ederler.  

Tablo 44: Çalışmıyorsanız bir meslek edindirme kursuna katılır mısınız? 

Çalışmıyorsanız bir meslek edindirme kursuna katılır mısınız? 

 Frekans Yüzde 

 

Evet 121 27,0 

Hayır 327 73,0 

Toplam 448 100,0 

Çalışmayanların içinde bir meslek edindirme kursuna katılma isteğinin 

%27’lerde kaldığı görülmektedir. Bir işi olmayanların, çalışmayanların meslek 

edindirme kurslarına karşı çok da sıcak bakmadıkları görülmektedir. Meslek edindirme 

kursuna katılmama gerekçesi çeşitli şekillerde izah edilebilir. Bunlar aşağıdaki 

tabloda ayrıca ele alınacaktır. Ancak söz konusu tabloda ele alınmayan husus, kursa 

başvurmak istemeyen kişilerin kursu işsizlikten veya yoksulluktan çıkışın bir çözümü 
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olarak görmemeleridir. Birçoğu kursun nerede olacağını, eğer uzak olursa oraya gidip 

gelmenin bile kendileri için bir maliyet olacağını söylemektedirler. Yine kursa 

katılmanın sonunda bir iş garantisinin olmaması önemli bir katılmama gerekçesi 

olarak gösterilmektedir. “Eğer ben kurs sonunda bir iş bulamayacaksam o kursa neye 

gidiyim” cevabı sık karşılaşılan bir cevaptır.  

Tablo 45: Hangi alanda kurs almak istersiniz? 

Hangi alanda kurs almak istersiniz? 

 Frekans Yüzde 

 

Aşçılık 5 4,4 

Bahçıvanlık 3 2,6 

Bilgisayar-daktilo 6 5,3 

Boyama-takı-tasarım 6 5,3 

Dikiş-nakış-terzilik 26 22,8 

El sanatları 17 14,9 

Kuaförlük 4 3,5 

Her alanda olabilir 16 14,0 

Diğer 31 27,2 

Toplam 114 100,0 

 

Kursa katılabileceğini belirtenlerin almak istedikleri kurslara bakıldığında en 

fazla dikiş-nakış-terzilik (%22.8) şıkkının tercih edildiği görülmektedir. Kurs görme-

alma konusunda bayanların daha istekli oldukları görülmektedir; çünkü onlar bu 

şekilde kendi potansiyellerini harekete geçirebileceklerini düşünmektedirler. Ayrıca 

onlar başkaca bir yeteneğe sahip olmadıkları için kendi niteliklerini geliştirerek içinde 

bulundukları olumsuz şartlardan kurtulabileceklerini düşünmektedirler. Üstelik 

onların kurs sonunda kazandıkları yeteneklerini kullanacakları veya çalışacakları 

mekânlar yine kendi evleri olacağı için dikiş nakış, el sanatları gibi seçenekler daha 

çok rağbet edilen seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar, daktilo gibi 

seçenekler ise yok denecek kadar az ilgi çekmektedir. 

Altındağ Belediyesi’nin Halk Eğitim Kursları’nda kurs gören bayanların kendi 

ürünlerini sattıkları sergilerin açılması kadınları bu yönde teşvik eden bir unsur olarak 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

149 
 

görülebilir. Yine bu tür kurslar çalışan kadınların hem kendi özgüvenlerini 

kazanmalarına, hem ailelerine ekonomik katkı sunmalarına vesile olmaktadır.  

 

Tablo 46: Bir meslek edindirme kursuna neden katılmazsınız? 

Bir meslek edindirme kursuna neden katılmazsınız? 

  Frekans Yüzde 

  Zaman bulamam 39 13,7 

Sağlık sorunlarım var 39 13,7 

Çocuk-Bebeklere bakıyorum 97 34,0 

Yaşlıyım-yaşım ileri 67 23,5 

Güvenim yok 2 0,7 

Kocam/babam izin vermez 23 8,1 

Diğer 18 6,3 

Toplam 285 100,0 

 

Bir meslek edindirme kursuna katılmak istemenin temel sebebi, bu kurs 

sonunda bir mesleğe, bir yeteneğe sahip olunması ve bu yeteneğin paraya tahvil 

edilebilmesi ihtimalidir. Yani bir meslek edindirme kursu insanların yoksulluktan 

kurtulabilmelerini mümkün kıldığı ölçüde anlamlı bulunmakta ve o kursa itibar 

edilmekte ve ilgi gösterilmektedir.  

Bu araştırma yapılırken sahada karşılaşılan verilerden sonra Stephan Cole’ün 

yoksulluk ve yardım bağımlılığı arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışması bir kere daha 

hatırlanmıştır. Yoksul olup bir kursa katılabilme imkanına sahip olan birinin içinde 

bulunduğu durumu izah edebilmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla önemli bir 

mazereti olması gerekmektedir. Bu noktada Cole’ün çalışması ipucu verir niteliktedir.   

Stephan Cole (1999), hastalık ve fakirlik yardımı alanlar arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmasında, hastalığa çok daha farklı bir biçimde yaklaşmıştır. O, 

bireyin içinde bulunduğu toplumsal konumu hastalığa katkı yapan bir faktör olarak 

görmektedir. Yani tıbbi hastalık tanımlarının çok dışında bir hastalık tanımı 
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yapmaktadır; ancak, burada dikkat edilmesi gereken, kendisini hasta olarak ifade 

eden ama gerçekten tıbbi bir müdahale gereken durumlarla bu durumun 

karıştırılmaması gereğidir. Tıbben bir insanın hastalığının sebebi, fizyolojik bir durum 

ve nedenden kaynaklanır ve bu durum bireyin üzerine düşen görevleri yerine 

getirememesine neden olur. Oysa bu çalışmada ortaya koyulan hastalık, kişinin 

normal toplumsal görevini yerine getirememesi ve bu duruma neden olarak da sağlık 

durumunu göstermesidir. Tıbben hastalık, (aile reisinin evini geçindirmek için 

çalışması gibi) toplumsal görevin yapılmasını engellerken, sosyolojik olarak kişi, 

toplumsal görevlerini yerini getiremediğinde kendisini hasta olarak görür, hasta gibi 

davranmaya başlar.  

Tablo 47: Cinsiyet ve bir meslek edindirme kursuna katılmama nedeni arasındaki 
ilişki 

 

Bir meslek edindirme kursuna neden katılmazsınız? 

Toplam Zaman 
bulamam 

Sağlık 
sorunlarım 

var 

Çocuk-
Bebeklere 
bakıyorum 

Yaşlıyım-
yaşım 
ileri 

Güvenim 
yok 

Kocam/babam 
izin vermez 

Diğer 

Cinsiyet 

Kadın 
30 27 95 42 1 23 12 230 

13,0% 11,7% 50,3% 18,3% 0,4% 10,0% 5,2% 100,0% 

Erkek 
10 11 2 25 1 0 6 55 

18,2% 20,0% 3,6% 45,5% 1,8% 0,0% 10,9% 100,0% 

Toplam 
40 37 97 67 2 23 18 285 

13,7% 13,6% 34,1% 23,5% 0,7% 8,1% 6,3% 100,0% 

Ki-kare = 48.303  Ser. Der. = 9  P<0.01 

Cinsiyete göre bir meslek edindirme kursuna katılmama gerekçesine 

bakıldığında, kadınların bebek ya da çocuk bakımını en önemli gerekçe olarak 

gösterdikleri görülmektedir. Erkeklerde ise yaşlılık ve sağlık sorunları ön planda 

görülmektedir. Ancak, burada ilginç olan bir meslek edindirme kursuna gidebilmek 

için zaman bulamayacağını belirtenlerin oranının yüksekliğidir. Bu soru açık uçlu bir 

soru olarak sorulmuştur. Yani soru sorulmuş ve cevabın kişiden gelmesi beklenmiştir. 

Soruyu açacak cevap seçenekleri yoktur. Anketler bittikten sonra açık uçlu soruların 

cevapları tasnif edilmiş ve yukarıdaki tabloda olduğu gibi seçenekler ortaya 

koyulmuştur. Yani “zaman bulamam” seçeneği araştırmacıların yazdığı bir seçenek 

değil, cevaplayıcıların beyan ettiği bir seçenektir. Zaten işsiz olan bu insanların kendi 
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içinde bulundukları olumsuz hayat şartları karşısında bir seçenek bir alternatif 

sunabilecek bir kurs karşısında girişimde bulunmama, harekete geçmeme durumunu 

açıklamak için ‘öğrenilmiş acziyet’ kavramının yardımına başvurulabilir.  Öğrenilmiş 

acziyet daha önce de belirtildiği gibi, kişinin içinde bulunduğu rahatsız edici durum 

karşısında tüm denemelerine rağmen bu uyarıcıyı ortadan kaldıramadığı durumlarda 

artık durumu kabullenip girişimde bulunmamadır. O, artık kendisini rahatsız eden 

uyarıcıyı ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmamaktadır. Çünkü tüm denemelerinin 

başarısız olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. İşte burada da, bireyler yoksulluk ve işsizlik 

karşısında tüm denemelerine rağmen bir sonuç alamamışlar ve çözüme 

ulaşamamışlardır ve artık bu tür denemelerden de (bir kursa gitmek gibi) bir sonuç 

alamayacaklarını düşünmekte ve bunu da bir zaman kaybı gibi görmektedirler bu 

yüzden de kursa gitme yönünde bir isteklilik göstermemektedirler. Çocuk ya da 

bebeklere bakmak gibi bir mazeret kadınlar için önemli bir mantığa bürümedir. Aynı 

şey erkekler için sağlık sorunları gerekçe göstererek yapılabilir. Ancak burada göz 

önünde bulundurulması gereken şey bu yazılanların, kadınların çalışma hayatına 

katılmak zorunda oldukları ve bunu yapmamak için bir gerekçe olarak çocuk bakımını 

öne sürdükleri gibi bir iddiayı içermediğinin hatırlanmasıdır. Burada vurgulanmak 

istenen bir kursa katılmama gerekçesi olarak öne sürülen mazeretlerin ortaya 

konmasıdır.   

Tablo 48: Evde gelir getiren bir iş yapılıyor mu? 

Evde gelir getiren bir iş yapılıyor mu? 

 
Frekans Yüzde 

 

Hayır 962 96,6 

Evet 34 3,4 

Toplam 996 100,0 

Evde gelir getiren bir iş yapanlar oldukça azdır. Ancak, gecekondu 

bölgelerinde ve özellikle çöküntü mahalleleri olarak görülebilecek gecekondu 

bölgelerinde evde gelir getiren bir iş hakkında (yapılsa bile) verilebilecek bilgi 

karşısında tereddütlü olmak gerekir. Hatta gelirle ilgili tüm soruların cevaplarında 

temkinli ve dikkatli olmak gerekir, çünkü bu bölgelerde alt gelir grubunda bulunan 

insanlar kendi gelirleri hakkında daima yanlış beyan vermekte veya kendi sefaletlerini 

abartarak anlatmaktadırlar. Birçoğu kamu kurum ve kuruluşlarından ve yardım 
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derneklerinden yardım almakta veya yardım almak istemektedirler. Kendi durumları 

hakkında yapacakları her açıklamanın kendilerine yardım olarak ya da kendilerinden 

kesilen bir yardım olarak döneceğini düşünerek açıklama yapmaktadırlar. Evde gelir 

getirici olarak yapılabilecek ancak bayanlara yönelik işler vardır dikiş nakış ve çocuk 

bakıcılığı gibi. Erkeklerin veya çocukların evde fason üretim yaptıklarına dair hiçbir 

bilgiye rastlanamamıştır.  

Tablo 49: Evde gelir getiren iş nedir? 

Evde gelir getiren iş nedir? 

 
Frekans Yüzde 

 

El işi-dikiş nakış 20 87,0 

Bebek bakıcılığı 2 8,7 

Yufkacılık 1 4,3 

Toplam 23 100,0 

 

Evde gelir getiren iş olarak yapılanlar sadece el işi- dikiş nakış ve çocuk-bebek 

bakıcılığı olarak görülmektedir. Gerçekte görüşülen kadınların bazıları da çocuk 

bakıcılığı yaptıklarını ancak bunun bir düzenlilik arz etmediğini, bazen yapıp bazen 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. Evde gelir getiren işler sadece kadınlara özgü işler 

olarak görülmektedir.  

Tablo 50: Sosyal güvenceniz var mı? 

Sosyal güvenceniz var mı? 

 
 

Frekans Yüzde 

 

Evet, SGK 665 65,4 

Evet, yeşil kart 201 19,8 

Hayır 151 14,8 

Toplam 1.017 100,0 

Sosyal güvence olarak SGK’yı gösterenler %65.4 iken, yeşil karta sahip olanlar 

%19.8 olarak görülmektedir. Çalışmanın başında Altındağ, Ankara’nın diğer ilçeleriyle 

mukayese edilemeyecek birçok özelliğe sahiptir derken, onun bu yönüne vurgu 

yapılmak istenmiştir. Altındağ’da her 100 kişiden ikisi yeşil kart sahibidir. Altındağ 
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daha önce de belirtildiği gibi diğer önemli gecekondu yoğunluğuna sahip ilçe olan 

Mamak’la bile karşılaştırılamayacak bir yoksul kitleye sahiptir ve bu yoksulluk 

özellikle eski Ankara diyebileceğimiz kent içi çöküntü mahallelerinde çok fazladır. 

 Herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını belirtenlerin oranı yine hayli 

dikkate değerdir: %14.8. Bu rakama temkinli yaklaşmak gerektiği bir kez daha 

hatırlanmalıdır. Çünkü yoksul ve gecekondulu kitle, yardım talebi ile kendi 

yoksulluğunu ve güvencesizliğini abartılı bir biçimde sunma yolunu göstermek için bu 

yolu tercih etmiş yani abartılı bir bilgi vermiş olabilir. Ancak şurası bir gerçektir ki 

insanların bu tür beyanlar vermelerine gerek kalmadan Altındağ sokaklarını gezerken 

kentin bu en eski merkezinin bazı bölgelerinin adeta bir sefalet mahallesi haline 

geldiği görülmektedir. 

Tablo 51: Toplam geliriniz ne kadardır? 

Toplam geliriniz ne kadardır? 

 
Frekans Yüzde 

 

100-480 TL 114 13,8 

500-649 TL 157 19,1 

650-999 TL 233 28,3 

1000-1500 TL 194 23,5 

1600-2000 TL 61 7,4 

2020-10000 TL 65 7,9 

Toplam 824 100,0 

Yukarıda da vurgulandığı gibi yoksul bir kitle hakkında araştırma yaparken 

para, gelir getiren her şey, yardım vb konularda verilen bilgiler hakkında daima 

temkinli olmak gerekmektedir. Çünkü insanlar abartılı bilgiler vererek, kendilerini 

daha düşük hayat standardı içinde göstererek daha çok yardım göreceklerine 

inanmaktadırlar. Anketörler bazı mahallelerde anket uygularken yanlarına gelen 

mahalle sakinleri kendilerine de anket uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

anketin herkese uygulanmadığını belirten anketörlere “neden bizim de yardıma 

ihtiyacımız var” cevabını verenlerin yapmak istedikleri neden cevaplara temkinli 

yaklaşmak gerektiğini göstermektedir. Anketörlere kendi adres bilgilerini verenler; 

hatta alması için diretenler, kendi zor hayat şartları hakkında açıklama yapmak 
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zorunda olduğunu hissedenler vb birçok durum onların kendileri hakkında sunmak 

zorunda hissettikleri düşük yaşam standardı ile ilgili bize bilgi vermektedir.  

Bu soru da açık uçlu olarak sorulmuş ve alınan cevaplara göre hem 

yoğunlaşmanın nerelerde olduğu gözetilerek hem de asgari ücret gözetilerek bir 

dilimleme yapılmıştır. 

Toplam gelirin yoğunlaştığı yer 650 ve 1500 TL arasındadır. %51.8’lik bir kitle 

yani örneklem içine girenlerin yarısı bu dilim içinde kalmaktadır. Bu gelir dilimi alt 

orta gelir dilimi olarak görülebilir.  

Asgari ücretlilerden daha düşük ücretli çalışanlar 500- 649 TL’lik gelir dilimi 

içinde yer alanlardır ve bunlar alt alt tabaka içinde yer almaktadırlar ki bu çalışmada 

oranları %19.1’lik bir orana sahiptirler.   

100 ve 480 TL arasında bir gelire sahip olduklarını beyan edenlerin oranı ise 

%13.8 olarak görünmektedir. Bu kimseler çok düşük hayat standardına sahip olup 

yardımlarla hayatlarını devam ettiren insanlar olarak düşünülmelidir. 

Tablo 52: Aylık toplam harcamanız ne kadardır? 

Aylık toplam harcamanız ne kadardır? 

 
Frekans Yüzde 

 

0-495 TL 255 34,0 

500-645 TL 133 17,7 

650-980 TL 165 22,0 

1000-1495 TL 121 16,1 

1500-1930 TL 31 4,1 

2000-5500 TL 45 6,0 

Toplam 750 100,0 

Gelir açısından değil ancak harcama açısından bakıldığında Altındağ sakinleri 

arasında genel bir yokluk ve yoksulluk durumunun olduğu tekrar dikkati çekmektedir. 

Bir diğer dikkat çeken nokta ise önceki sayfalarda sunulan gelir tablosundaki gelir 

dilimleri ile bu tabloda sunulan harcama dilimleri arasında fark olduğudur. Yani 

sadece bir önceki tabloda yer alan gelir ile bu tabloda yer alan harcamaları 

karşılamak mümkün değildir. Dolayısıyla gelir ile gider arasında yer alan farkın ilave 
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gelirler ya da yardımlarla finanse edilmesi söz konusudur. Harcamalar açısından 500 

TL-1495 TL aralığında aylık harcaması olduğunu beyan edenlerin oranı %55,8 dir. 500 

TL altında harcama ile geçinenlerin oranı ise oldukça yüksektir: %34. 

Elde edilen sonuçlar Altındağ halkının daha çok orta Anadolulu, kente büyük 

ölçüde kentin iş dahil çeşitli olanaklarından yararlanmak üzere göçmüş, uzun 

zamandır Altındağ’da oturan ve kendilerini bu yörede kalıcı olarak görme eğiliminde 

olan bireylerden meydana geldiğini; Altındağ da genel bir eğitimsizlik, işsizlik ve 

yoksulluk sorunu olduğunu; Cumhuriyet modernleşmesinin nimetlerinden Cumhuriyeti 

kuran eski kent merkezi Altındağ’ın yeterince yararlanamadığını ortaya koymaktadır.   

Tablo 53: Ailenizde toplam kaç çalışan var? 

Ailenizde toplam kaç çalışan var? 

 
Frekans Yüzde 

 

1 616 61,1 

2 142 14,1 

3 35 3,5 

4 6 0,6 

Hiç yok 209 20,7 

Toplam 1.008 100,0 

 
Cevapsız 19 

 
Genel Toplam 1.027 

 

Modern toplumlarda ailelerin geçim mücadeleleri ailenin tek ferdinin 

çalışmasıyla yürütülebilecek bir halde değildir. Üstelik eğitim düzeyinin giderek kadın 

ve erkek için daha da yükselmesiyle birlikte çalışma hayatında erkeklerin yanında 

giderek daha fazla sayıda kadının yer almaya başladığı görülmektedir.  

Yukarıdaki tablo bu açıklama üzerinden değerlendirildiğinde şu sonuçlar 

ortaya konulabilir; İlk olarak örneklem içine girerek cevap veren 1008 kişinin verdiği 

cevaba bakılarak %61.1’lik bir kitlenin yani örneklemin yarısından fazlasının ailesinde 

bir kişinin çalıştığı görülmektedir. Bu tablo okunurken istisnalar bir kenara 

bırakıldığında, büyük olasılıkla sadece erkeklerin çalışma hayatında olup, kadınların 

çalışma hayatının dışında kaldığı bir görünüm ortaya koymaktadır.   
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Ailede hiç çalışanın olmadığı hane oranı %20.7’dir. Yani her beş haneden 

birinde hiç çalışana rastlanmamaktadır. Bu durum da yardım peşinde koşan yardım 

bağımlılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü çalışanın olmadığı bir ailede 

yük kadının üzerine düşmekte ve “tenceresini kaynatabilmek için” bir yardım peşine 

düşmek durumunda kalmaktadır.  

Tablo 54: Hayatınız boyunca (veya son 5 yılda) kaç iş değiştirdiniz? (Erkek) 

Hayatınız boyunca (veya son 5 yılda) kaç iş değiştirdiniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

1 188 18,3 39,4 

2 94 9,2 19,7 

3 60 5,8 12,6 

4 ve üstü 135 13,1 28,3 

Toplam 477 46,4 100,0 

 
Cevapsız 550 53,6 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

 

Düzensiz çalışma hayatı, iş güvenliğinin olmaması birey/hanelerin 

yoksullaşmasına sebep olan en önemli faktörlerden biridir. İş değişikliliği bireyin 

ailesinin geçimini sağlayabilecek düzenli ve güvenilir bir gelirden mahrum olduğunu 

anlatır. Elbette ki iş değişikliğinin anlamı sadece bireyin güvensiz çalışma hayatına 

sahip olduğu, daima daha düşük hayat standartlarını sunabilecek işe sahip olacağı 

anlamına gelmemektedir. Ancak söz konusu bölge Altındağ olunca ve Altındağ’da 

yaşayan insanlarla yapılan mülakatlardan hareketle, iş hayatındaki değişikliğin daha 

iyiye doğru olacağı yönünde bir kanaat uyanmamakta; tam tersine, bazı şeylerin daha 

kötüye gidebileceği şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma hayatı boyunca yapılan iş değişikliklerinin sebebi, bireyin bir işten 

çıkarılması veya çalıştığı işin ekonomik veya diğer açılardan kendisini memnun edecek 

durumda olmamasıdır. İşten çıkarılma veya düşük ücret ve anlaşamama gibi 

nedenlerle gerçekleşen iş değişiklikleri bireyin hayatında güvensiz bir aralığın 

meydana gelmesine sebep olabilir.  
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Tablo 55: Hayatınız boyunca (veya son 5 yılda) kaç iş değiştirdiniz? (Kadın) 

Hayatınız boyunca (veya son 5 yılda) kaç iş değiştirdiniz? (Kadın) 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

1 40 3,9 55,6 

2 17 1,7 23,6 

3 9 0,9 12,5 

4 ve üstü 6 0,6 8,3 

Toplam 72 7,0 100,0 

 
Cevapsız 955 93,0 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Birden fazla iş değiştirenlerin oranı erkeklerde %61 iken kadınlarda bu oran 

%45’e gerilemektedir. Çalışan kadınların nispi olarak daha istikrarlı bir iş hayatına 

sahip oldukları görülmektedir. Dört ve üzeri iş değiştiren erkeklerin oranı %28’leri 

bulurken kadınlarda bu oran %8’lere gerilemektedir. 

Tablo 56: Bir işe girmek için kaç kere iş başvurusunda bulundunuz? 

Bir işe girmek için kaç kere iş başvurusunda bulundunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Hiç 132 12,9 25,3 

1 121 11,8 23,2 

2 55 5,4 10,5 

3 44 4,3 8,4 

4 33 3,2 6,3 

5 28 2,7 5,4 

6-10 69 6,7 13,2 

10+ 31 3,0 5,9 

Diğer 9 0,9 1,7 

Toplam 522 50,8 100,0 

 
Cevapsız 505 49,2 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 
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Kaç kere iş başvurusu yaptıkları sorusuna cevap veren 522 kişinin %25’i hiç 

başvuru yapmayan kimselerden oluşmaktadır. Bir iş başvurunda bulunanların oranı ise 

%75’tir. Tek bir başvuru ile yetinenlerin oranı %23; iki ve daha fazla iş başvurusu 

yaptıklarını beyan edenler ise %52’dir. Bunların içerisindeki %25’lik bir kesim ise 5 ve 

üzeri iş başvurusu yaptığını beyan edenlerden oluşmaktadır. 

Tablo 57: Bir iş başvurusunda bulunmadıysanız veya artık vazgeçip bulunmuyorsanız 
bunun sebebi nedir?  

Bir iş başvurusunda bulunmadıysanız veya artık vazgeçip bulunmuyorsanız bunun sebebi 
nedir? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Çocuk-anne baba bakımı 79 7,7 21,1 

Psikolojik 24 2,3 6,4 

Eğitimsizlik-vasıfsızlık 35 3,4 9,3 

Eşi-ailesi izin vermiyor 53 5,2 14,1 

Çevresi-torpili yok 1 0,1 0,3 

Arıyor-aradı-bulamadı-almadılar 46 4,5 12,3 

Sağlık 20 1,9 5,3 

Damgalama-Semt etkisi 9 0,9 2,4 

Yaşlılık 70 6,8 18,7 

İş yok 11 1,1 2,9 

Diğer 27 2,6 7,2 

Toplam 375 36,5 100,0 

 
Cevapsız 652 63,5 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Bir iş başvurusunda bulunmama nedeni ne olabilir, sorusuna alınan açık uçlu 

cevaplar daha sonra yukarıdaki seçeneklere dönüştürülmüştür. İşe başvurmama 

sebepleri arasında, çocuk veya anne baba bakımı, eşinin veya ailesinin izin 

vermemesi, eğitimsizlik, düşük eğitim düzeyi veya vasıfsızlık-niteliksizlik önemli bir 

gerekçe olarak gösterilmiştir. Yaşlılık bir işe başvurmama için bir başka önemli 

gerekçedir.  

Bu soruya verilen cevaplar arasında “aradı-bulamadı-almadılar” gibi 

birleştirme bir şık yapmamızı gerektiren cevaplara da ulaşılmıştır. Bir iş başvurusunda 

bulunmaktan vazgeçti, çünkü “iş aradı ama bulamadı veya iş aradı, başvurdu ama 

almadılar” gibi cevaplarla karşılaşılmıştır. Bunları eğer işe artık başvurmama 
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gerekçesi olarak okursak bu ve diğer birkaç seçenek bize iş başvurusunda bulunmama 

gerekçesi ile öğrenilmiş acziyet (çaresizlik) arasında bir benzerlik kurmamız 

gerekebileceğini hatırlatmaktadır. Sahadan elde ettiğimiz verilerden hareketle de bu 

yorumu destekleyebiliriz.  

Öğrenilmiş acziyette kişi kendisini rahatsız eden uyarıcıyı ne yaparsa yapsın 

ortadan kaldıramayınca, kendisine verilen rahatsızlığı engelleyemeyince mevcut 

(rahatsız edici) durumu kabullenmektedir.      

‘Aradı-bulamadı ve aradı almadılar’ seçeneği bireyin iş başvurusunda 

bulunduğunu, iş aradığını ama tüm aramalarına rağmen iş bulamadığını ve iş aradığını 

ama aramalar sonunda yaptığı başvurulardan bir netice alamadığını, tüm 

başvurularına rağmen bir işe alınmayınca da artık iş başvurusunda bulunmaktan 

vazgeçildiğini göstermektedir. Birey ne yaparsa yapsın, bir işin peşinde ne kadar 

koşarsa koşsun netice alamamaktadır; yani, kendisini rahatsız eden durumu (işsizliği) 

ortadan kaldıramamaktadır. Bir süre sonra da artık bu durumu ortadan kaldırmak için 

girişimde bulunmamaya başlayacaktır.  

Öğrenilmiş acziyet hali, kişinin kendi kaderi, hayatı üzerinde belirleyici bir 

etkiye bir kontrole sahip olamadığı hissini uyandırdığı anda artık bireyin kendisine 

yabancılaşması başlamış demektir. Kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olamamak, 

kendi hayatını istediği gibi yönlendirememek, hayatının kendi belirleyemediği 

gelişmeler tarafından yönlendirilmesi güçsüzlük, iktidarsızlık, hayatı üzerinde 

belirleyici bir güce sahip olamamak anlamında yabancılaşmaya sebep olmaktadır. 

İşsiz birey zaten ailesini geçindirme sorumluluğunu yerine getiremediği için büyük bir 

yüklemeyle karşılaşacak ve bu durum onun için rahatsız edici olacaktır. Bunun 

yanında işsizliği önlemek, ailesinin geçimini sağlamak için defalarca denemeler 

sonunda bir iş peşinde koşmanın karşılığını alamadığında hem kendisine hem de 

içinde yaşadığı topluma yabancılaşacaktır. Bir süre sonra diğerleriyle kendisini 

kıyaslayarak kendisinin eksikliğini veya diğerlerinin fazlalığını sorgulayacak belki de 

meşru olmayan yollara başvurabilecektir.  

Psikolojik sebeplerle işe başvurmayanların gerekçeleri arasında artık birinin 

emrinde çalışamayacağını düşünenlerden, bir işte uzun süre çalışamayacağını 

düşünenlere kadar birçok farklı gerekçe öne sürülmektedir.  
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Diğer seçeneğini tercih edenler ise, verilecek ücretin düşüklüğünü veya 

işyerlerinin uzak olduğunu vurgulayarak aldıkları parayı yolda harcadıklarını 

belirtmekte veya “verecekleri 600 milyon onu da serbest kazanıyorum” gibi 

ücretlerin çok düşük olduğunu belirtmektedirler.   

Piyasada kriz olduğunu gerekçe göstererek iş başvurusunda bulunmayanlar da 

vardır.    

Damgalama veya semt etkisi diyebileceğimiz bu seçenek, iş başvurusunda 

bulunanların artık başvurmama gerekçesi olarak öne sürdükleri durumu açıklamak için 

kullanılmaktadır. “form veriyorlar ama bize geri dönmüyorlar ya semtten dolayı ya da 

özürümden dolayı” diyen kişi durumu kısaca özetlemektedir.  

Damgalama başlığı altında ele alındığı gibi, damgalama, sosyolog E. 

Goffman’ın ele alıp açıkladığı bir kavramdır. Goffman damgayı, “tam kabul görmesini 

engelleyecek biçimde aktörün değerini düşüren bir işaret” olarak tanımlar (Slattery, 

2007:189).  Yukarıdaki ifadede Goffman’ın damga tipleri görülür, kişinin geçmişinden 

kaynaklanan bir damga; hüküm giyme veya işsiz olma ve toplumsal bir damga olarak 

kötü arkadaş çevresi (burada bir çöküntü mahallesinin bu bölgede yaşayan insanlara 

yapıştırdığı bir damga: semt damgası).  

İş başvurularından vazgeçip artık, “gitsek te iş vermezler” diyen kişi hem 

öğrenilmiş acziyeti yaşamakta hem de bu kişi eğer örneğin Çinçin gibi bir bölgede 

yaşıyorsa damgalanmayı da anlatıyordur. Araştırma süreci boyunca, araştırmacılara 

mihmandarlık yapan Bekir’in iş başvurularında karşı karşıya kaldığı durumu izah 

etmek için kullandığı ifade çok vecizdir ve semte dayalı mekansal damgalanmayı çok 

iyi anlatmaktadır. “İş başvurusu yapıyoruz ya adres kısmında Çinçin’i görünce, hani 

süpermarkette ürün iade eder gibi formu iade ediyorlar”. Çinçin bölgesinde 

yaptığımız diğer görüşmelerde bu problem bir çok kişi tarafından dile getirilmiştir. 

Görüştüğümüz kişiler iş başvurusu yaparken adres olarak Aydınlıkevler, Gülveren gibi 

yerleri adres olarak gösterdiklerini söylemişlerdir.  

İş başvurularında damgalanma hem mekanla ilişkili olmakta hem de bireyin 

daha önceki yaşadıklarından, geçmişinden kaynaklanmaktadır. Altındağ, 

yaşayanlarının suç olaylarına yüksek oranla karıştığı bir ilçedir. Bu suçun çok fazla 

işlendiği yer anlamında değil suçlunun göreli olarak daha fazla barındığı mekan 
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anlamında anlaşılmalıdır. Zaten Altındağ’ın bir diğer özelliği de budur. Özellikle 

Çinçin, Hıdırlıktepe ve Yenidoğan semtleri suçla anılabilen semtlerdir. Görüşmelerde, 

daha önce suça bulaşmış bir çok kişi ile karşılaşılmıştır. Ancak bu durum söz konusu 

kişilerin bu işleri terk edemeyeceği, bırakamayacağı anlamına gelmemektedir. Daha 

önce suça bulaşmış kişilerin bir iş başvurusunda bulunması durumunda geçmiş 

yaşantılarının bir gölge gibi onları takip edecekleri muhakkaktır ve onlar için bu 

tecrübeler bir damga niteliği taşımaktadır. Bunun ötesinde her olumlu sürecin bir 

aşamasında karşılarına çıkan bir kara kedidir bu damga. Mahkum kadrosundan işe 

giren eski bir suçlu hakkında bir olay anlatıldı yapılan görüşmelerde, bu olayın kendisi 

bile damgalamanın nasıl bedenden çıkarılamaz bir özelliğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Bir ilaç şirketinde temizlikçi olarak işe alınan eski mahkum, birkaç ay 

çalışır ve günün birinde depodan bir ilaç kaybolur. Hiçbir sorgulama yapılmadan 

şüphelenilebilecek tek kişi bulunur ve işten çıkarılır. Oysa anlatılana göre bu kişi artık 

hırsızlık yapmamakta, alın teriyle para kazanmayı istemektedir. Üstelik’ hapçı’ falan 

da değildir. Ancak, onun geçmişi bir damga gibi üzerine yapışmış ve kendisini “olağan 

şüpheli” pozisyonuna sokmuştur. 

Tablo 58: Neye sahip olsaydınız, nasıl bir özelliğiniz, yeteneğiniz vs. olsaydı bir işe 
başvururdunuz veya başvurmaya devam ederdiniz? 

Neye sahip olsaydınız, nasıl bir özelliğiniz, yeteneğiniz vs. olsaydı bir işe başvururdunuz 
veya başvurmaya devam ederdiniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Eğitimli-vasıflı olsaydım-kursa gitseydim 181 17,6 58,2 

Genç olsaydım 25 2,4 8,0 

Yakınım-torpilim olsaydı 1 0,1 0,3 

Mesleğim-zanaatım olsaydı 27 2,6 8,7 

Sağlığım olsaydı 40 3,9 12,9 

Ne olursa olsun bir şey değişmez 7 0,7 2,3 

Çocuklara bakmasaydım 13 1,3 4,2 

Diğer 17 1,7 5,5 

Toplam 311 30,3 100,0 

 
Cevapsız 716 69,7 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 
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Bir işi olmayanlar veya bir iş başvurusunda bulunmayanlar hangi özelliğe sahip 

olsalardı bir işe başvurur veya başvurmaya devam ederdi, sorusuna cevap verenler en 

çok (%58.2) “eğitimli-vasıflı olsaydım veya bir kursa gitseydim” seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Bu şıkka mesleğim ve zanaatım olsaydı (%8.7) şıkkı da çok yakından 

bağlantılı olduğu için eklendiğinde toplam %20.2’lik bir kitlenin yani tüm örneklem 

içinde yer alan her 5 kişiden bir tanesinin nitelik, beceri ve eğitim düzeyi 

düşüklüğünün sıkıntısını yaşadığı tespit edilmiştir.  

Altındağ’ın en büyük problemi eğitim düzeyinin sorulduğu soruda görüldüğü 

gibi düşük bir eğitim düzeyine sahip olmasıdır.  Düşük eğitim düzeyi, Altındağlıları 

piyasada, çalışma hayatında daha az pazarlık yapabilir veya tutunabilir kılmaktadır. 

Onlar, toplumdaki ortalama vatandaş ya da bireye göre daima dezavantajlı 

konumdadırlar. Onların eğitim düzeyleri düşüktür ve bir mesleki yeterlik veya niteliğe 

sahip görünmemektedirler.  

Çocuklara bakmasaydım (%4,2), genç (%8) ve sağlıklı olsaydım (%12,9) 

seçenekleri bir iş başvurusunda bulunabilmek için önemli ihtiyaçlar olarak 

gösterilmektedir.  

Tablo 59: Çalışma hayatınız boyunca en uzun çalışma süresi ne kadar? 

Çalışma hayatınız boyunca en uzun çalışma süresi ne kadar? (Erkek) 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

1 yıl 59 5,7 8,2 

2-4 yıl, 95 9,3 13,2 

5-9 yıl 114 11,1 15,9 

10 ve üstü 449 43,7 62,6 

Toplam 717 69,8 100,0 

 
Cevapsız 310 30,2 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Bu soruyla öğrenilmek istenen şey kişilerin bir işte çalışma kararlılıkları ve işin 

ve dolayısıyla da kazancın sürekliliğini ve istikrarını öğrenmektir. Çünkü eğer bireyler 

bir işe girdiklerinde uzun bir süre bir işte çalış(a)mıyorlarsa bu onların hayat 

standartlarını ve aile ilişkilerini doğrudan etkileyecektir. İş değiştirmek, işte 
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istikrarsızlık, her şeyden önce belirsizlik anlamına gelmekte ve kişiler ve aileler için 

temel bir stres kaynağı olmaktadır. 

Yukarıdaki soruya tüm örneklem içinde cevap verenlerin oranının %69.8 

(717kişi) olduğu görülmektedir. Bu 717 kişinin yani bu soruya tüm cevap verenlerin 

%62.6’sı ise 10 yıl ve daha uzun bir çalışma süresine sahip olduklarını 

belirtmektedirler. Bu gayet normal görülmektedir. Ancak, kişilerin çalışma hayatına 

atıldıkları ilk birkaç yıl için bir şey söylemek pek mümkün değildir. Çünkü çalışma 

hayatı boyunca en uzun çalışma süresi bireyin yaşıyla doğrudan bağlantılıdır. Kişi çok 

genç ve yeni işe girmiş olabilir dolayısıyla çalışma süresi kısa olabilir. Bunu ortaya 

koyabilmek için çalışma süresi ile kişinin yaşı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

gerekir. Aşağıdaki tabloda bu ilişki gösterilmektedir.  

Tablo 60: Çalışma hayatı boyunca en uzun çalışma sürelerinin yaş gruplarına dağılımı 

Çalışma hayatınız 
boyunca en uzun 
çalışma süreniz? 

Yaşınız kaç? 

Toplam 18-29 30-39 40-49 50-59 60 ve 
üzeri 

1 yıl 

14 17 15 8 4 58 

24,1% 29,3% 25,9% 13,8% 6,9% 100,0% 

2,0% 2,4% 2,1% 1,1% 0,6% 8,1% 

2-4 yıl, 

14 24 31 14 12 95 

14,7% 25,3% 32,6% 14,7% 12,6% 100,0% 

2,0% 3,4% 4,3% 2,0% 1,7% 13,3% 

5-9 yıl 

20 34 29 15 15 113 

17,7% 30,1% 25,7% 13,3% 13,3% 100,0% 

2,8% 4,8% 4,1% 2,1% 2,1% 15,8% 

10 ve üstü 

85 113 121 77 52 448 

19,0% 25,2% 27,0% 17,2% 11,6% 100,0% 

11,9% 15,8% 16,9% 10,8% 7,3% 62,7% 

Toplam 

133 188 196 114 83 714 

18,6% 26,3% 27,5% 16,0% 11,6% 100,0% 

18,6% 26,3% 27,5% 16,0% 11,6% 100,0% 

Ki-kare = 6,651  Ser. Der. = 12  P>0.1 
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Yukarıdaki tablo istatistiki olarak (p>0,1) anlamlılığa sahip değildir. Ancak bu 

tablonun sunulma gerekçesi yaş ve çalışma hayatı arasında ilişki olmadığını 

göstermektir. Çalışma süresi kısaldıkça yani 1 yıla yaklaştıkça yaşın da düştüğü 

görülmektedir. 

Tablo 61: Çalışma hayatınız boyunca en uzun çalışma süresi ne kadar? 

Çalışma hayatınız boyunca en uzun çalışma süresi ne kadar? (Kadın) 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

  1 yıl 13 1,3 11,9 

2-4 yıl, 25 2,4 22,9 

5-9 yıl 26 2,5 23,9 

10 ve üstü 45 4,4 41,3 

Toplam 109 10,6 100,0 

  Cevapsız 918 89,4   

Genel Toplam 1.027 100,0   

Çalışan kadınların erkeklere oranla çeşitli işlerde nispi olarak ‘daha az kıdem 

sahibi’ olduklarını görüyoruz. Örneğin 10 yıl ve üzeri çalışan erkeklerin oranı %62’nin 

üzerinde iken bu oran kadınlarda %41’e gerilemektedir. Benzer şekilde 1 yıl ve daha 

az çalışanların oranı kadınlarda (%11) erkeklere (%8) göre biraz daha yüksektir. Bu 

küçük de olsa nispi farklılığın açıklayıcı sebeplerinden birisi kadınların çalışma 

hayatına erkeklere nazaran daha geç katılmaları, yani daha yeni katılıyor olmaları 

sebebiyle henüz kıdem kazanacak zamanı bulamamış olmaları olabilir.  

Tablo 62: İlk kez çalışmaya kaç yaşında başladınız? 

İlk kez çalışmaya kaç yaşında başladınız? (Erkek) 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

6-15 335 32,6 49,6 

16-19 184 17,9 27,3 

20-29 144 14,0 21,3 

30-45 12 1,2 1,8 

Toplam 675 65,7 100,0 

 
Cevapsız 352 34,3 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 
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Tüm örneklem içinde erkeklerin %32.6’sı 6-15 yaş aralığında ilk kez çalışmaya 

başladıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışma hayatı için oldukça erken bir başlangıçtır. 

Eğitimin gizil işlevlerinden biri istihdama katılımı geciktirmektir. Eğitim seviyesinin 

oldukça düşük olduğu Altındağ’da, beklenileceği üzere, istihdama katılım yaşının da 

oldukça küçük olduğu tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde istihdama en erken (6-15yaş) katılanların 

sırasıyla en çok ilkokul mezunları ( %24,6), ardından da lise mezunları (%9,1) olduğu 

tespit edilmiştir.  

Okuryazar olmayanların yaklaşık yarısı (%44,6), okur yazar olup bir diploması 

olmayanların %42,1’i, ilkokul mezunlarının %48’i, ortaokul mezunlarının %51,2’si, lise 

mezunlarının %56’sı,yüksekokul mezunlarının %77,8’i, üniversite mezunlarının ise 

%50’si en erken yaşta çalışmaya başladıklarını beyan etmişlerdir. Dolayısıyla okuyanı 

da okumayanı da Altındağ’da çok küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamıştır ve 

eğitim görüyor olmak istihdama katılmayı geciktirmemiştir. 
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Tablo 63: Tahsil düzeylerine göre ilk kez çalışmaya başlama yaşı 

 

İlk kez çalışmaya kaç yaşında başladınız? 
Toplam 

6-15 16-19 20-29 30-45 

Okuryazar değil 

29 21 14 1 65 

44,6% 32,3% 21,5% 1,5% 100,0% 

4,3% 3,1% 2,1% 0,1% 9,7% 

Okuryazar 

8 8 3 0 19 

42,1% 42,1% 15,8% 0,0% 100,0% 

1,2% 1,2% 0,4% 0,0% 2,8% 

İlkokul 

165 92 77 8 342 

48,2% 26,9% 22,5% 2,3% 100,0% 

24,6% 13,7% 11,5% 1,2% 50,9% 

Ortaokul 

44 21 18 3 86 

51,2% 24,4% 20,9% 3,5% 100,0% 

6,5% 3,1% 2,7% 0,4% 12,8% 

Lise 

61 30 18 0 109 

56,0% 27,5% 16,5% 0,0% 100,0% 

9,1% 4,5% 2,7% 0,0% 16,2% 

Yüksek okul 

7 1 1 0 9 

77,8% 11,1% 11,1% 0,0% 100,0% 

1,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,3% 

Üniversite 

17 7 10 0 34 

50,0% 20,6% 29,4% 0,0% 100,0% 

2,5% 1,0% 1,5% 0,0% 5,1% 

Yükseklisans-

Doktora 

3 2 3 0 8 

37,5% 25,0% 37,5% 0,0% 100,0% 

0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 1,2% 

Toplam 

334 182 144 12 672 

49,7% 27,1% 21,4% 1,8% 100,0% 

49,7% 27,1% 21,4% 1,8% 100,0% 

Ki-kare = 16,468 Ser. Der. = 21  P>0.1 
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Tablo 64: İlk kez çalışmaya kaç yaşında başladınız? 

İlk kez çalışmaya kaç yaşında başladınız? (Kadın) 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

10-19 47 4,6 35,6 

20-29 50 4,9 37,9 

30-38 26 2,5 19,7 

40-55 9 0,9 6,8 

Toplam 132 12,9 100,0 

 
Cevapsız 895 87,1 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

 

Kadınlarda ise önceki tablolarda görüldüğü üzere genel olarak ev dışında gelir 

getirici işlerde çalışma oranı düşük olduğu gibi çalışmaya başlama yaşı da nispeten 

erkeklere göre daha geçtir. Kadınların sadece %35’i 10-20 yaş aralığında çalışmaya 

başlamışlardır. Erkeklerde bu oran %77’dir.  

Tablo 65: Aylık ne kadar parayla geçiniyorsunuz? 

Aylık ne kadar parayla geçiniyorsunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

100-600 TL 254 24,7 30,3 

620-950 TL 267 26,0 31,8 

1000-1400 TL 144 14,0 17,2 

1500-2300 TL 114 11,1 13,6 

2500-10000 TL 60 5,8 7,2 

Toplam 839 81,7 100,0 

 
Cevapsız 188 18,3 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Aylık ne kadar parayla geçiniyorsunuz sorusu açık uçlu sorulan bir sorudur. 

Soru sorulmuş ve cevabın bizzat kişinin ağzından çıkması beklenmiştir. Bu soru, 

yaşanılan hayat standardının ne düzeyde olduğunu öğrenmeye yönelik bir sorudur. 
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Sahaya çıkmadan önce temel varsayımlardan biri, ortalamanın üzerinde bir oranla 

asgari ücret civarındaki bir geçim standardına sahip olunacağı yönündeydi. Örneklem 

içine girenlerin %24.7’si 600 TL ve daha düşük bir gelire sahipken, %26’sı 620 ve 950 

TL arası bir gelire sahiptir. Sendikaların açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları 

düşünüldüğünde örneklem içine giren her iki kişiden birinin açlık sınırında yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin Türk-İş, Şubat 2001’de, dört kişilik bir aile için açlık sınırını 

yaklaşık 890, yoksulluk sınırını ise 2 bin 898 lira olarak hesaplamıştır 

(www.turkis.org.tr). Sendikaların yoksulluk sınırı göz önüne alındığında Altındağ 

sakinlerinin %95’inin yoksulluk sınırı içinde yaşadığı görülmektedir. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) rakamları ise oranları oldukça aşağıya çekmektedir. TÜİK’e göre 

(tuik.gov.tr) 2009 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 287 TL, aylık yoksulluk 

sınırı ise 825 TL olarak tahmin edilmiştir. Yoksulluğu oldukça düşük düzeyde gösteren 

bu rakamlara göre bile Altındağ sakinlerinin yarısı yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadırlar. Yoksulluk, düşük hayat standardı Altındağ’ın sırtından inmeyen bir 

yük, vücudundan çıkmayan bir damga gibidir. 

Tablo 66: Normal bir hayat sürmeniz için aylık ne kadar paraya ihtiyacınız olur? 

Normal bir hayat sürmeniz için aylık ne kadar paraya ihtiyacınız olur? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

100-850 TL 51 5,0 6,1 

1000-1400 TL 192 18,7 23,0 

1500-2000 391 38,1 46,8 

2250-3000 128 12,5 15,3 

3500-10000 74 7,2 8,9 

Toplam 836 81,4 100,0 

 
Cevapsız 191 18,6 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Bir önceki tablo nasıl var olan durum hakkında bir bilgi veriyorsa yukarıdaki 

tablo da olması gereken durum hakkında Altındağlıların görüşlerini göstermektedir. 

Burada da dilimler arasında düzenli geçişliliğin olmama nedeni sorunun açık uçlu 

sorularak sonradan dilimlemelerin yapılmış olmasıdır.  

Altındağlılar gerçekten yoksulluk içinde hayatlarını sürdürecek bir gelire 

sahiptirler; peki, normal bir hayat sürmek için ayda ne kadar paraya ihtiyaç 

http://www.turkis.org.tr/


 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

169 
 

duymaktadırlar? Onlar için normal bir hayat ne demektir? Bu normal hayatın sınırları 

nerede başlayıp nerede bitmektedir? Bu normal hayatın sınırlarını çizen nedir? İçini 

dolduran nelerdir? Kime göre nasıl bir normal hayat vardır? Onların beklenti düzeyleri 

nelerdir? Kendileri için çizdikleri, hayal ettikleri normal yaşantının maliyeti nedir? Bu 

soruların cevabı hep burada gizlidir. 

Kendilerine normal bir hayat için açlık sınırının altında bir gelirin (100-850 TL 

arası) yeterli olduğunu söyleyenlerin oranı %5’tir. %5’lik bir kitle, yaşadıkları oldukça 

düşük, açlık sınırının altındaki hayat standardı (açlık sınırı da denilen) için normal bir 

hayat tanımı yapabilmektedirler. Onlar, yaşadıkları bu hayatı içlerine sindiren, 

beklenti düzeyleri yüksek olmayanlar içinde yer alanlardır.  

Ayda 1000-1400 TL’yi normal bir hayat için yeterli görenlerin oranı %18.7 ve 

1500 -2000 TL’yi yeterli görenlerin oranı en yüksek oranla %38.1’dir. Toplamda 

%56.8’lik bir kitle 1000-2000 liralık bir geliri kendi hayatlarını normal bir şekilde 

sürdürmek için yeterli görmektedirler. Türkiye’de asgari ücretin 650 TL dolaylarında 

olduğu düşünülürse bu rakamlar gayet normal gibi görülmektedir. Ancak, sendikaların 

açıkladığı yoksulluk rakamları göz önüne alındığında Altındağlıların yarısının kendileri 

için belirledikleri normal hayat standardı yine yoksulluk sınırın altında kalmaktadır.  

Beklentilerin çeşitli tanımlamalara göre yoksulluk ve hatta açlık sınırlarının 

altında seyretmesi kanaatkârlık, çaresizlik, gündelik yaşam faaliyetlerinin neler 

olması gerektiği hakkındaki bilgi ve tercihler, tüketim alışkanlıkları, sosyal, kültürel 

ihtiyaçların ne olduğu ve nasıl tatmin edildiği gibi pek çok faktörle ilintilidir.  

Tablo 67: Hiç yardım alıyor musunuz? 

Hiç yardım alıyor musunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Evet 467 45,5 46,2 

Hayır 543 52,9 53,8 

Toplam 1.010 98,3 100,0 

Cevapsız 17 1,7 
 

Genel Toplam 1.027 100,0 
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Altındağ yoksulluğun yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Daha önce Altındağ 

SYDV’nın ne kadar ciddi bir yardım dağıttığı belirtilmiş ve tabloda sunulmuştu. Bu 

tabloda da görülmektedir ki, Altındağlıların yaklaşık yarısına yakın bir kısmı (%45.5) 

yardım almaktadır. 

Yardım alma nedeni hane halkının gerçekten yardıma muhtaç olduğu anlamına 

gelebilir ki Altındağ için zaten durum bu şekildedir. Altındağ yoksulluk sınırı altında, 

açlık sınırında yaşayan insanların diğer ilçelere göre daha yoğun olarak yaşadığı bir 

ilçedir.  

Ancak hem literatürdeki yardım bağımlılığı hem de bu çalışmayla birlikte bir 

kez daha çıkan hak etmediği halde yardım alanlar hakkındaki şikayetler ve 

anketörlere, sanki onlar yardım alacak kişileri tespit edecek görevlilermiş gibi 

kendilerine de anket uygulanması gerektiği yönündeki talepler, yardım peşinde 

olmanın ne kadar önemli ve ön planda olduğunu göstermektedir. 

Sosyal yardım, yardım bağımlılığı, seçim dönemlerinde yapılan yardımların 

arttırıldığı yönündeki haberler. Sosyal yardımların hak edip edilmemeden öte bizatihi 

kendisinin bir problem olduğunu göstermektedir.  

Yapılan yardımlara bağımlı hale gelerek hayatını yardımlarla devam edebilir 

bir halde sürdürmek yeni yoksulluk kültürünün önemli bir özelliğidir. Bir diğer özellik, 

çalışma konusunda bireylerin yeterli gayreti göstermemesidir.  

Yoksulluk kültürünün önemli bir özelliği yoksulluğun aile içinde tevarüs eden 

bir durum olarak gösterilmesi ve böylece bireyin yoksulluğunun kendisinden 

kaynaklanan, içinde yaşadığı ortamdan edindiği özelliklerden oluştuğu yönündeydi. 

Altındağ’da yapılan gözlem ve görüşmeler, bu açıdan yoksulluk kültürünün önemli bir 

özelliğini sunarken Türkiye’de yoksulların veya gecekondu semtlerinin pek de 

karşılaşılmayan bir özelliğini yansıtmaktadır. Ancak, burada özellikle çöküntü 

mahalleleri olarak görülebilecek eski Ankara veya eski Altındağ semtlerinin üzerinde 

durmak gerekmektedir. Bu bölgeler, araştırmacılar tarafından en fazla yardım 

bağımlısı, en fazla yoksul bölgeler olarak görülmektedir. Bu bölgelerin bir diğer 

özelliği, kentle bütünleşme yönünde daha düşük düzeyde bir istekliliğin olduğunun ve 

marjinal olaylar ve suça bulaşma oranının diğer bölgelere göre yüksek düzeyde 

seyrettiğinin gözlenmesidir.  
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Yani yeni yoksulluk kültürü olarak tanımlanan açıklama biçimi, örneğin 

çalışmamak, yardım bağımlısı olmak gibi özellikler, Türkiye’de gecekondu 

bölgelerinin sahip olduğu bir özellik değil, ancak eski Altındağ’daki birkaç semtle 

sınırlı olabilecek bir durumdur.  

Tablo 68: Nereden yardım alıyorsunuz?  

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Akrabalar 21 2,0 4,6 

Arkadaşlar ve komşular 5 0,5 1,1 

Kaymakamlık-SYDV 191 18,6 41,4 

Belediye 236 23,0 51,2 

Yardım dernekleri 1 0,1 0,2 

Diğer 7 0,7 1,5 

Toplam 461 44,9 100,0 

Cevapsız 566 55,1 
 

Toplam 1.027 100,0 
 

Yardım alanların tüm örneklem içindeki oranı önceki tabloda belirtildiği gibi 

%45.2 idi. Burada bu oranın cevapsızlar nedeniyle %44.9’a düştüğü görülüyor. Tüm 

örneklem içinde yardım alan bu %44.9’luk grubun yardım aldığı temel iki kaynak 

vardır; bunlar, %51.2 ile belediyeler ve %41.4 ile Kaymakamlık yani Altındağ SYDV’dir. 

Buradan yardım faaliyetlerinin daha çok kurumsal düzeyde ve kamu sektörü 

kaynakları kullanılarak ve kamu sektörü tarafından dağıtılarak yürütüldüğü de 

anlaşılmaktadır. Aile, akrabalar, arkadaşlar ve hatta yardım dernekleri 

kaynaklarından ve bu dernekler aracılığıyla yardım alanların oranı toplam %10’u bile 

bulmamaktadır.  
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5.1.7. Sosyal Dayanışma Ağları-Sosyal Sermaye 

Tablo 69: Şu andaki işiniz için veya çalışmak için iş aradığınızda kimlerden yardım 
istediniz? 

Şu andaki işiniz için veya çalışmak için iş aradığınızda kimlerden yardım istediniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Anne, baba, kardeş, vb. çok yakın 
aile mensuplarımdan 

85 8,3 12,3 

Diğer akrabalarımdan 52 5,1 7,4 

Dost ve tanıdıklar 145 14,1 20,7 

Hemşehrileri 7 0,7 1,0 

Kendi başıma buldum 268 26,1 38,2 

Türkiye İş Kurumu 77 7,5 11,0 

Milletvekili/bürokrat tanıdıklardan 13 1,3 1,9 

Çıraklıktan beri edindiğim kendi iş 
çevremden 

12 1,2 1,7 

Diğer 42 4,1 6,0 

Toplam 701 68,3 100,0 

 
Cevapsız 326 31,7 

 

Genel Toplam 1.027 100,0 
 

Bireyin yoksulluk düzeyini belirleyen temel etken öncelikle bir gelire sahip 

olmasını mümkün kılan bir işe sahip olup olmadığıdır. Her ne kadar çalışan yoksulların 

varlığından söz edilmeye başlansa da bir mesleğe sahip olmak en azından mutlak 

yoksulluk düzeyinden bireyi kurtaracak bir durumdur. Bir işe sahip olmak, bireyi, 

yoksul olmaktan öteye götürecek bir etken olduğuna göre, bir işe sahip olmayı 

mümkün kılacak sosyal çevrenin genişliği, kurumsal çevrenin varlığı ve bunlara erişim 

dolaylı olarak yoksulluğun engelleyicisi, önleyicisi olarak okunabilir. Bireyin hangi 

yollarla bir işe sahip olduğu veya olamadığı ortaya konulduğunda sorunu çözen 

ve/veya iyi işleyen mekanizmanın ne olduğu ortaya konulabilecek böylelikle iyi 

işleyişin önündeki eksikliklerin giderilmesi ile bireylerin bir meslek, bir işe sahip 

olmalarının nasıl daha da mümkün hale getirilebileceği ortaya konulabilecektir.  
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında iş aradığında en yüksek oranla (%38.2) bireyin, 

kendi başına işini bulduğu görülmektedir. Her iki-üç kişiden biri işini eş, dost akraba, 

tanıdık yardımı ve kurumsal yardım olmadan bulmuştur. Bunu dost ve tanıdıklar 

aracılığıyla bulduğunu belirtenler (%20.7) takip etmektedir.  

Bireyin yakın sosyal çevresi ve bu yakınlarının oluşturduğu ağ (network) onun 

bir işe girmesinde oldukça önemli bir role sahip görünmektedir. Anne, baba, kardeş, 

vb. çok yakın aile mensuplarımdan (%12,3), diğer akrabalardan (%7,4), dost ve 

tanıdıklardan (%20,7) ve nihayet hemşehriler (%1,0) milletvekili/bürokrat 

tanıdıklardan (%1,9) ve çıraklıktan itibaren edinilen çevreden (%1,7) iş ararken çok 

ciddi bir yardım alındığı görülmektedir. Bu yardım iş aranırken istenen yardımın çok 

ciddi bir kısmını meydana getirmektedir (%45.2). Yaklaşık olarak her iki kişiden birisi 

iş ararken sosyal çevresinde yer alan tanıdıklarının bilgisine, tanıdıklarına, 

kaynaklarına erişerek iş aramayı tercih etmektedir. Yani sosyal sermayesini 

kullanmaktadır.   

Sosyal sermayenin özellikle dayanışmacı türünün yani, sıkı ve kuvvetli bağlarla 

bağlı olunan yakın çevrenin meydana getirdiği ağdan kaynaklanan dayanışma ve 

destek mekanizmasının ( anne, baba, kardeş, vb. çok yakın aile mensupları (%12,3), 

diğer akrabalar (%7,4), dost ve tanıdıklardan (%20,7)) aracı sosyal sermayeye göre, 

yani daha zayıf ve seyrek bağlarla bağlı olunanların meydana getirdiği ağdan 

kaynaklanan sosyal sermaye türüne göre, (hemşehriler (%1,0) milletvekili/bürokrat 

tanıdıklar (%1,9) ve çıraklıktan itibaren edinilen çevre (%1,7)) iş arama ve bulma 

konusunda çok daha faal ve etkin olduğunu görmekteyiz. Burada da geleneksel Türk 

aile ve akrabalık ilişkileri ve dayanışma mekanizmasının fonksiyonelliği ve yoksullukla 

mücadelede en temel adımlardan birisi olan iş bulma konusundaki Altındağlılar 

arasındaki önemi ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu gibi kurumsal-resmi yollarla iş sahibi olduğunu belirtenlerin 

oranı ise, %11’de kalmaktadır. %11’lik oran küçümsenmeyecek bir orandır; fakat, 

bireyin sosyal çevresini güçlendirip geliştirerek bir iş sahibi olma olasılığının ya da tek 

başına çıkıp iş arayarak iş bulma olasılığının daha yüksek olduğu açıkça ortadadır.  

Bireyin sosyal çevresinin önemi sadece onun bir iş sahibi olmasını mümkün 

kılmakla kalmıyor hayatının her anında önemli rol oynuyor görünmektedir; örneğin, 
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birey en fazla paraya ihtiyaç duyduğu anda eğer böyle bir çevreye sahip değilse ne 

yapacaktır? 

Tablo 70: ''Acilen paraya ihtiyacınız var.'' Böyle bir durumda nereye-kime gidersiniz? 

''Acilen paraya ihtiyacınız var.'' Böyle bir durumda nereye-kime gidersiniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Anne, baba, kardeş, vb. çok 
yakın aile mensuplarına 

349 34,0 34,7 

Diğer akrabalarıma 68 6,6 6,8 

Komşu-dost ve tanıdıklara 179 17,4 17,8 

Milletvekili/bürokrat tanıdıklara 2 0,2 0,2 

Kaymakamlık, valilik, 
belediyeye 

52 5,1 5,2 

Kimseye gitmem-gidemem 101 9,8 10,0 

Bakkala veya markete giderim 4 0,4 0,4 

Bankadan kredi 167 16,3 16,6 

Kredi kartından çekerim 14 1,4 1,4 

Diğer 69 6,7 6,9 

Toplam 1.005 97,9 100,0 

 
Cevapsız 22 2,1 

 

Genel Toplam 1.027 100,0 
 

 

Acilen paraya ihtiyaç duyulduğunda, insanın eli sıkıştığında bu sorunu çözmek 

için nereye gideceği, ne yapacağı onun sosyal çevresinin gücünü yani sosyal ağlarını 

ve bu ağlardan elde edilen sosyal sermayesinin gücünü göstermektedir.  

Acilen paraya ihtiyaç duyulduğunda gidilecek ilk yer olarak anne, baba, 

kardeş, vb. çok yakın aile mensuplarından (%34,7) oluşan bir çevre gösterilmektedir. 

Bu, izaha gerek duyulmayan bir seçenektir. Yine sosyal çevrenin bir başka unsuru, 

komşu-dost ve tanıdıklar %17.4 ile ikinci sırada gelmektedir. Dayanışmacı sosyal 

sermayenin kuvvetini, işlevselliğini ve önemini çarpıcı bir şekilde gösteren bir 

bulgudur. 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

175 
 

Burada dikkati çeken acilen ihtiyaç duyulan durumlarda paranın bankadan 

kredi olarak çekileceği veya kredi kartından çekileceği yönünde verilen cevaplardır. 

Acil durumlarda paranın bankadan çekilmesi birkaç farklı şekilde yorumlanabilir. İlk 

olarak kişiler, sosyal dayanışma içinde olabilecekleri akraba veya sosyal çevreye sahip 

olamayabilirler. İkinci olarak böyle bir çevreye sahip olsalar bile onlardan acil 

durumlarda bunu alabilecek ekonomik güce-gelişmişliğe sahip bir çevreye sahip 

olamayabilirler veya onlarda borç verilebilecek, borcu ödeyebilecek gücü olduğuna 

dair bir güven duygusu oluşturamazlar veya oluşturamamışlardır. Üçüncü olarak, 

bankadan acil durumlarda para çekmek bireylerin “boynunu bükmeden”, kendi sosyal 

çevresi içinde pozisyonuna halel getirmeden borç alabileceği bir yol olarak 

görülebilir. Dördüncü olarak geri ödemelerde faizle bile olsa, hangi şart ve fiyat 

aralıklarında ödeyeceğine yine kendisi karar verebilir. Beşinci olarak, banka borç 

alınacak bir tanıdık veya akrabaya göre işlemlerinde daha ketum davranacağı için, 

kişi, eğer zor durumda ise bu durumunu kimsenin duymasına gerek kalmadan 

ihtiyacını halledebilecektir.  

Yukarıda sıralanan izah biçimleri daha çok durumu olumlu bir bakış açısıyla 

değerlendirmeye dayanır; oysa, bunların ötesinde, acil durumlarda banka kredisine 

başvurmak sosyal dayanışma ağlarında köklü bir dönüşümün başladığının, güven ve 

dayanışma mekanizmalarının erozyona maruz kaldığının da göstergesidir.  

“Kimseye gitmem, gidemem” seçeneği %9.8’lik bir orana sahiptir ki asıl 

korunmaya veya güçlendirilmeye muhtaç olan kesim bunlardır. Bu kimseler acil 

durumlarda, paraya çok ihtiyaç duydukları anda kimseye gitmediklerini, 

gidemediklerini belirtmektedirler. Çünkü bunlar gidecek bir çevreye veya kendi 

ihtiyaçlarına çözüm olabilecek bir çevreye sahip değillerdir.  

%6.7’lik “diğer” şıkkını seçen kesim ise, “hiç kimsenin vermeyeceğini” veya 

“hiç yok” diyerek acil durumlarda sığınabilecekleri bir limanın, bir çevrelerinin 

olmadığını belirtmektedirler.  
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5.1.8. Kent ve Altındağ Algısı 

Tablo 71: Altındağ deyince aklınıza ilk gelen nedir? 

Altındağ deyince aklınıza ilk gelen nedir? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Gecekondu-gerikalmışlık 144 14,0 14,6 

Fakirlik-mahrumiyet 130 12,7 13,2 

Kale-Hacıbayram-Altınpark-Bentderesi 65 6,3 6,6 

Ankara'nın (en eski) ilçesi 35 3,4 3,5 

Yaşadığım-büyüdüğüm yer 89 8,7 9,0 

Yaşanılmayacak (rezil-pis) yer 81 7,9 8,2 

Yaşanılacak (güzel-huzurlu) ilçe 85 8,3 8,6 

Yardımlar 18 1,8 1,8 

Kaymakamlık 13 1,3 1,3 

M. Gökçek-Büyükşehir 8 0,8 0,8 

V.Tiryaki-Belediye 76 7,4 7,7 

Yıkım-Yenilenme-Çalışma 30 2,9 3,0 

Hiç bir şey gelmiyor 62 6,0 6,3 

Alkol-esrar-hap-hırsız-uyuşturucu-kavga 30 2,9 3,0 

Çinçin-Yenidoğan 18 1,8 1,8 

Diğer 102 9,9 10,3 

Toplam 986 96,0 100,0 

 
Cevapsız 41 4,0 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Altındağ’ın sosyo-kültürel dokusu üzerine bir araştırma yaparken Altındağ’ı 

diğer ilçelerden farklı kılan hususların Altındağ’ın cüsseli bir gecekondu bölgesi 

olmasını, geri kalmışlığını, fakir insanların mahrumiyet içinde yaşadığı bir bölge 

olduğunu belirtmiştik. Bu sayılanların hepsi, gerçekte, birbirleriyle örtüşen özellikler 

olarak Altındağ’ın dokusunu örerler. Dışarıdan objektif ve bilimsel bir gözle 

bakıldığında Altındağ algısı bu iken acaba Altındağlıların kendilerinin gözünde nasıl 

bir Altındağ algılaması vardır? 

Açık uçlu olarak sorulan bu soru anketler tek tek incelendikten sonra yukarıda 

tasnif edilmiş tablo ortaya konmuştur. 
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Altındağ deyince Altındağlıların aklına en yüksek düzeyde (%14), gecekondu-

geri kalmışlık gelmektedir. Onu %12.7 ile fakirlik ve mahrumiyet takip etmektedir. 

Altındağ’ın fakirlik, gecekondu ve mahrumiyetle anılma tarihi genç cumhuriyetle 

birlikte ortaya çıkmıştır. Coğrafi özellikleri dolayısıyla konut yapımına elverişli 

olmayan bölge olarak Altındağ, şehir planlamasının dışında kalmış buna ilaveten hızla 

modernleşen ve bir inşaat şantiyesi haline gelen başkentte, işçilerin şehir merkezine 

yakın ve ucuz barınma yeri olarak burayı kullanması nedeniyle bir işçi yatağı haline 

gelmiştir.  Başlangıçta, yüksek tepelerin yamaçlarına yapılan evler, tenekelere 

oradan barakaya ve son olarak da gecekondulara dönüşerek Altındağ’ın yoksulluk ve 

Ankara’nın gecekondu tarihi yazılmış olur. “Eski kentin hemen yanında boş, 

denetimsiz ve plan dışı bırakılmış alanlar… Bunların başında kuşkusuz Altındağ tepesi 

gelir. Yüksekliği 900-1100 m civarında olan bu tepe bu özelliği ile bir eşik oluşturduğu 

için yerleşme dışı bırakılmıştı. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 1920 yılında kaleden 

bakıldığında Altındağ tepesinin bomboş göründüğünü iletir” (Şenyapılı, 2004:74-75). 

Gerçi, kent planlamalarında Altındağ için iyi şeyler de yapılmaya çalışılmıştır. 

Örneğin, Bent deresinin bir mesire yeri olma özelliğinin korunması (Şenyapılı, 

2004:62) gibi; ancak, bunların sadece planlarda kaldığı görülür.   

Altındağ deyince akla gecekonduların ve yoksulluğun gelmesi kadar doğal bir 

şey yoktur; çünkü semtin eski tarihsel dokusunun etrafında ve içinde 1930’lu yıllardan 

sonra yerleşen alt sınıf mensubu işçiler kendi elleriyle yaptıkları ilk barınakları inşa 

ederek bu algılamaya sebep olan süreci başlatmışlardır. Daha sonra, kentin 

gelişmesinin Ulus yerine Kızılay ve Çankaya istikametine doğru kaymasıyla birlikte de 

bugüne kadar hep ikinci planda kalan gecekondu ve yoksullukla anılan bir Altındağ 

ortaya çıkmıştır.  

“Bu ilk gecekonduların merkeze en yakın alanlarda gelişmesi 

tesadüfî değildir. Bu yıllarda Ankara’da sanayi sektörünün çok kısıtlı 

olmasına karşın ticaret, özellikle yeni gelişen konut alanlarına hizmet 

götüren perakende ticaret giderek artıyor ve Eski Kentin çarşılarında 

yoğunlaşıyordu. Aynı biçimde sinema, bar, lokanta gibi hizmetler de 

bu çarşılarda ve Çankırı caddesi çevresinde gelişmekte idi. İnşaat 

işlerinin yanı sıra kentin en önemli iş olanakları ve finans merkezi de 

bu çarşılarda yoğunlaşmakta idi… Böylece Ulus merkezi ve çevresinde 
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kentin yönetim, ticaret, eğlence, kültür ve eğitim işlevleri 

yoğunlaşarak bu yöreye alt gelir grupları için kentin en çekici istihdam 

alanı niteliğini kazandırıyordu. En önemli iş olanaklarını taşıyan bu 

alana yürüme mesafesi içinde yerleşmek de bu gelir gruplarınca 

yeğlenen bir karar oldu” (Şenyapılı, 2004:96) 

Altındağ, Ankara’nın açıkhava müzesidir. Ankara, tarihin birçok medeniyetine 

beşiklik etmiş bir mekândır. Altındağ, hem geçmişin, antik olanın hem de modern 

olanın bir sentezidir. Ankara Kalesi; Hacı Bayram Camii Ankara’nın antik ve 

geleneksel değerlerini temsil ederken Altınpark Ankara’nın modern yüzünün 

simgesidir. Altındağ bu antik, geleneksel ve modern değerleriyle de  %6.3’lük bir 

algılanmaya sahip görünmektedir.  

Altındağ’ı yaşadığı, büyüdüğü yer olarak görenlerin oranı %8.7’dir. Bu kesim 

Altındağ deyince kendi doğduğu, yaşadığı bir yeri anlamaktadır.  

Altındağ, bazı sakinlerinin gözünde yaşanılmayacak kadar kötü, rezil, pis bir 

yer olarak değerlendirilirken (%7.9); bunun tam tersine,  %8.3’lük bir kesim 

tarafından yaşanılacak, güzel, huzurlu bir ilçe olarak görülmektedir. Onlar, yapılan 

görüşmelerde Altındağ’ın çok güzel bir yer olduğunu, en iyi komşuluk ilişkilerinin, en 

iyi insanların burada olduğunu, çok daha iyi imkânlar sahip olsalar bile asla buradan 

gitmeyeceklerini belirtmektedirler.  

Altındağ deyince Kaymakamlık, yapılan yardımlar, Büyükşehir Belediyesi ve 

Belediye Başkanının kendisi, İlçe Belediyesi ve İlçe belediye başkanının kendisi yine 

akla gelenler arasındadır. Bu sayılanlar arasında en yüksek orana Altındağ Belediye 

Başkanı sahiptir (%7.4). Yine Belediye’nin çalışmalarıyla ilgili olarak Altındağ deyince 

“Yıkım-Yenilenme-Çalışma”  akla gelmektedir.  

Altındağ’ın sadece eski, antik, geleneksel ve modern yapı ve değerlerliyle 

değil mahalleleriyle de anılması söz konusudur. Altındağ deyince Çinçin ve 

Yenidoğan’ın akla gelmesi de dikkat çekicidir. Kaldı ki bu araştırmayı yürüten 

kişilerin ilk aklına gelenler arasında Çinçin Mahallesi yer almıştır.  
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Altındağ deyince Çinçin ve Yenidoğan mahallelerini andıktan sonra onlarla 

birlikte anılan “alkol-esrar-hap-hırsız-uyuşturucu-kavga” seçenekleri de %2.9’luk bir 

oranla anılmaktadır.  

Tablo 72: Ankara'da hiç gitmediğiniz bir semt/mahalle var mı? 

Ankara'da hiç gitmediğiniz bir semt/mahalle var mı? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 654 63,7 64,8 

Hayır 355 34,6 35,2 

Toplam 1.009 98,2 100,0 

 
Cevapsız 18 1,8 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

 

Ankete katılan 1027 kişiden 1009’u Ankara’da hiç gitmedikleri semt/mahalle 

var mı sorusuna cevap vermişlerdir. Cevap verenlerin %64,8’i Ankara’da görmedikleri 

bir semt/mahalle olduğunu söylemişlerdir. Takibenden tabloda da görüldüğü üzere 

%45,2lik bir kesim Ankara’da özellikle görmek istedikleri bir semt ya da mahallenin 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

Gecekondu mahallelerinde yaşayanların ‘kentin çekiciliği’ olarak 

tanımladıkları ve kente yapılan göçe sebep olarak gösterilen kentin sunduğu eğlence, 

alışveriş, kültür, sanat, ticaret, eğitim vb bazı olanakların yoğunlaştığı mahalle ve 

semtler gecekondu sakinlerince yıllarca bilinmeyen, hiç görülmeyen yerler olarak 

kalabiliyorlar. Yıllarca üç tarafı deniz olan İstanbul’da oturup denizi hiç 

görmeyenlerde olduğu gibi. Nitekim Altındağlılarda nereleri görmek istedikleri 

sorulduğunda Anıtkabir’den Atakule’ye, Çankaya Köşkünden Kızılay’a, Gençlik 

Parkında Barajlara, Kale‘den Beypazarı, Kızılcahamam ve Meclis’e, Bilkent’ten Hacı 

Bayramı Veli Camiine ve Kurtuluş Savaşı Müzesine kadar Ankara’nın simgesi olmuş ve 

hatta bir kısmı doğrudan Altındağ ilçesi sınırları içerisinde yer alan yerleri 

görmediklerini ve görmek istediklerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 73: Ankara’da hiç gitmediğiniz yer neresidir? 

Ankara'da hiç gitmediğiniz 
yer neresidir? 

Frekans Yüzde 
Ankara'da hiç gitmediğiniz 
yer neresidir? 

Frekan
s 

Yüzd
e 

Abidin paşa 1 0,1 Çamlıdere, Beypazarı 1 0,1 

Aklıma gelmiyor 4 0,4 Çankaya 76 7,4 

Altınpark 3 0,3 
Çankaya, 
(Kızılay+Ostim+Beşevler+Dik 

men)) 

6 0,6 

Ankara kalesi 4 0,4 Çayyolu 8 0,8 

Anne babamın evi hariç her 
yer 

1 0,1 Çinçin 3 0,3 

Atakule 4 0,4 Çoğu yere gitmedim 158 15,4 

Atatürk orman çiftliği 2 0,2 Çubuk, gölbaşı 1 0,1 

Ayaş 3 0,3 Çukurambar 1 0,1 

Ayrancı 3 0,3 Demetevler 2 0,2 

Bağlum 2 0,2 Dikimevi 1 0,1 

Balgat 5 0,5 Dikmen 12 1,2 

Batıkent 14 1,4 Dikmen 
(etlik+Bahçelievler+İvedik) 

3 0,3 

Batıkent (Çankaya+Ostim) 2 0,2 Dışkapı 2 0,2 

Bent deresi 1 0,1 Elmadağ   

Beşevler 2 0,2 Elvankent   

Beypazarı 5 0,5 Eryaman   

Bilkent 1 0,1 Etimesgut 5 0,5 

Bilmem 6 0,6 Etlik 1 0,1 

Gazi 1 0,1 Kıbrıs köyü 2 0,2 

Gençlik parkı 1 0,1 Kırıkkonaklar 1 0,1 

Gitmeye korkuyorum 1 0,1 Kızılay 37 3,6 

Göksu parkı 3 0,3 Kızılay, Çankaya 1 0,1 

Gölbaşı 11 1,1 Kızılcahamam 2 0,2 

Gölbaşı, Anıtkabir 1 0,1 Kocatepe 3 0,3 

Hasköy, Pursaklar 1 0,1 Kocatepe, Çankaya 1 0,1 
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Hatırlamıyorum 1 0,1 Konut 1 0,1 

Haymana 3 0,3 Konya 1 0,1 

Hayvanat bahçesi 1 0,1 Küçükesat 1 0,1 

Hiçbir yere gitmedim 54 5,3 Mamak 2 0,2 

Hüseyin gazi 1 0,1 Meclis 1 0,1 

Hüseyingazi, Yenimahalle, 
Demetevler 

1 0,1 Migros 1 0,1 

İncirli 2 0,2 Nallıhan 1 0,1 

İsmetpaşa 1 0,1 ODTÜ 1 0,1 

Kale 1 0,1 Oran 2 0,2 

Karakurşun 1 0,1 Oran, Çankaya 1 0,1 

Kavaklıdere 1 0,1 OSTİM 1 0,1 

Keçiören 20 1,9 Öveçler 1 0,1 

Keçiören, Altınpark 1 0,1 Park Caddesi 1 0,1 

Polatlı 2 0,2 Türközü 1 0,1 

Pursaklar 1 0,1 Ulus 3 0,3 

Real 1 0,1 Ulustan başka bir yer bilmem 1 0,1 

Sıhhıyeden öbür tarafa 
geçmedim 

1 0,1 Ümitköy 3 0,3 

Sincan 15 1,5 Ümitköy, Çankaya 1 0,1 

Sincan, Bahçeli 1 0,1 Yenidoğan dışındakiler 2 0,2 

Sincan, Dikmen 1 0,1 Yenikent 2 0,2 

Sincan, Kızılay 1 0,1 Yenikent, Eryaman 1 0,1 

Solfasol 1 0,1 Yenimahalle 15 1,5 

Tarihi yerler 2 0,2 Yerleri de bilmiyorum 1 0,1 

TBMM, Akdere 1 0,1 Yüzüncüyıl 1 0,1 

Tek Ulusa gittim 1 0,1 Toplam 1.027 100,0 

 

Ankara’nın merkezi olarak bilinen bir ilçesinde oturanların büyük bir kısmının 

Altındağ dışında bir yer görmediği, Altındağ dışına çıkmadığı, Altındağ dışında bir yer 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

182 
 

görmediği anlaşılmaktadır. Burada görüşülen kişilerin yarısının kadın olduğu 

düşünülürse, alınan cevaplar sonunda kadınların ciddi bir yatay hareketlilik mahrumu 

olduğu anlaşılmaktadır. Kadınlar evlerinin etrafı ve mahalleleri dışında hiçbir yer 

hakkında bilgi sahibi görünmemekte gibidir. Cinsiyet gözetilmeksizin Altındağlıların 

hiç gitmediği yerin daha çok nereler olduğuna bakıldığında Çankaya en yüksek oranla 

karşımıza çıkmaktadır. Altındağlıların hiç gitmediği bir yerdir Çankaya, Yani 

Ankara’nın sınıfsal pozisyonu en yüksek ilçesi ile sınıfsal pozisyonu en düşük ilçesi 

arasındaki mesafenin de ne kadar açık olduğu ortadadır. Çankaya’yı Kızılay takip 

etmektedir. Sonra Keçiören, Batıkent, Dikmen, Sincan, Yenimahalle gelmektedir.  

 

 

 

 

Tablo 74: Ankara'da özellikle görmek istediğiniz bir semt/mahalle var mı? 

Ankara'da özellikle görmek istediğiniz bir semt/mahalle var mı? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 445 43,3 45,2 

Hayır 539 52,5 54,8 

Toplam 984 95,8 100,0 

 
Cevapsız 43 4,2 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

 

Ankara’da görmedikleri birçok yer vardır Altındağlıların ama onlar 

görmedikleri yerleri merak etmekte midir? Eğer görmediği merak ettiği yerler varsa 

buralar nerelerdir? Cevap verenlerin %45.2’si Ankara’da görmek istedikleri bir semt 

ya da mahalle olduğunu söylemektedirler. Buna karşın %54.8’inin görmek istediği bir 

yerin olmadığı anlaşılmaktadır. Görüşülenlerin yarısının bu tür bir merak içinde 

olmaması nasıl açıklanabilir? Onlar Ankara’yı merak etmemekte midirler veya 
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görülecek bir yer olduğunu düşünmemekte midirler? Veya görmek isteseler bile zaten 

imkânları olmadığı için göremeyeceklerini düşündükleri için mi bu cevabı 

vermişlerdir. Sahada yapılan gözlemler ve anketörlerin saha gözlemlerinden 

hareketle bu durumu, onların maddi imkânlarının yetersizlikleriyle açıklamak 

mümkündür.  

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde gençler için zaman zaman geziler 

düzenlemektedir. Altındağlılar içinde aşağıda gidilmek istenen yerlerin listesi vardır. 

Bu liste esas alınmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü derneklerin bir 

araya gelerek Ankara içinde şehir turları düzenleyerek günü birlik Ankara gezileri 

Altındağlılar için, özelikle bu tür bir geziyi finanse edebilecek durumda olmayanlar 

için büyük bir mutluluk kaynağı, hayatlarında küçük bir renklilik, yaşadıkları kentle 

tanışma, kaynaşma, kentlileşmeye doğru bir adım olarak değerlendirilebilecektir.  

 

 

Tablo 75: Ankara’da özellikle görülmek istenen yerler  

Ankara'da özellikle 
görmek istediğiniz yer 
neresidir? 

Frekans Yüzde 
Ankara'da özellikle görmek 
istediğiniz yer neresidir? 

Frekans Yüzde 

Aklıma gelmiyor 1 0,1 Beypazarı 13 1,3 

Altındağ caddesi 1 0,1 Bilkent 1 0,1 

Altınpark 6 0,6 Bilmiyorum 3 0,3 

Anıtkabir (Dikmen 
Vadisi+Gençlik Parkı+ 
Hayvanat Bahçesi+ 
Kocatepe Camii 

6 0,6 Bir şey diyemeyeceğim 1 0,1 

Ankara dışı 1 0,1 Camiler 2 0,2 

Ankara kalesi 5 0,5 Cumhurbaşkanlığı Köşkü 1 0,1 

Ankara’nın her yeri 1 0,1 Çankaya köşkü 1 0,1 

Ankara'nın her yeri 
özellikle Kızılcahamam da 
piknik yapmak 

1 0,1 Çankaya, Atakule 1 0,1 

Ankara’nın kendini bile 
görmek istemem 

1 0,1 Çankaya, Kızılay 1 0,1 
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Antalya 1 0,1 Çankaya, Kocatepe, Kızılay 1 0,1 

Atakule 15 1,5 Çankaya, Küçükesat 1 0,1 

Atatürk merkezi 1 0,1 
Çankaya,TBMM civarı, 
milletvekillerinin 
yaşantılarını görmek 

1 0,1 

Atatürk orman çiftliği 4 0,4 Çankaya, Ümitköy 1 0,1 

Ayaş 1 0,1 Çankırı’da türbe 1 0,1 

Ayrancı 1 0,1 Çayyolu 4 0,4 

Bakanlık tarafı 1 0,1 Çubuk 1 0,1 

Balgat 1 0,1 Dikmen 4 0,4 

Batıkent 7 0,7 Dikmen vadisi 9 0,9 

Bayburt 1 0,1 Dışkapı 1 0,1 

Ege mahallesi 1 0,1 Hiç düşünmedim 1 0,1 

Elmadağ 1 0,1 Hiçbir yer göremedim, 
görsem güzel olurdu 

4 0,4 

Elvankent 2 0,2 Hoşdere 1 0,1 

Eryaman 2 0,2 Hüseyingazi 3 0,3 

Erzurum 1 0,1 İncek 2 0,2 

Estergon Kalesi 1 0,1 İstanbul’daki camiler 1 0,1 

Etimesgut 1 0,1 İzmir, Keçiören 1 0,1 

Etlik, Keçiören 1 0,1 Kale 7 0,7 

Etlik 5 0,5 Keçiören 11 1,1 

Gençlik parkı 13 1,3 Keçiören, Akvaryum 1 0,1 

Gidemediğim için bir şey 
diyemiyorum 

1 0,1 
Keçiören’deki akvaryumları 
ceza evi yeni yapılan 

1 0,1 

Göksu parkı 10 1,0 Kırıkkonaklar 1 0,1 

Hacı Bayram Camii 8 0,8 Kızılcahamam 3 0,3 

Hamamlar 1 0,1 Kocatepe Camii 16 1,6 

Hasanoğlan 1 0,1 Köy yerleri 1 0,1 

Hayvanat bahçesi 3 0,3 Küçükesat 1 0,1 

Mado Cafe 1 0,1 Söğütözü 1 0,1 
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Mavi göl 3 0,3 Spor tesisleri 1 0,1 

Meclis 3 0,3 Tarihi ve turistik yerler 8 0,8 

Milletvekillerinin 
lojmanları 

1 0,1 Tiyatroya gitmek isterdim 1 0,1 

Mogan Gölü 1 0,1 Tunalı 1 0,1 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
mezarı 

1 0,1 Türbe 1 0,1 

Oran 2 0,2 Ulucanlar cezaevi 1 0,1 

Parklar 12 1.2 Ulus 3 0,3 

Polatlı 1 0,1 Ümitköy, Çayyolu 3 0,3 

Müzeler 2 0,2 Var da bilmiyorum 1 0,1 

Roma Hamamı, Gazi 
Mahallesi 

1 0,1 Yeni açılan Ankara 
mahalleleri 

2 0,2 

Sincan 8 0,8 Yenimahalle 3 0,3 

Sıhhiye Köprüsü 1 0,1 Yıldız 1 0,1 

Kızılay 23 2,2 Cevapsız 590 57,4 

Kızılay (Çankaya+Ulus+ 
Hacıbayram) 

4 0,4 Toplam 1.027 100,0 

 

 

Altındağlıların özellikle görmek istedikleri yerler arasında Anıtkabir başta 

gelmek üzere, Atakule, Çankaya gibi gitmek istedikleri yerin yüksek düzeyde olduğu 

yerler ile çeşitli parklar ki bunlar arasında Dikmen Vadisi, Gençlik Parkı, Göksu Parkı, 

Harikalar Diyarı gelmekte sonra tarihi, turistik yerler ve Hacı Bayram Camii, Kocatepe 

Camii, Kale gelmektedir. Beypazarı, Keçiören ve Sincan ise semt olarak diğer 

görülmek istenen yerler arasındadır. 

 

Tablo 76 Alışveriş için büyük alışveriş merkezlerini kullanır mısınız? 

Alışveriş için büyük alışveriş merkezlerini kullanır mısınız? 

 
Frekans Yüzde Yüzde 
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Evet 389 37,9 38,9 

Hayır 611 59,5 61,0 

Toplam 1.000 97,5 100,0 

 
Cevapsız 27 2,5 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Altındağlıların %61’i alışveriş için büyük alışveriş merkezlerini 

kullanmamaktadır. Büyük kentlerde geleneksel çarşı düzeninin ve küçük esnaf 

işletmeciliğinin yerini çok hızlı bir şekilde alan AVM olarak da bilinen büyük alışveriş 

merkezleri, kentli nüfusun çok yoğun bir şekilde alışveriş ve dinlenme-eğlenme 

mekânları olarak kullandığı alanlardır. Altındağlılar, bu mekânlardan çok 

yararlanmadıklarını daha çok bakkal, çarşı gibi geleneksel alışveriş mekânlarını ve 

mahalle içlerine girmiş olan market zincirlerini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Kentin görmedikleri yerleriyle ilgili soruda olduğu üzere, alışveriş merkezlerine gitme 

konusunda da Altındağlıların nispeten kapalı bir ‘kent’ hayatı sürdürdükleri bu 

sonuçlardan ortaya çıkmaktadır. Yani ‘olanakları’ ve ‘cazibesi’ için gelinen kent hala 

bu kimselere uzaktır ve tüm olanaklarıyla tamamen erişilebilir bir durumda değildir. 

 

 

 

 

Tablo 77: En çok hangi alışveriş merkezine gidersiniz? 

En çok hangi alışveriş 
merkezine gidersiniz? 

Frekans Yüzde 
En çok hangi alışveriş 
merkezine gidersiniz? 

Frekans Yüzde 

365 1 0,1 Mahalle bakkalı, marketleri 20 2,0 

Acity 1 0,1 Makromarket 21 2,1 

Adese 3 0,3 Optimum 3 0,3 

Ankamall 100 9,7 Metro 20 1,9 

Antares 14 1,4 Migros 4 4,3 

Atakule 1 0,1 Migros, kiler 1 0,1 

Bauhouse 3 0,3 Nokta 1 0,1 

Başgimpa 6 0,6 Kahvaltı sarayı ulus 1 0,1 
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Beğendik 1 0,1 Karadenizler 2 0,2 

Bim 21 2,0 Kentpark 1 0,1 

Büyük marketler 2 0,2 Kiler 55 5,4 

Carrefour 5 0,5 Kipa 1 0,1 

Cepa 3 0,3 Kızılay 4 0,4 

Çağdaş 1 0,1 Öztürkler 1 0,1 

Çağdaş,Kiler 1 0,1 Panora 2 0,2 

Çelikler 1 0,1 Pazar 5 0,5 

Lc waikiki 3 0,3 Peynirci 4 0,4 

Elektroworld 1 0,1 Real 3 0,3 

En yakın nereyse o 1 0,1 Gezer 5 0,5 

Farketmez 2 0,2 Soykan 11 1,1 

Forum 2 0,2 Ulus 7 0,7 

Gazi market 2 0,2 YKM 1 0,1 

Gimat 1 0,1 Yunus market 10 10 

Gimsa 8 0,8 Yunus market, Bim 1 0,1 

Gitmem 1 0,1 Yunus market, Makromarket 2 0,2 

Hal’e gidiyorum 1 0,1 Yunus, Akyurt 1 0,1 

Hangisi ucuz olursa 3 0,3 Cevapsız 604 58,8 

Hepsine 3 0,3 Toplam 1.027 100,0 

 

Tablo 78: Alışverişlerinizde kredi kartı kullanıyor musunuz? 

Alışverişlerinizde kredi kartı kullanıyor musunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 396 38,6 39,0 

Hayır 620 60,4 61,0 

Toplam 1.016 98,9 100,0 

 
Cevapsız 11 1,1 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Kredi kartı sadece para güvenliği ve alışveriş kolaylığı sağlayan bir araç olarak 

değil belki bunlardan da önce ve önemli olarak bireysel düzeyde hızlı ve esnek kredi 

kullanmayı kolaylaştıran bir araç olarak ülkemizde son yıllarda çok hızla 

yaygınlaşmıştır. Ankete katılanların %39’u alışverişlerinde kredi kartı kullandıklarını 

beyan ederken %61’i kredi kartı kullanmadığını ifade etmiştir.  
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Kredi kartları geleneksel olarak yaygın bir şekilde kullanılan aile içi, akrabalar 

arası, komşular arası ve esnafla borç alıp verme şeklindeki mikro maddi destek 

mekanizmasının yerini de almaktadır. ‘Bakkal defterine yazdırmak’, ‘komşudan 

ödünç almak’ yerine artık ‘kredi kartından çekilmektedir’.  

Kredi kartlarının Altındağlılar arasında çok yaygın olmamasının bir sebebi kredi 

kartı almak için bankalar tarafından istenen düzenli gelir ve kefil gibi bir takım 

özelliklere sahip olmamaları olabilir. Öbür yanda bir diğer sebep Altındağlıların 

geleneksel dayanışma mekanizmalarından daha çok ve daha kolaylıkla yararlanıyor 

olmaları söz konusu olabilir.  
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5.1.9. Günlük Hayat ve Gelecek Algısı 

Tablo 79: Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 

Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evde oturur TV izlerim 352 34,3 54,7 

Kahveye giderim 41 4,0 6,4 

Komşu ve akrabalarımı ziyaret ederim-
ederiz 

57 5,6 8,9 

Alışveriş merkezlerine (AVM) giderim 1 0,1 0,2 

Üyesi olduğum dernek, klüp, siyasi 
parti, cemaat vb faaliyetlerle uğraşırım 

4 0,4 0,6 

Boş zamanım yok 127 12,4 19,8 

Diğer 61 5,9 9,5 

Toplam 643 62,6 100,0 

 
Cevapsız 384 37,4 

 

Genel Toplam 1.027 100,0 
 

 

Altındağlıların yaklaşık %20’si boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri sorusuna 

‘boş zamanım yok’ cevabını vermişlerdir. Boş zamanı olanların yarısından fazlası 

(%54,7) bu zamanlarını evde oturup TV izleyerek değerlendirmektedirler. Bu cevap 

görsel medyanın Altındağlıların hayatında önemli bir etki kabiliyetine sahip olduğunu 

göstermektedir. Akraba ve komşu ziyaretleri (%8,9) ve kahveye gitmek (%6,4) boş 

vakit değerlendirmek için başvurulan diğer seçenekleri meydana getirmektedir.  

 

 

 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

190 
 

 

Tablo 80: Hayatınızdan memnun musunuz? 

Hayatınızdan memnun musunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 631 61,4 64,7 

Hayır 317 30,9 32,5 

Diğer 28 2,7 2,9 

Toplam 976 95,0 100,0 

 
Cevapsız 51 5,0 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 

 

Altındağlılar, tüm yokluklara, sınırlı kentli yaşamlarına, açlık ve veya yoksulluk 

sınırı altında ve zaman zaman suçla, pislikle ve azgelişmişlikle anılan düşük kaliteli 

mekânlarda yaşıyor olmalarına rağmen %64 oranında hayatlarından memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir. Buradan çıkarılacak sonuç basittir; hayattan 

memnuniyet gelir seviyesi, mekânın kalitesi, kentsel yaşam biçimi ve tüketim 

alışkanlıkları ile tek başına tanımlanan bir durum değildir. Bunların ötesinde ve 

Altındağlılar tarafından önemli ve anlamlı bulunan başka faktörler belili ki onların 

hayatlarından memnun olmalarına ya da en azından şikâyet etmemelerine sebep 

olmaktadır.  

Tablo 81: Sizce geleceğiz nasıl olacak? 

Sizce geleceğiz nasıl olacak? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Çok kötü 82 8,0 8,8 

Kötü 199 19,4 21,3 

Aynı 289 28,1 30,9 

İyi 302 29,4 32,3 

Çok daha iyi 64 6,2 6,8 

Toplam 936 91,1 100,0 

 
Cevapsız 91 8,9 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 
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Hayatından memnun olduğunu belirtenlerin baskın çoğunluğunun bilgisi, 

Altındağlıların gelecek algısını ölçen yukarıdaki sonuçla birleştirildiğinde daha da 

anlamlı hale gelmektedir. ‘Modern’ kentin modern insanının maddi refahına ve yaşam 

kalitesine sahip olmasalar da bu insanların %39,1’i geleceklerinin iyi ya da daha iyi 

olacağını düşünen iyimserlerden meydana gelmektedir. Gelecekten kötümser 

beklentileri olanlar ise %30.1’dir. Gecekondu ve apartman hayatının mukayese 

edildiği bölümlere bakıldığında gecekondu hayatı ısınma ve alt yapı sorunları dışında, 

özellikle yazın burada yaşayan insanların bir yeryüzü cenneti olarak görülmektedir. 

Yani birçoğu gecekondularda yaşayan, birçoğu yoksulluk sınırının altında yaşayan 

Altındağlıların hatırı sayılır bir kısmı gelecekle ilgili olumlu bir algıya sahiptir. Bir 

tarafsızlık bildiren “aynı” seçeneğini yukarıdaki ‘hayatınızdan memnun musunuz’ 

sorusuna verilen %64’lük olumlu cevap şıkkına eklersek gelecekle ilgili algının olumlu 

olduğuna dair yorum biraz daha güçlenecektir. Diğer gecekondu çalışmalarında da 

gelecek algısının benzer şekilde çıktığı görülmektedir. Örneğin Karpat’ın İstanbul’daki 

gecekondu bölgelerinde yaptığı araştırmada (2003:68), “gecekondulular durumlarının 

gelecekte daha da iyileşeceğinden ve kentin sunduğu ilerleme olanakları dikkate 

alınınca, çocuklarının anne babalarınınkinden daha iyi bir hayatları olacağından emin 

görünmektedirler.” 

Tablo 82: En önemli sorununuz nedir? 

En önemli sorununuz nedir? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Geçim sıkıntısı 428 41,7 51,2 

Sağlık 120 11,7 14,4 

Evimin olmayışı 100 9,7 12,0 

Arabamın olmayışı 12 1,2 1,4 

İşsizlik 88 8,6 10,5 

Yalnızlık 9 0,9 1,1 

Toplumsal sorunlar 43 4,2 5,1 

Diğer 36 3,5 4,3 

Toplam 836 81,4 100,0 

 
Cevapsız 191 18,6 

 
Genel Toplam 1.027 100,0 
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Her üç kişiden ikisinin hayatından şikâyetçi olmadığı ve her üç kişiden yalnızca 

birinin geleceğe kötümserlikle baktığı, Altındağ halkı en önemli sorunu olarak açık 

farkla geçim sıkıntısını (%51,2) görmektedir. Onu sağlık sorunları (%14,4), bir evlerinin 

olmayışı (%12) ve işsizlik (10,5) uzaktan takip eden sorunlardır. Dolayısıyla sorun 

tanımlamada öncelikler beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması 

üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. 

Tablo 83: İçinde bulunduğunuz durumu eğer kötü-olumsuz bir durum olarak 
görüyorsanız bu durumun çözümü nedir? 

İçinde bulunduğunuz kötü 
durumun çözümü nedir? 

Frekans Yüzde 
İçinde bulunduğunuz kötü 
durumun çözümü nedir? 

Frekans Yüzde 

Aile içi yardımlaşma 1 0,1 
Belediye çalışmıyor ancak 
hanımlara lokal yapıyor 

1 0,1 

Ailedeki birey sayısına göre 
maaş artırılmalı 

1 0,1 
Belediyenin Altındağ’ı düzeltip 
turizme kazandırması 

1 0,1 

Allah’a şükür, ne gelirse 
Allah’tan 

8 0,8 
Benim çalışmam, ama sağlığım 
izin vermiyor 

1 0,1 

Altındağ’ı yıksınlar 1 0,1 Bilemiyorum 25 2,5 

Araba almak 1 0,1 
Bir şey çözecek halim yok, 
başımızdakiler çözmezse biz 
nasıl çözelim 

1 0,1 

Ayrı bir evim olursa bir de 
gelirim olursa düzelirim 

1 0,1 
Bir şey yaptığımız yok 
koşuşturuyoruz işe giriyor sonra 
çıkıyor emekliye ayrılıyor 

1 0,1 

Artık bir yol yok yaştan dolayı 
çalışamıyoruz 

1 0,1 Borçların bitmesi 3 0,3 

Asgari ücretin artırılması 5 0,5 Çocuklarımı kurtarmak 2 0,2 

Böyle geliyor, böyle gidiyor 1 0,1 
Çözüm çokta anlatacak kelime 
yok, güven yok 

1 0,1 

Bu durum çözülmez, 
çözülmesi için rüşvetin 
durması lazım 

1 0,1 Çözüm yok 51 5,0 

Bu toplum iflah olmaz daha 
apartmanda komşuluk yok ki 
toplumda bir yakınlaşma olsun 

1 0,1 Daha iyi bir semtte yaşamak 11 1.1 

Bunun çözümü bireysel 
değildir olan şartlar ya da 
sistem 

1 0,1 Devletin istihdam sağlaması 13 1,3 

Büyükşehir ve Altındağ 
belediyesi çalışmalı, iş sahası 
açılmalı 

1 0,1 Devletin maaşı artırması 2 0,2 

Buraların yapılaşması 4 0,4 
Devletin malı deniz yemeyen 
keriz o yüzden verirse yeriz 

1 0,1 

Can güvenliği olsaydı her şey 
çözüme ulaşırdı 

1 0,1 
Diğer semtler gibi doğal gaz 
yerleşim planı olsa 

1 0,1 

Cezalarımın kaldırılması 1 0,1 
Dürüst çalışmak, halkın 
hakimlere olan güvenini 
sağlamak 

1 0,1 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

193 
 

Çalışmak 27 2,6 Düşünerek aklımızı çalıştırarak 1 0,1 

Çalışmayı düşünüyordum ama 
eşimden izin çıkmadı yoksa bu 
kadar sıkılmazdık 

1 0,1 Düşünmedim 3 0,3 

Çevrede işsizliğin azalması 1 0,1 Eğitim 11 1,1 

Çevrenin düzenlenmesi 3 0,3 Ek gelir 1 0,1 

Çingenelerin kovulması 1 0,1 Ek iş 2 0,2 

Çocuklarımın iş sahibi olması 5 0,5 Ekonomi düzgün olmalı 10 1,0 

Devlet büyükleri çözemedi ki 
ben nasıl çözeyim 

1 0,1 Elimizden gelen bu 1 0,1 

Devlet büyükleri çözsünler. iş 
üretsinler, iş alanları açsınlar, 
herkes kendi yandaşına 
yardım ediyor 

1 0,1 Emeğinin karşılığını almak 2 0,2 

Devlet düşünsün, sürekli ceza 
sürekli ceza bizi düşünmüyor 

1 0,1 Geleceğini kurtarmak 1 0,1 

Devlet güçlü olursa dağıtım 
yani başbakan insanlara 
dağıtım yaparsa iyi olur 

1 0,1 Gelir dağılımı adaletli olmalı 4 0,4 

Devlet halledecek ortalıkta 
işsiz kaynıyor 

2 0,2 
Devletin asgari ücrete biraz 
daha zam yapması 

1 0,1 

Devlet istese hanımlara iş 
alanı kurabilir 

1 0,1 Devletin daha fazla ilgilenmesi 24 2,3 

Devlet iyi çalışırsa olur 3 0,3 
Devletin emeklilere zam 
yapmasını 

1 0,1 

Devlet millet el birliğiyle 
çözmeli 

1 0,1 Devletin ev yapmasını isterim 1 0,1 

Devlet yardım ederse 35 3,4 Emekli olmak 3 0,3 

Devlet bilecek ben bilmem 1 0,1 
Esnaf olarak biz çözemeyiz 
belediye başkanı çözecek 
eşitsizlik olmamalı 

1 0,1 

Daha iyi ve düzenli bir iş 33 3.2 
Eşimin daha iyi (kadrolu-
sigortalı) bir işi olması 

10 1,0 

Eşimle problemlerimin 
halledilmesi 

4 0,4 Gençler, aktif olmalı 1 0,1 

Eşimle benim çalışmam 1 0,1 Güzel sosyal bir adalet 2 0,2 

Eşitsizliği gidermeliyiz bir 
sormalı yardım neye göre 
veriliyor 

1 0,1 Haksızlıkların çözümü 1 0,1 

Ev alabilecek kadar kazançlı 
bir iş 

2 0,2 
Hayat güvencem olsa 
mahallemde oturmak isterim 
ama yıkılıyor 

1 0,1 

Evim olursa 28 2,7 Hayat koşullarının iyileşmesi 5 0,5 

Gecekondu yıkılır arsalara yer 
verilirse 

1 0,1 
Hep iyisini düşünüyorum hiç 
kötüye yormuyorum isyan 
etmiyorum hiç 

1 0,1 

Geçim daha iyi olursa 1 0,1 Her şey iyi 8 0,8 
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Her şeyin ucuz olması 1 0,1 Her şey maddiyata dayanır 1 0,1 

Hiç bilmiyorum iş olsa ne 
olabilir ki 

1 0,1 
Her şeye kanaat ediyoruz 
inşallah sonu iyi olur 

1 0,1 

Hiçbir şansım yok 1 0,1 İşsizliğin giderilmesi 15 1,5 

Hırsızların yakalanması 1 0,1 İyi bir ev ve iş 3 0,3 

Hükümet 2 0,2 İyi bir gelir 19 1,9 

Hükümet ve belediyenin 
değişmesi 

1 0,1 İyi bir iş 25 2,5 

Hükümetin değişmesi 7 0,7 İyi yönetim 17 1,7 

İmkan verseler 
değerlendiririm 

1 0,1 
Maddi durumu iyi olmayanlarla 
ilgilenilmeli 

1 0,1 

İnsanların refahının 
yükseltilmesi, eğitim 
düzeyinin yükselmesi 

1 0,1 
Mahalle ile belediyenin daha 
çok ilgilenmesi gerekir 

2 0,2 

İş bulmak 74 7,2 Ne bileyim ne diyeyim 2 0,2 

Kendi haline bıraktım 1 0,1 
Oğlum askerden gelirse 
belediyen yardım alırsam 

1 0,1 

Kendi iş yerimi açarak 2 0,2 
Oğlum bir işe girse hayırlısıyla 
umreye giderim 

1 0,1 

Konuşarak 2 0,2 Oğlumun cezaevinden çıkması 1 0,1 

Kötü 9 0,9 
Olumlu yöne çevirmeye 
çalışmak 

1 0,1 

Kötü bir durumum yok, 
halime şükürler olsun 

43 4.2 Kendi kendine çözmeli 3 0,3 

Kredi borçlarını ödeyerek 1 0,1 Ortamın temizlenmesi gerek 1 0,1 

Maaş artırılırsa 10 1,0 Ölmek 2 0,2 

Maddi durum daha iyi olursa 27 2,6 Silah alıp dağa çıkacağız 1 0,1 

Önce buraların yıkılması 1 0,1 Siyasi istikrarsızlık 1 0,1 

Para 48 4,6 Şartların değişmesi 2 0,2 

Patronların biraz vicdanlı 
olması 

1 0,1 
Şu an ne desem 
yapabileceklerim sınırlı 
ekonomik anlamda güçlü olmam 
lazım 

1 0,1 

Pisliklerin temizlenmesi 1 0,1 
Yöneticiler bilecek; Ya vali 
bilecek ya kaymakam 

1 0,1 

Polis teşkilatına çeki düzen 
verilmeli 

1 0,1 Yaşlılara spor tesisi yapabilir 1 0,1 

Psikoloji ile alakalı olduğu için 
bir şey düşünemiyorum 

1 0,1 
Yardım (sosyal yardım-devlet 
yardımı) 

18 1,8 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

195 
 

 

Altındağlılar içinde bulundukları durumu eğer kötü bir durum olarak 

görüyorlarsa ki cevap verenlere bakıldığında hatırı sayılır bir cevap oranı vardır ve 

bunlar kendi durumlarını olumsuz bir durum olarak değerlendirmektedirler ve buna 

yönelik bir çözüm önerisi sunmaktadırlar. Ancak burada cevap verenlerin sayısının 

çokluğu tamamen problemli bir kitleyle karşı karşıya kaldığımız şeklinde 

yorumlanmamalı, çünkü tabloya bakıldığında görüleceği gibi çok basit önemsiz olarak 

görülebilecek sorunlar ve onlara yönelik çözüm önerileri de sunulmuştur. Yine gelir 

düzeyi, insanların yaşam standardından ne anladığına bağlı olarak az ya da çok 

görülebileceği için maddi problemler, maaş, gelir vb sadece Altındağ için değil tüm 

insanlar için aynı şekilde problem olarak görülecektir. Ancak burada ayrıntılandırılmış 

bir sorun ve çözüm önerileri sunulmak istenmiş ve böylece Altındağlıların kendi 

gözünden kendi sorunlarını nasıl algıladıkları ve bu sorunlara ne tür çözüm önerileri 

getirdikleri ortaya konmuş olacaktır.  

Altındağlıların önerdikleri çözüm yolları, en başta kendi yaşam standardını 

yukarı çekecek gelir düzeyiyle ilgilidir. Onlar, maaşlarının, asgari ücretin 

arttırılmasını, daha çok para kazanmayı, maddi durumun iyileşmesini 

önemsemektedirler.  

Bir başka çözüm, çalışmak, daha iyi bir olarak görülmektedir. Yani onlar 

çalışmak istemekte çalışanlar ise daha iyi bir iş istemektedirler. Bunun yanında 

durumlarının iyileşmesine yönelik bir başka çözüm kendilerine yapılacak yardımlarda 

görülmektedir devlet yardım ederse, ilgi gösterirse ki bunu yapmalıdır kendi 

Sabır 5 0,5 Torpil 1 0,1 

Sağlığım iyi olsun 21 2,1 
Trilyonların üzerinde 
oturuyorum ama 
değerlendiremiyorum 

1 0,1 

Saygı 1 0,1 Tutumlu olmak 1 0,1 

Vergilerin düşürülmesi 1 0,1 
Ülkedeki ekonomik durumun 
düzelmesi 

6 0,6 

TBMM çözecek 1 0,1 Cevapsız 215 21,1 

Tedavi olarak/sağlık 
sorunlarını çözerek 

9 0,9 Toplam 1.027 100,0 

Tek kişiyle çalışmak olmuyor, 
çocuklarımın büyümesi ve işe 
girmesi 

1 0,1    
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durumları iyileşecektir. Sağlığın iyileşmesi tedavi önemli bir başka problem olarak 

görülmekte olup onu çözümün olmadığını veya çözümü bilmediğini söyleyenler 

gelmektedir.  

Görüldüğü gibi çalışmak, iş, daha çok para kazanmak, maddi durumun 

iyileşmesi onların çözüm için ileri sürdükleri öneriler arasında ilk sırada gelmektedir.  

Tablo 84: Hayatınızda neyin değişmesini isterdiniz, nasıl? 

Hayatınızda neyin değişmesini isterdiniz, nasıl? Frekans Yüzde 

Adalet olmasını isterdim adam kayırma olmaması 1 0,1 

Ailem yanımda bulunmasını isterim 2 0,2 

Alan el değil veren elden olmak isterim 1 0,1 

Allaha şükür her şey iyi değişmesin 14 1,4 

Altındağ semtinin değişmesini isterim 2 0,2 

Altındağ’dan gitmek isterdim 1 0,1 

Apartmanda doğalgazlı bir evde yaşamak isterim 2 0,2 

Arabam olsun, maaşım yeterli olsun 4 0,4 

Arabamı değiştirmek isterim 2 0,2 

Arapça kursuna gitmek isterdim 1 0,1 

Az bir ömrümüz kaldı, her şeyin değişmesini isteriz 1 0,1 

Babamın erken ölmesini istemezdim 1 0,1 

Bakkalsız bir hayat isterim 1 0,1 

Başbakan olmak isterdim 1 0,1 

Başka bir işte çalışmak 1 0,1 

Başka bir şehirde yaşamak isterim 1 0,1 

Bekarları everip köye dönmek isterim 1 0,1 

Belediye hizmetlerinin değişmesi 1 0,1 

Belli bir yere gelmek için bir şeylerin değişmesini istiyorum 1 0,1 

Bilmiyorum 4 0,4 

Bir çocuk daha isterim 1 0,1 

Bir evimin olmasını isterim 130 12,6 

Bir iş yerim olmasını isterdim 1 0,1 

Bir maaşa bağlanmak 1 0,1 

Bir okumuş insanla evlenebilirdim 1 0,1 

Bir şey istemiyom vücudum hasta olmasın ne malda gözüm var nede bir şeyde 1 0,1 

Bir şeyi değiştiremiyor ki 1 0,1 

Biraz daha mahalle iyi olsun 1 0,1 

Biraz dindar olmak isterdim 1 0,1 

Biraz zor değişir kurban olduğum Allah’ım ne görürse o 1 0,1 

Biraz daha iyi koşullar olsun yeter 1 0,1 

Borçsuz bir hayat 4 0,4 

Böyle gelmiş böyle gider 1 0,1 
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Bu adamla evlenmezdim en başta 1 0,1 

Bu saatten sonra hiçbir şey değişmez hayatımda 1 0,1 

Bu yaşta evlenmek çok kötü 1 0,1 

Bu yaştan ne isteyeyim 1 0,1 

Bu yaştan sonra istemem 5 0,5 

Bulunduğum yerde mevkimin yükselmesini isterdim 1 0,1 

Bura yıkılsın daire olsun, soba doldurmadan kurtulayım 1 0,1 

Buraların değişmesi 2 0,2 

Bütün gençlere iş olsa her şey düzelir 1 0,1 

Çoluk çocuğa karışmak 1 0,1 

Çalışmak isterim kendi ayaklarımın üstünde durmak 8 0,8 

Çamaşır makinesi isterim 1 0,1 

Çocuklarımın düzenli çalışması, iş bulması 1 0,1 

Çevremin, semtimin değişmesini, daha iyi bir semtte yaşamayı isterim 57 5,5 

Çocuğumu dershaneye göndereyim/ iyi eğitim alsın/ işi olsun 15 1,5 

Çocuklarımın evlenmesini isterim işleri olunca evlenirler ancak 1 0,1 

Çocuklarımın sağlık, mutluluğu, iyi bir geleceğinin olması 8 0,8 

Çocuklarımın hep dindar olmasını isterdim 1 0,1 

Çocukluğumu istiyorum 1 0,1 

Çok güzel bir evimin olmasını 2 0,2 

Çok şey 1 0,1 

Çok şeyler ama aklıma gelmiyor 1 0,1 

Çok şeyler olabilir 1 0,1 

Çoluk çocuğumla insan gibi yaşamak ve ülkemizin hilafetle yönetilmesi 1 0,1 

Daha İslami yaşamak 1 0,1 

Daha iyi bir iş ve yaşam 11 1,1 

Daha iyi gelirimin olması 4 0,4 

Daha iyisi daha güzeli yok 1 0,1 

Daha rahat bir yaşamımın olmasını isterdim 7 0,7 

Değişmeyecek tek şey kader emekli olunca çevremi değiştirdim 1 0,1 

Değişse ne olur 1 0,1 

Devlet işine girmek isterdim 2 0,2 

Devletin bizimle ilgilenmesi 1 0,1 

Durumumuz olsa köy hayatını isterdim 1 0,1 

Dürüst, güzellik iyi yaşantı 1 0,1 

Düzelmek isterim, çocuklarımın iyi olması 1 0,1 

Düzenin değişmesini 1 0,1 

Düzenli bir hayatım olsun isterim 3 0,3 

Düzenli ve güzel olmasını isterdim sigara kalksın 1 0,1 

Eğitim durumu, iş 1 0,1 

Eğitim düzeyimi yükseltmek isterdim 3 0,3 

Ekonomik hayatımızın değişmesini isterdim 5 0,5 

Ekonomist olmak isterdim 1 0,1 

Elim ayağım tutarsa 1 0,1 

Elimizden gelen bir şey olmadığı için 1 0,1 

Emekli olmak isterdim 1 0,1 
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En güzeli çoluk çocuğuma iyi bir gelecek, çok şükür huzur var herkesin eğitilmesi 1 0,1 

Erzurum’da yaşamak 1 0,1 

Eşim çocuğum ailemden memnunum 1 0,1 

Eşim sağlam bir iş bulup, garantisi olup 1 0,1 

Eşimi değiştirmek isterdim 1 0,1 

Eşimin alkolü bırakması dört dörtlük hayatımın verilmesi 1 0,1 

Eşimin bir işinin olmasını kızımın da işe girmesini isterim 1 0,1 

Eşimin değişmesini her şeye uygarca bakmasını 1 0,1 

Eşimin doğru dürüst bir işi olması 17 1,7 

Eşimle barışıp mutlu olmak 1 0,1 

Ev hanımlarının durumunda değişim, el işimizi yapıp satabileceğimiz bir ortam 1 0,1 

Evimin değişmesini isterim 18 1,8 

Evimizin daire olmasını 5 0,5 

Evin huzuru olsa gerek 1 0,1 

Evlenmek isterdim 10 1,0 

Evli olmak istemezdim 1 0,1 

Farklı bir durumda farklı bir hayatta yaşamak çok hoşuma giderdi lafsız sözsüz 1 0,1 

Garanti iş ve iyi maaş 1 0,1 

Gecekondudan kurtulmak 3 0,3 

Geçmişimin değişmesini ve iş isterim 6 0,6 

Gelirimin yüksek olmasını 11 1,1 

Genç olmak isterdim 9 0,9 

Gezmek isterdim 1 0,1 

Giyim kuşam ev sağlık 1 0,1 

Güzel bir gelecek sağlık, huzur 1 0,1 

Güzel bir hayat, huzurlu 2 0,2 

Güzel bir işimin olmasını isterdim ve buradan kurtulmak 1 0,1 

Güzel bir işimin, geniş bir evimin olmasını isterdim 9 0,9 

Güzel bir işte çalışıp mesleğimi yapmak isterdim 1 0,1 

Hayat bitti zaten 1 0,1 

Hayat standartlarının düzelmesini 9 0,9 

Hayatım değişse ne olacak değişmese ne olacak 1 0,1 

Hayatımdan ne isteyim isyanlardayım 1 0,1 

Her şeyden memnunum 115 11,1 

Her şeyin 59 5,3 

Herkesin iyi olmasını 1 0,1 

Herkesin sağlık içinde mutlu olmasını isterim 1 0,1 

Hiç düşünmeden para harcamak 1 0,1 

Hiç düşünmedim 6 0,6 

Hiç düşünmedim evlenmemiş olmak herhalde 1 0,1 

Hiç evlenmemiş olmayı tercih ederdim 1 0,1 

Hiçbir şey çocuklarımın sağlığı sıhhati olsun 1 0,1 

Hiçbir şey değişmez ama çalışanım olsaydı 1 0,1 

Hiçbir şey din ve iman zenginliği olsun 1 0,1 

Hiçbir şey ekonomik özgürlük 1 0,1 

Hiçbir şeyin değişmemesi sadece ekonomik durum biraz değişmeli. iş yeri alanı 1 0,1 
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Huzurlu bir yaşam 9 0,9 

Huzurlu bir yaşam, güzel bir iş ile 1 0,1 

Hükümetin düzelmesi 1 0,1 

İmkânlarımın kısıtlanmamasını isterdim 1 0,1 

İnsan gibi yaşamak isterdim 1 0,1 

İnsan her şeyi arıyor 1 0,1 

İnsanların 1 0,1 

İnsanların birbiri ile kaynaşması 1 0,1 

İstediğimi alıp giymek isterdim 1 0,1 

İş bulmak isterim (kocam için iş isterim) 18 1,8 

İş ortamı, daha güzel bir ev 1 0,1 

İş yerlerinin daha iyi olmasını isterim 1 0,1 

İşimin değişmesini isterim 17 1,7 

İşlerin biraz daha düzene girmesini 1 0,1 

İşlerin daha iyi olmasını isterim 1 0,1 

İyi bir yaşam, ev 6 0,6 

İyi böyle 2 0,2 

İyi, devamlı bir işim olsaydı 1 0,1 

Kardeşlik 1 0,1 

Kendi evim olsun kendi işim olsun sağlam gelecek 1 0,1 

Kendi gücümle kendimi geçindirmek, kimseye muhtaç olmadan 1 0,1 

Kendime ait evimin ve işimin olması 1 0,1 

Kendimizi güzel geçindirmek 1 0,1 

Keşke memleketimizin her yanı güzel olsa, doğruluk güzellik iş birliği 1 0,1 

Kızım iş bulsun 1 0,1 

Kızımın ölmemesini 1 0,1 

Kızımın ve oğlumun iş bulması 1 0,1 

Kocam değişmiş olsaydı, çocuklarım yanımda olsaydı 1 0,1 

Kocam iyi olsun başımda olsun isterim 1 0,1 

Kocamın 1 0,1 

Kurulu düzenim, düzenli gelirim olsun isterim 1 0,1 

Liseye dışarıdan devam etmeyi isterdim 1 0,1 

Lüks yaşamayı isterdim 1 0,1 

Maaşımın artmasını 6 0,6 

Maddi durumum düzelsin çocuklarım iş bulsun evim olsun 1 0,1 

Maddi durumun değişmesini 14 1,4 

Maddiyat ve çocukların eğitimi 1 0,1 

Mahalle imkânların bol olması 1 0,1 

Mali durumun çevrenin değişmesini 1 0,1 

Mecburuz böyle yasayacağız elimizden gelse değiştiririz ama 1 0,1 

Memur olmak isterdim 1 0,1 

Mesai saatleri düzgün bir iş 1 0,1 

Mesleğimin 2 0,2 

Muhtaç olmayacağım bir hayat isterim. İnsan gibi yaşamak isterim 1 0,1 

Mutlu yuvam olsun 5 0,5 

Mutluluk devam etsin 1 0,1 
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Namaz kılmak isterdim 1 0,1 

Ne diyeyim geçmişimi geri getiremem 1 0,1 

Normal bir yaşantı yaşayabilsem keşke 1 0,1 

Normal miktarda para ve kalıcı bir iş 1 0,1 

Oğlum hemen büyüsün 1 0,1 

Oğlum şehit olmasaydı 1 0,1 

Oğlumun işi olsun 1 0,1 

Okul hayatımın değişmesini isterdim 1 0,1 

Okulun bir an önce bitmesi 1 0,1 

Okumak isterdim 9 0,9 

Okumamak isterdim 1 0,1 

Öyle bir şey düşünmüyorum 2 0,2 

Öyle fazla bir beklentim yok 1 0,1 

Özgürlüğümüzün elime geçmesini isterim, firarlıktan kurtulmayı 1 0,1 

Sadece kendimin değişmesini isterdim kuş olmak isterdim 1 0,1 

Sağlığım daha iyi olsun 37 3,5 

Serbest hayat sürmemiz lazım 1 0,1 

Sessizlik, yalnızlık 1 0,1 

Sigortalı olmak 3 0,3 

Sıkıntıların geçmesi 5 0,5 

Sosyal hayat isterim 1 0,1 

Sosyal konumumun 1 0,1 

Sözlümün geri gelmesini 1 0,1 

Spor imkânları 1 0,1 

Tamamen değişmesini isterim 2 0,2 

Tekrar başa dönmek 4 0,4 

TOKİ’nin buradan elini eteğini çekmesini 1 0,1 

Toplumsal statümün değişmesini, mühendis olmak 1 0,1 

Türk olarak doğayım da ne olursa olsun 1 0,1 

Ülke ekonomisinin adaletli paylaşımı 1 0,1 

Ülkenin zihniyeti 1 0,1 

Üniversiteye gitmek istemezdim çünkü tek artısı elinde bir diploma hiçbir faydası 
yok 

1 0,1 

Vatanım için uğraştım, gerçekten atamın aydınlık yoluyla lider ülke konumuna 
gelm 

1 0,1 

Yalnızlık 1 0,1 

Yaşam şartlarının daha iyi olmasını isterdim 22 2,2 

Yaşımı büyütmek isterdim 1 0,1 

Yok, biz fakirliğe alışmışız 1 0,1 

Yoksulluk olmasın 6 0,6 

Yönetimin değişmesi hep banacılık gitsin 1 0,1 

Yüksek topuklu ayakkabı 1 0,1 

Zamlar kalksın hayat şartlarımız değişsin 2 0,2 

Zengin olmak isterim 20 2,0 

Cevapsız 66 6,4 

Toplam 1.027 100,0 
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Altındağlılar hayatlarında neyin değişmesini isterler, bunun nasıl olmasını 

isterler? 

Altındağlılar en çok bir eve, güzel bir eve sahip olmak istemektedirler. 

Çevrelerinin, yaşadıkları yerin değişmesini, hatta her şeyin değişmesini isterler. 

Onların beklentisi daha iyi bir hayatı yaşamaktır. Hatta bu hayat bazen çamaşır 

makinesinin olması gibi önemli bir değişikliği içerebilmektedir. Bu değişikliği 

sağlayabilecek önemli etkenlerden biri okumaktır, onlar daha iyi bir eğitim almayı 

istemektedirler. Sağlık, sağlıklı hayat onların hayatlarında beklediği değişiklikler 

arasındadır.  

Bunun yanında daha önceki tablolarda da vurgulandığı gibi onlar hayatlarında 

en çok değişmesini istedikleri şeylerden biri olarak iş, maaş, maddi imkanlar gibi 

şeyleri göstermektedirler. Bir iş bulmak, daha iyi bir iş bulmak, işini değiştirmek, 

eşinin daha iyi bir işe sahip olması sıkça istenilmektedir.  

Bir de hayatından memnun olan ve hiçbir değişikliğin olmamasını isteyenler 

vardır ki bunlar diğer tablolarda da benzer iyimser görüşleri belirten kişilerdir.  

Tablo 85: Bu mahallede/semtte yaşamaktan mutlu musunuz? 

Bu mahallede/semtte yaşamaktan mutlu musunuz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 648 63,1 65,1 

Hayır 348 33,9 34,9 

Toplam 996 97,0 100,0 

 
Cevapsız 31 3,0 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Altındağ bir gecekondu, sefalet, yoksulluk, suçla anılan bir bölge iken, bu 

kadar olumsuzluğu bünyesinde barındırırken burada yaşayan insanlar burada 

yaşamaktan mutlu mudurlar? Kim alt yapısı olmayan, otobüsü, dolmuşu doğru dürüst 

çalışmayan, suçlu anılan bölgelere komşu olmaktan veya suçlu insanlarla komşu 

olmaktan, çocuklarının kötü alışkanlılara sahip çocuklarla bir arada yaşamasından 
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muylu olabilir ki? Sorusu gerçekte Altındağ söz konusu olduğunda etnosentrik bir bakış 

açısını yansıtıyor gibidir. Çünkü bu ortamda yaşayan insanların mutlu olmaları pek de 

mümkün görünmemektedir. Yani yoksulluk, gecekondu, sefalet, çöküntü mahallesi, 

suç, uyuşturucu, hırsızlık vb. bu insanların kendilerini mutlu hissetmeleri için engel 

değildir. Çok yoksul olduğu halde haline şükreden insanlar, çok dik yamaçlarda 

oturduğu halde halinden memnun olan, nihayet çok kötü şartlarda yaşamasına 

rağmen yaşadığı yerden mutlu olan çok sayıda insana mülakatlarda ve saha 

gözlemlerinde de rastlanmıştır. Yani yukarda sıralanan özellikler içinde yaşamak bile 

bu insanlar için yaşadıkları yeri sevmelerine, orada mutlu olmalarına engel 

görülmemiştir. Dışarıdan bakıldığında bu insanlar bu kadar kötü şartlar altında 

yaşıyorlarsa muhtemelen mutsuzdurlar anlayışı işte bu tipik orta sınıf bakış açısını 

yansıttığı için mutsuzdur. Biraz Gans’ın Kentli Köylüler araştırmasından (Cole,1999) 

aparma bir görüş gibi gelebilir ancak yukarıdaki tablo bu durumu çok iyi 

özetlemektedir.  

Altındağ’da oturduğu mahallede/semtte yaşamaktan mutlu olduğunu 

belirtenlerin oranı, cevap verenler içinde %65.1 gibi oldukça yüksek bir orandayken 

mutlu olmadığını belirtenlerin oranı %34.9’dur.  

Tablo 86: Konut tipine göre bu semtte/mahallede yaşamaktan mutlu olup olmam 
ilişkisi 

Konut tipi 

Bu mahallede/semtte yaşamaktan mutlu musunuz? 
Toplam 

Evet Hayır 

Gecekondu 

391 285 676 

57,8% 42,2% 100,0% 

39,3% 28,6% 67,9% 

Apartman 

257 63 320 

80,3% 19,7% 100,0% 

25,8% 6,3% 32,1% 

Toplam 

648 348 996 

65,1% 34,9% 100,0% 

65,1% 34,9% 100,0% 

      Ki-kare = 48,250 Ser. Der. = 1  P<0.01 
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Apartmanda yaşayanlar mı gecekonduda yaşayanlar mı kendilerini daha mutlu 

hissetmektedirler diye sorulduğunda apartmanlarda yaşayanların kendilerini daha 

mutlu hissettikleri %80.3 ile görülmektedir. Apartmanlarda yaşayanların ancak 

%19.7’si kendilerini mutlu hissetmemektedirler. Gecekondularda yaşayanların ise 

%57.8’i oturduğu mahallede yaşamaktan dolayı kendini mutlu hissederken %42.2’si 

yani apartmanlardaki oranın iki katı kadar bir kitle kendini mutlu hissetmediğini 

belirtmiştir.  

Apartman veya gecekondu tek başlarına insanların mutluluğunu belirlemede 

etken olmayabilir arada diğer değişkenlerin de mutla surette etkisi olabilir ancak 

şurası bir gerçektir ki apartman hayatı nispeten bir refah düzeyini, daha iyi alt yapı 

imkânlarına sahip olmayı, daha konforlu, kullanışlı ve problemsiz bir evi, daha çok 

imkâna sahip olmayı, muhtemelen daha az problemli bir sosyal çevreyi, daha iyi bir 

eğitim imkânını, daha yüksek bir sosyal statüyü göstererek bireylerin hayat 

akışlarında açık veya örtülü birçok işlevi yerine getirerek bireylerin yaşadıkları 

çevreden mutlu olup olmamalarını etkileyen bir öneme sahip olabilir. 

Tablo 87: Nerde yaşamak isterdiniz? 

Nerede yaşamak isterdiniz? Frekans Yüzde 

Abidin Paşa 3 0,3 

Abidin Paşa, Keçiören 1 0,1 

Akdere 1 0,1 

Akdere, Keçiören 1 0,1 

Alanya, Çankaya 2 0,2 

Almanya 1 0,1 

Altındağ 11 1,1 

Altındağ Dışı 11 1,1 

Ankara 2 0,2 

Ankara, Çankırı 1 0,1 

Antalya 1 0,1 

Apartman 1 0,1 

Aydınlıkevler 3 0,3 

Ayrancı 1 0,1 

Bahçelievler, Ayrancı 1 0,1 

Balgat 2 0,2 

Batıkent 11 1,1 

Batıkent, Eryaman 1 0,1 

Batıkent, Etlik 1 0,1 

Batıkent, Keçiören 1 0,1 
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Bursa 1 0,1 

Cebeci 1 0,1 

Çankaya 17 1,7 

Çankaya, Dikmen, Keçiören 1 0,1 

Çankaya, Tandoğan 1 0,1 

Çayyolu 3 0,3 

Çorum 2 0,2 

Çubuk 2 0,2 

Daha İyi Bir Yer 77 7,5 

Demetevler 1 0,1 

Deniz Kenarında 1 0,1 

Dikmen 7 0,7 

Dikmen, Çankaya, Cebeci 1 0,1 

Elmadağ 1 0,1 

Eryaman 1 0,1 

Etimesgut 1 0,1 

Etimesgut, Keçiören 1 0,1 

Etimesgut, Sincan 2 0,2 

Etlik 14 1,4 

Etlik, Çankaya 1 0,1 

Etlik, Keçiören 1 0,1 

Etlik, Sincan, Batıkent 1 0,1 

Gazi Mahallesi 1 0,1 

Gölbaşı 1 0,1 

Hasköy 1 0,1 

Hüseyingazi 1 0,1 

İncirli 1 0,1 

İstanbul 1 0,1 

İzmir 3 0,3 

Karapürçek 2 0,2 

Keçiören-Batıkent 1 0,1 

Keçiören 69 6,7 

Keçiören, Etlik 2 0,2 

Keçiören, Pursaklar 1 0,1 

Keçiören, Balgat, Dikmen, Etlik 1 0,1 

Keçiören, Batıkent 1 0,1 

Keçiören, Etlik 3 0,3 

Keçiören, Sincan 1 0,1 

Keçiören, Yenimahalle 1 0,1 

Köy 7 0,7 

Lalahan 1 0,1 

Maltepe 1 0,1 

Muğla 2 0,2 

Oran 2 0,2 

Ordu, Sincan 1 0,1 

Ovacık 1 0,1 
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Örnek 3 0,3 

Öveçler 1 0,1 

Pursaklar 5 0,5 

Sincan 4 0,4 

Sivas 1 0,1 

Subayevleri 2 0,2 

Tosya 1 0,1 

Trabzon 2 0,2 

Türközü 1 0,1 

Ulus, Emek 1 0,1 

Urfa 1 0,1 

Ümitköy 1 0,1 

Yenimahalle 2 0,2 

Yozgat 1 0,1 

Cevapsız 700 68,2 

Toplam 1.027 100,0 

Altındağ’da yaşayanların nerede yaşamak istediklerine dair bir soru, Altındağ’ı 

bir gecekondu-yoğun bölge olarak düşündüğümüzde, akışın genellikle gecekonduların 

daha az olduğu, daha iyi hayat standartlarına sahip bölgelerin tercih edileceği 

yönünde olabilir. Kıray gecekondulara yerleşenlerin zamanla nasıl bir hareketlilik 

yaşadıklarına dair şunları söylemektedir;  

“Öyle görülüyor ki ilk önceleri gecekondular, inşa edenlerce içinde geçici bir 

zaman için barınılacak bir yer diye düşünülmüştür. Merkezi işyerlerine çok yakın olan 

bu bölgelerden ‘vaziyetleri düzelince’ şehrin diğer mıntıkalarına geçeceklerini 

düşünürler. Bütün çalışmalarda, oralarda oturanların en çok şehrin apartmanlar 

bulunan semtlerine taşınmak istedikleri tespit edilmiştir” (Kıray, 1982:279). 

Yaşadığı yerden mutlu olmayan Altındağlıların yaşamak istedikleri yerlere 

bakıldığında genellikle şehrin diğer daha yüksek standartlara sahip yerlerin olduğu 

görülmektedir. Bazen hiçbir standardın gösterilmediği daha iyi bir yer şeklinde 

özetlenebilecek cevap şıklarına rastlandığı gibi, özellikle Keçiören ve sonra Çankaya 

ve Etlik onların yaşamak istedikleri yerler arasında yer almaktadır. Keçiören birçok 

kez yaşanılmak istenen yer olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni durumu iyileşenlerin 

Kıray’ın belirttiği gibi daha iyi standartlara sahip yerler olarak Keçiören ve Etlik’e 

taşınmış olmalarıdır. Altındağlılar kendi komşularının buraya gittiklerini görmüşler, 

buradan gidilebileceğine, başka, daha iyi bir yerde yaşanılabileceğine kendi 

komşularının taşınmalarıyla şahit olmuşlardır.  Yine saha gözlemlerinde esnaftan bazı 
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kimselerin Keçiören’e taşınmalarına rağmen esnaflığa burada halen devam ettikleri 

görülmektedir. Haliyle Altındağlılar için bu tür örneklerin çokluğu ve görünürlüğü 

daha erişilebilir, ulaşılabilir ve yaşanabilir bir mekân olarak Keçiören’i çekici 

kılmaktadır.  

Tablo 88: Başka nerede yaşamak isterdiniz? 

Başka nerede yaşamak isterdiniz? Frekans Yüzde 

Abidin Paşa 5 0,5 

Adana 2 0,2 

Aileme yakın 1 0,1 

Akdere 2 0,2 

Akyurt 1 0,1 

Almanya 2 0,2 

Altın Ova 1 0,1 

Altındağ 4 0,4 

Adam gibi bir yerde 1 0,1 

Altındağ dışında neresi olursa 3 0,3 

Evimden Memnunum 14 1,4 

Doğma büyüme buralıyım başka bir yere gitmem 4 0,4 

Mahallemden memnunum 5 0,5 

Bir yol kenarı olsun Altındağ olsun 1 0,1 

Altındağ’dan başka bir yere gitmem 59 5,7 

Allaha şükrediyoruz başka yer yok 1 0,1 

hiç düşünmedim sürekli burada yaşadım 7 0,7 

Altından saray verseler buraya değişmem 1 0,1 

Ankara 14 1,4 

Antalya 6 0,6 

Arhavi 1 0,1 

Asfalt kıyısında bir yer 1 0,1 

Aydın 1 0,1 

Aydınlıkevler 6 0,6 

Ayrancı 1 0,1 

Ayvalık 2 0,2 

Bahçelievler 8 0,8 

Balgat 4 0,4 

Balıkçı Kasabası 1 0,1 

Basınevleri 1 0,1 

Başımızı sokacak yerimiz olsa yeter 5 0,5 

Batıkent 10 1,0 

Batıkent veya Keçiören 1 0,1 

Beşikkaya 1 0,1 

Beypazarı 1 0,1 

Bilemiyorum 5 0,5 
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Bodrum 2 0,2 

Bolu 1 0,1 

Çamlık 1 0,1 

Çankaya             32 3,2 

Çankırı 2 0,2 

Çayyolu 6 0,6 

Çiftlik olan bir yerde yaşamak 1 0,1 

Çinçin 1 0,1 

Çorum 1 0,1 

Çorum ya da Ankara 1 0,1 

Çubuk 5 0,5 

Daha güzel ve düzenli bir yerde 21 2,0 

Dairelerde yaşamak 7 0,7 

Demet 2 0,2 

Deniz kenarında 13 1,3 

Dikmen 9 0,9 

Diyarbakır 1 0,1 

Dolmuşun, otobüsün olduğu yer 2 0,2 

Ege Bölgesinde 3 0,3 

Elmadağ 1 0,1 

Elvankent veya Gazi Mahallesi 1 0,1 

Emek 1 0,1 

Eryaman 2 0,2 

Esat 1 0,1 

Etimesgut veya Sincan 1 0,1 

Etlik 14 1,4 

Fark etmez 24 2,3 

Gökova 1 0,1 

Gönlümün çektiği yerde 1 0,1 

Güdül 1 0,1 

Gülveren 1 0,1 

Güneydoğu Anadolu 1 0,1 

Hasanoğlan -Elmadağ 1 0,1 

Hasköy 2 0,2 

Hastane yakınları olsa daha iyi olur 1 0,1 

Havası temiz olan bir yer 1 0,1 

Hiçbir yerde 11 1,1 

Hüseyin Gazi 4 0,4 

Hüseyin Gazi veya Keçiören 1 0,1 

İskitler 1 0,1 

İstanbul 14 1,4 

İzmir 3 0,3 

İzmir veya Bursa 1 0,1 

İzmit 1 0,1 

Karapürçek 9 0,9 

Karadeniz 2 0,2 
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Kastamonu 1 0,1 

Keçiören 93 9,1 

Kendi memleketim dışında her yerde 1 0,1 

Kendime ait bahçeli bir ev 1 0,1 

Kıbrıs 1 0,1 

Kırıkkale 2 0,2 

Kızılay 2 0,2 

Kızılay veya Çankaya 1 0,1 

Kızılcahamam 3 0,3 

Konya 1 0,1 

Köyde 14 1,4 

Kurtuluş veya Cebeci 1 0,1 

Küba 1 0,1 

Küçük bir kasaba 3 0,3 

Lüks bir yerde 4 0,4 

Mamak 2 0,2 

Mekke 2 0,2 

Memleketimde 7 0,7 

Merkezde 1 0,1 

Metro güzergâhı olan bir yer 1 0,1 

Muğla veya Bodrum 1 0,1 

Müstakil olsun neresi olursa olsun 1 0,1 

Niğde 1 0,1 

Oran 4 0,4 

Örnek 2 0,2 

Paramız buraya yeter başka yer yok 1 0,1 

Pursaklar 16 1,6 

Sessiz sakin bir yerde 19 1,9 

Sincan 13 1,3 

Sinop 1 0,1 

Subayevleri 2 0,2 

Şehitlik, Etlik veya Keçiören 1 0,1 

Şentepe 1 0,1 

Tandoğan 1 0,1 

Trabzon 1 0,1 

Türkiye 4 0,4 

Ulubey 2 0,2 

Ümitköy 3 0,3 

Yenimahalle 5 0,5 

Yıldız 1 0,1 

Yozgat 2 0,2 

Zonguldak 1 0,1 

Cevapsız 379 36,9 

Toplam 1.027 100,0 
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Bu soruyu yukarıdaki sorudan ayıran yön, yaşadığı yerden memnun dahi olsa 

Altındağ dışında başka nerde yaşamak istediğine dair bir beklentisini öğrenmektir. 

İnsanlar Altındağ’da yaşayıp yaşadığı yerden memnun olabilir, böyle bir durumda dahi 

nasıl bir yerde yaşamak istediğini öğrenmek onların zihnindeki yaşanabilir bir 

mahallenin semtin neresi olabileceğine dair bir düşünceyi ortaya çıkarabilir. Bu 

yüzden her şeyin ötesinde onların yaşamak istedikleri yerin neresi olduğu öğrenilmek 

istenmiştir.   

Bir kısım Altındağlılar yine Altındağ ve mahallelerinin yer aldığı semtleri 

söyleyerek burada yaşama isteği ve kararlılıkları konusunda ne kadar iddialı 

olduklarını göstermişlerdir. Onlar başka yere gitmeyeceklerini, “bir yol kenarı olsun 

ama Altındağ” olsun diyerek belirtmektedirler.  

Bunun dışında daha güzel bir yer olarak düşünülen yerler, Çankaya, İstanbul, 

Etlik, Pursaklar, Sincan, Batıkent yaşanmak istenen yerler olarak gösterilmektedir. 

Keçiören yine en yüksek orana sahip ilçe olarak dikkat çekmektedir. Keçiören hem 

yukarıda vurgulandığı gibi daha iyi bir yaşanılabilir mekan olarak görülürken hem de 

komşularının gidip yerleştikleri kendilerinin de yaşayabilecekleri bir yer olarak 

düşünülen örneklerin en başında gelmektedir.  

Tablo 89: Mahallenizde ne tür sorunlar vardır? 

Mahallenizde ne tür sorunlar vardır? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Kavga 309 30,1 31,1 

Hırsızlık 186 18,1 18,7 

Serserilerin varlığı- güvensiz ortam 38 3,7 3,8 

Sorun yok 262 25,5 26,4 

Uyuşturucu-alkol 24 2,3 2,4 

Alt yapı eksikliği/bakımsızlık 74 7,2 7,4 

Kentsel donatı eksikliği 19 1,9 1,9 

Fakirlik/geçim sıkıntısı/işsizlik 17 1,7 1,7 

Diğer 65 6,3 6,5 

Toplam 994 96,8 100,0 

 
Cevapsız 33 3,2 

 
Toplam 1.027 100,0 
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Mahallesinde kavga’nın sorun olduğunu belirtenler %30.1 ile ilk sırada 

gelmektedir. Kavga gençler, büyükler ve ailelerin çeşitli nedenlerle 

gerçekleştirdikleri bir eylem olabileceği gibi çoğu zaman da çocuklar yüzünden 

gerçekleşen bir olgu olarak açıklanmaktadır. Kavga etmek bazı semtlerde hayatın 

olağan akışının bir parçası halini almıştır.  

Mahallesinde sorun olmadığını belirtenler %25.5 ile ikinci sırada yer 

almaktadır. Ancak bazen görüşme yapılan kişilerin bunu söylerken pek de gerçekçi 

olmadığı iddia edilebilir. Örneğin bir mahalle sakini kendi mahallesinde hiçbir sorun 

olmadığını belirtirken görüşme yaptığımız kişinin ağabeyi, “gece sen hiç Hıdırlık’ı 

görmüyorsun herhalde, çıkabiliyor musun gece rahatça sokağa, önceden böyle miydi 

buralar, şimdi polis oradan geçiyor, adamlar diğer sokakta esrar satıyorlar” diyerek 

aynı mahalleyle ilgili çok daha farklı bir kanaat bildirebilmektedir. İnsanlar kendi 

mahalleleriyle ilgili bazen subjektif kanaat bildirebiliyorlar. Bunun gerekçesi de kendi 

kendilerini iyi bir mahallede yaşadıklarına inandırmak istemeleridir. Çünkü onlar, 

buraya hem gönül bağıyla bağlı olabilirler hem de daha iyi bir semte taşınabilecek 

maddi imkana sahip olmayabilirler. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey bir 

savunma mekanizması olarak yaşadıkları semtin kendileri için yaşanabilecek en iyi 

semt olarak görme isteği yönündeki mantığa bürümedir.  

Alt yapı eksikliği ve bakımsızlık Altındağ’da özellikle bazı gecekondu 

mahallelerinin alınyazısı gibidir. Yollar bozuktur, çamurdur, yollarda kaldırımlar 

yoktur. Ulaşım kentin merkezinde yer alan bazı mahalleler için bile işkence gibidir. 

Dolmuş, otobüs saatlerce beklenir. Kışın özellikle dik, yamaç mahalleler için ulaşım 

apayrı bir sorundur. Alt yapı eksikliği, bakımsızlık ve bunlardan kaynaklanan görüntü 

ve çevre kirliliği Altındağ’ın en önemli sorunları arasındadır. Görüştüğümüz kişiler, 

“gerçekten Altındağ çok güzel bir yer fakat Altındağ’ın milletvekilleri, temsilcileri, 

yöneticileri Altındağ’a bu zamana kadar bir çivi çakmadılar”, “Altındağ 

milletvekillerine gelin bir mahalle adı sorun burada olduğunu bilmezler. Hatta hiç biri 

de buralı değildir” diyerek Altındağ’ın bakımsızlığıyla siyasal ve idari açıdan 

sahiplenilmediğinin altını çizerler.  
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Elektrik kesintileri kışın bazı mahallelerin vazgeçilmezidir. Bu mahallelerde en 

çok şikayet edilen şeylerden birisi, akşamları elektriklerin kesilmesidir. Bunu da alana 

girdikten sonra fark ettik. Özellikle akşamları elektrik kesintisinin sebebi insanların 

kaçak elektrik kullanmasıdır. Isınma ve diğer ihtiyaçlar için elektriğe fazla yüklenme 

sonucu meydana gelen arızalardan dolayı sık sık elektrik kesintisi olmaktadır. Elektrik 

ve su faturası için gelen memurların herhangi bir usulsüz kullanım halinde işlem 

yapması durumunda kendilerine yönelik darp hikâyelerinin anlatıldığına da şahit 

olduk. Özellikle yeni gelen memurların işlem yaptığını ancak zamanla tehditten 

darp’a kadar onların da bundan vazgeçtikleri anlatılmaktadır. Bu mahallelerin kentsel 

temizleme yöntemiyle rehabilite edilmesi belki de en iyi çözüm olarak görülmektedir.  

Serserilerin varlığı, güvensiz ortam, uyuşturucu ve alkol Altındağ’ın bir başka 

sorun alanıdır. Serserilerin varlığı Altındağ için yeni bir durum değildir. Çok daha 

eskilere varan, ilk gecekondu yerleşimlerinin başladığı tarihlere kadar giden bir 

geçmişi vardır güvensiz ortamın ve serseriliğin. Çinçin, Yendidoğan, Hıdırlıktepe 

bilinen örneklerden bir kaçıdır; ancak, bu saha çalışmasından sonra araştırmacılar 

için sadece bu mahallelerle sınırlı olmayan, mebzul miktarda güvensiz ortam 

bolluğuna sahip bir ilçe olarak görülmektedir Altındağ.  

Uyuşturucu, serserilerin varlığı ve kavga seçenekleri birleştirildiğinde %36.1’lik 

bir yoğunluk elde edilmektedir. Buna %18.1’lik hırsızlık sorunu eklendiğinde %54.2 

gibi bir orana ulaşılmaktadır ki bu aslında mahallelerde kriminal vakaların ne kadar 

yaygın olduğunu göstermektedir. Altındağ’ın sosyo-kültürel dokusunu ören ağlardan 

birisi de bu yaygın kriminal vakalardır. Altındağ en fazla suçun işlendiği yer belki 

olamayabilir fakat en fazla suçlunun barındığı mekândır. Bu suç ve kriminal vaka 

sayısını azaltmak için de hem merkezi yönetim, hem yerel yönetim hem de gönüllü 

girişimcilerden oluşan sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yapması kaçınılmaz 

görünmektedir. Çünkü Altındağ, suçluların yakalanarak temizlenebileceği, uyuşturucu 

satıcılarının veya hırsızların izlerinin sürülerek tutuklanacağı ve sonra da sorunun 

biteceği bir yer gibi görünmemektedir. Yakalan her hırsızın veya 

torbacının(uyuşturucu satıcısının) yerini almaya hazır pek çok aday üretilmektedir 

burada. Yine mekânsal temizlemeyle de, mahalle sakinlerinin başka yerlere 

gönderilmeleriyle de bu sorun çözülecek gibi görünmemektedir. Sorunlu 

mahallelerdeki kentsel dönüşüm sonucu başka yerlere gönderilenler, gittikleri 

yerlerde suç oranlarının artmasına sebep olmuş, suça hiç bulaşmamış kişilerin suçla 
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tanışmalarına sebep olmuşlardır. Çinçinli mihmandarımız Bekir bu durumu çok güze 

ifade etmektedir, “evlerini yıkıp adamları buradan göndermekle suç bitmiyor, suçu 

sadece başka yere transfer ediyorsun”. Bir emniyet görevlisi de aynı durumu ‘cerahat 

yayıldı artık Sincan’da ve başka semtlerde bunlar suç işliyorlar’ diyerek 

tanımlamıştır.  

Kentsel donatı eksikliği Altındağlıların en çok şikâyet ettikleri sorunlardan 

birisidir. Oturacakları bir parkın, muayene olacakları bir sağlık ocağının, çocuklarını 

gönderebilecekleri yakın bir okulun olmaması onlar için bir başka sorun alanıdır.  

Tablo 90: Çocuklarınızın ilköğretimden sonra okumasını ister misiniz? 

Çocuklarınızın ilköğretimden sonra okumasını ister misiniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 778 75,8 98,6 

Hayır 11 1,1 1,4 

Toplam 789 76,8 100,0 

 
Cevapsız 238 23,2 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Modern toplumlar sosyal hareketliliğe sahip toplumlardır, modern toplumlarda 

bireyler doğumla elde edilen, kendilerine atfedilen statüleri değil kendi elde 

ettikleri, kazandıkları statüleri kullanırlar. Yani, modern toplumların ayırıcı özelliği 

bireyin doğumla birlikte sahip olduğu statünün ötesine geçebilme, ulaşabilme 

imkanına sahip olmasıdır. Modern toplum çeşitli kanallar aracılığıyla bireylerine 

tabakaların üst katmanlarına çıkabilme, bulunduğu coğrafi alanı, mesleki pozisyonu 

değiştirebilme imkanı vermektedir. Bunlar, yatay ve dikey hareketlilik olarak anılır. 

Modern toplum, insanların doğdukları yerle hayatlarının sınırlı olmadığı bir 

toplumdur; peki, modern toplumda bunu mümkün kılan en önemli unsur nedir, diye 

sorulursa verilecek ilk cevabın eğitim olduğu akla gelmelidir. Eğitim bireylerin yukarı 

doğru sosyal hareketliliğini mümkün kılan en önemli unsurdur. Modern toplumlar 

üyelerini sınıfsal pozisyonlarına, etnik yapılarına, inançlarına göre hiyerarşik bir 

konuma oturtmaz; çünkü hepsi, sayılan bu özellikler açısından aynı yasal hak ve 

ayrıcalıklara sahiptirler. Modern toplum üyelerini sahip oldukları beceri, nitelik ve 

eğitim düzeylerine göre konumlandırır; daha yüksek ve daha iyi bir eğitim, büyük 

olasılıkla, bireyi, diğerlerinden farklı kılacak, bireyin yukarı doğru dikey 
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hareketliliğine sebep olacak bir bağımsız değişkendir. Tüm modern toplumlar açık 

kanallar aracılığıyla bireylerin çeşitli nitelikleriyle nasıl yukarılara doğru 

tırmandığının örnekleriyle doludur. Küçük bir köy çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanlığı’na doğru giden sürecini başlatan sihirli anahtar eğitimdir. Eğitim, 

bu yüzden ayrıcalıksız toplum üyelerinin yukarı doğru hareketliliğini mümkün kılacak 

en önemli etkendir.  

Yukarıdaki tabloya bakıldığında çocuklarının ilköğretimden sonra okumasını 

isteyenlerin oranı %98,6 gibi oldukça yüksek bir orandır. Eğitim, bazı aksaklıklara 

rağmen Osmanlı döneminde ve özellikle Cumhuriyetle birlikte yoğun bir şekilde teşvik 

edilen ve bireyler ve eğitim gören bireylerin aileleri için dikey hareketliliği sağlayan 

en önemli faktörlerden biri olmuştur. Çetin yaşam koşullarından, yoksulluktan, düşük 

standartlı bir yaşamdan en kestirme ve hızlı kurtuluş reçetesi eğitim olmuştur. 

Dolayısıyla bunun farkında olan aileler çocuklarının ‘okuyarak kurtulmasını’ 

istemektedirler.  Bu durum Altındağlılar için de geçerlidir. 

Tablo 91: Okula giden çocuklarınız varsa eğer hangi mesleğe sahip olmasını istersiniz? 

Okula giden çocuklarınız varsa eğer hangi mesleğe sahip olmasını istersiniz? 

 
Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

 

Memur 82 8,0 12,5 

Esnaf 4 0,4 0,6 

Zenaatkar 4 0,4 0,6 

Tüccar 4 0,4 0,6 

Avukat, mühendis, doktor 238 23,2 36,4 

Subay, öğretmen, hemşire 146 14,2 22,3 

Kendi bilir, kendi karar versin 32 3,1 4,9 

Polis 33 3,2 5,0 

Avukat-Mühendis-Doktor/Subay-Öğretmen-Hemşire 15 1,5 2,3 

Diğer 96 9,3 14,7 

Toplam 654 63,7 100,0 

 
Cevapsız 373 36,3 

 
Toplam 1.027 100,0 
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Altındağlıların çocuklarının okuma yönündeki istekleri onların çocuklarının 

mesleklerine yönelik tercihte de etkilidir. Onlar çocuklarının ticaret, zanaatkarlık, 

esnaflık gibi işlerle uğraşmaları yerine bir yüksek eğitim sonucu olunabilen doktor, 

mühendis, avukat (%36,4+%2.3=%38.7) yönünde tercihte bulunmuşlardır. Bunun 

ardından öğretmen, hemşire, subay (%22,3) ya da memur (%12,5) olmalarını tercih 

etmektedirler. Dikkat edileceği üzere avukat, mühendis, doktor şıkkı ile subay 

öğretmen şıkkından ayrı olarak Avukat-Mühendis-Doktor/Subay-öğretmen-hemşire 

şıkları vardır. Bu ikinci bileşik meslek grubu açık uçlu soruda birkaç mesleğin bir 

arada söylendiği bir şık olarak dikkate değer oranda çıktığı için ayrı bir şık olarak ele 

alınmıştır. Bu üç şıkkın toplam tercih oranı (%36.4+%22.3+%2.3=)%51’dir. Bu soruya 

cevap verenlerin yarısı çocuklarının prestij sahibi üst orta sınıf bir mesleğe ve 

genelde de devlet güvencesi olan bir işe sahip olmasını istemektedir.  

Tablo 92: Çocuğunuz okula gidince onun hayatında önemli bir değişiklik olacak mı? 

Çocuğunuz okula gidince onun hayatında önemli bir değişiklik olacak mı?(Eğitim 
sayesinde çocuğunuzun hayatının iyi yönde değişeceğine inanıyor musunuz?) 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet, çok daha iyi yaşayacak 545 53,0 81,6 

Bize göre biraz daha iyi yaşayacak 89 8,7 13,3 

Hayır, önemli bir değişiklik olmaz 29 2,8 4,3 

Hiçbir değişiklik olmaz 4 0,4 0,6 

Toplam 667 64,9 100,0 

 
Cevapsız 360 35,1 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Eğitime, eğitim sonucu elde edilecek dikey hareketliliğe ve onun hayat 

standardı anlamındaki getirilerine olan inanç ‘Çocuğunuz okula gidince onun 

hayatında önemli bir değişiklik olacak mı?(Eğitim sayesinde çocuğunuzun hayatının iyi 

yönde değişeceğine inanıyor musunuz?) sorusuna verilen cevaplarda da kuvvetli bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Evet, okula gidecek çocuğum çok daha iyi yaşayacak 

diyenlerin oranı %81dir. Yani her 5 kişiden 4’ü okuyacak çocukların çok daha iyi 

yaşayacaklarını düşünmektedir. Buda, yoksulluk kıskacından kurtulmanın ışığı; 

geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyor olmalarının sebeplerinden birisi; şehre 

göçüp bunca zorluğa katlanıyor olmalarına değecek bir karşılık olarak algılanıyor 

olabilir. 
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Tablo 93: Çocuklarınızın başarısını olumsuz yönde etkileyen etmenler nelerdir? 

(Çocuklarınız eğer Altındağ sınırları içindeki bir okula gidiyorsa)Çocuklarınızın başarısını 
olumsuz yönde etkileyen etmenler nelerdir? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Kendine ait odasının olmaması 54 5,3 15,1 

Kendisinden kaynaklanan ( mizacından 
kaynaklanan) nedenler 

35 3,4 9,8 

Arkadaş ve mahalle çevresinin iyi 
olmaması 

169 16,5 47,3 

Okuldaki öğretmenlerin onlara olumsuz 
yaklaşması 

19 1,9 5,3 

Öğretmen yetersizliği 8 0,8 2,2 

Maddi imkânsızlık 19 1,9 5,3 

Okuldan kaynaklanan nedenler 8 0,8 2,2 

Diğer 45 4,4 12,6 

Toplam 357 34,8 100,0 

 
Cevapsız 670 65,2 

 

Toplam 1.027 100,0 
 

 

Çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediği düşünülen etmenlerin başında 

‘arkadaş ve mahalle çevresinin iyi olmaması’ (%47,3) gelmektedir. Her iki kişiden biri 

arkadaş ve mahalle ortamının çocuğunu olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu 

seçeneğin tercih edilmiş olması Altındağ’ın zımni olarak da olsa her iki kişiden biri 

tarafından çocukların eğitimini bile olumsuz etkileyen ‘kötü çevre’ olarak 

algılandığını göstermektedir. Bu durum aslında kısmen de olsa önceki sorularda 

mahallelerini iyi ve sorunsuz olarak tanımlayanların tutumlarıyla çelişmekte; ayrıca, 

‘benim mahallem sorunsuz’ tutumunu ankete katılanların kendi çevrelerini 

sorunsuzmuşçasına lanse etme çabalarını mantığa bürüme olarak yorumlamamızı 

destekler görünmektedir.  

Çocukların kendilerine ait odalarının olmaması (% 15,1) öğretmenlerin 

çocuklara olumsuz yaklaşmaları (%5,3) ve maddi imkansızlıklar (%5,3) çocukların 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

216 
 

başarısını olumsuz etkileyen nedenler olarak görülmektedir. Anne babalar, 

çocuklarının başarısızlıklarını büyük ölçüde aile ve çocuk dışı nedenlere –mahalle, 

okul, öğretmen-atfetme eğilimindedirler. Çocuğun mizacından kaynaklandığını 

söyleyenlerin oranı sadece %9,8 dir.  

Tablo 94: Çocuklarınızın sahip olduğu kötü bir alışkanlık var mı? 

Çocuklarınızın sahip olduğu kötü bir alışkanlık var mı? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Evet 62 6,0 8,5 

Hayır 664 64,7 91,5 

Toplam 726 70,7 100,0 

 
Cevapsız 301 29,3 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Çocuklarınızın sahip olduğu kötü alışkanlıklar var mı sorusu çok amatörce ve 

safiyane bir soruymuş gibi gelebilir. Ancak saha gözlem ve mülakatlarında anket için 

önveri toplarken görüşülen şahısların genellikle mahalleleriyle ilgili şikâyetleri ve 

çocuklarının mahalleli çocuklardan veya okul arkadaşlarından kazandığı kötü 

alışkanlıkları vurguladıklarına şahit olunmuştur. Bu gerekçeyle de soru eklenmiştir.  

Görüldüğü üzere çok az sayıda çocuğun kötü alışkanlığa sahip olduğu 

belirtilmiştir. Oysa özellikle bazı semtlerde çocukların çok küçük yaşlardan itibaren 

esrar kullanmaya başladıkları araştırmacılara sürekli hatırlatılmıştır.  

Tablo 95: Evet ise bunu nereden kazandı? 

Çocuklarınız kötü alışkanlığını nereden kazandı? 

 
Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Okuldaki arkadaşlarından 16 1,6 24,2 

Mahalledeki arkadaşlarından 30 2,9 45,5 

Aile fertlerinden 13 1,3 19,7 

Diğer 7 0,7 10,6 

Toplam 66 6,4 100,0 

 
Cevapsız 961 93,6 

 
Toplam 1.027 100,0 
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Ankete katılanların %8,5’i çocuklarının kötü bir alışkanlığı olduğunu ve bunu 

büyük ölçüde mahalledeki (%45) veya okuldaki (%24) arkadaşlarından kazandıklarını 

söylemektedirler. Kötü alışkanlıkların kazanılmasında aile fertlerinin etkisi (%19) hiç 

de azımsanmayacak düzeydedir. Kötü alışkanlıkların edinilmesinde akran rolü çok 

belirgin bir biçimde öne çıkmaktadır. 

Uyuşturucu, alkol, kumar, sigara vb kötü alışkanlıklarla mücadelede arkadaş 

çevresinin bu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik politikaların tespit edilip 

uygulanması en etkili yollardan birisi olacaktır.  

 

Tablo 96: Evde çalışır vaziyette internet bağlantılı bir bilgisayar var mı? 

Evde çalışır vaziyette internet bağlantılı bir bilgisayar var mı? 

 
Frekans Yüzde Yüzde 

 

Evet 321 31,3 32,0 

Hayır 682 66,4 68,0 

Toplam 1.003 97,7 100,0 

 
Cevapsız 24 2,3 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Ankete katılanların %31’i yani, yaklaşık olarak her üç kişiden birisi, evinde 

çalışır vaziyette ve internet bağlantılı bir bilgisayarının olduğunu beyan etmiştir. 

Bilgisayarların ve internet bağlantılarının varlığı geleneksel olarak kapalı ve kentin 

geneli ve dünya ile çok bağlantılı olmadığı düşünülen gecekondulunun artık öyle 

olmadığını ifade edecek düzeyde midir? Bunu öğrenmek için gecekondu ve apartman 

arasındaki internet kullanım düzeyine bakmak gerekmektedir.  
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Tablo 97: Konut tipine göre evde çalışır vaziyette internet bağlantılı bir bilgisayar var 
mı? 

Konut tipi 

Evde çalışır vaziyette internet bağlantılı bir 
bilgisayar var mı? 

Toplam 

Evet Hayır 

Gecekondu 

145 531 676 

21,4% 78,6% 100,0% 

14,5% 52,9% 67,4% 

Apartman 

176 151 327 

53,8% 46,2% 100,0% 

17,5% 15,1% 32,6% 

Toplam 

321 682 1.003 

32,0% 68,0% 100,0% 

32,0% 68,0% 100,0% 

Ki-kare: 106.138  Ser. Der.:1   p<0,1   

Şaşırtıcı olmayan ilişkinin sunulduğu tabloda Gecekondularda internet 

bağlantılı çalışır vaziyette bir bilgisayara sahip olanların oranının %21.4 olduğu 

görülmektedir. Apartmanlarda ise bu oran %53.8’e çıkmaktadır. Gecekondu tek 

başına yoksulluğun göstergesi, apartman da tek başına orta sınıf olmanın işareti 

değildir.    

 

5.1.10. Kurum ve Yönetime Bakış 

Ankete katılanların %31’i yani yaklaşık olarak her üç kişiden birisi evinde 

çalışır vaziyette ve internet bağlantılı bir bilgisayarının olduğunu beyan etmiştir. 

Bilgisayarların ve internet bağlantılarının varlığı geleneksel olarak kapalı ve kentin 

geneli ve dünya ile çok bağlantılı olmadığı düşünülen gecekondulunun artık öyle 

olmadığını; her üç aileden birinde tüm yoksulluğa rağmen bilişim teknolojilerinden 

yararlanmaya imkân sağlayan bir donanımın var olduğu görülmektedir.   
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Tablo 98: Mahallenizde okulları nasıl değerlendirirsiniz? 

Mahallenizde okulları nasıl değerlendirirsiniz? 

 

Frekans Yüzde Yüzde 

 

Çok kötü 65 6,3 6,8 

Kötü 151 14,7 15,9 

Orta 254 24,7 26,8 

İyi 410 39,9 43,2 

Çok iyi 69 6,7 7,3 

Toplam 949 92,4 100,0 

 

Cevapsız 78 7,6 

 Toplam 1.027 100,0 

 
Altındağlılara kendilerine sunulan bazı temel kamu hizmetlerinden ne kadar 

memnuniyet duyduklarını tespit etmek amacıyla bazı sorular sorulmuştur. Bunlardan 

birisi mahallelerindeki okullardan ne kadar memnun olduklarıyla ilgilidir. 

Altındağlılar, mahallelerindeki okulları ağırlıklı olarak ne çok iyi ne de çok kötü 

olarak tanımlamaktadırlar. Altındağlılara göre mahallelerindeki okullar daha çok iyi 

(%43,2) ve orta (%26,8) aralığında değerlendirilmektedir. 

Tablo 99: Altındağ kaymakamlığının mahallenizde sunduğu hizmetleri nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Altındağ kaymakamlığının mahallenizde sunduğu hizmetleri nasıl değerlendirirsiniz? 

 
Frekans Yüzde Yüzde 

 

Çok kötü 60 5,8 6,7 

Kötü 118 11,5 13,2 

Orta 184 17,9 20,5 

İyi 457 44,5 50,9 

Çok iyi 78 7,6 8,7 

Toplam 897 87,3 100,0 

 
Cevapsız 130 12,7 

 
Toplam 1.027 100,0 
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Benzer şekilde kamu hizmetlerinin bir kısmını doğrudan Altındağlılara sunan 

Kaymakamlığın da oldukça ‘iyi’ bir algılanışı vardır. Bu soruyu cevaplayanların 

%50,9’u kaymakamlığın faaliyetlerini iyi olarak değerlendirmektedir. %8,7 lik bir 

kesim ise çok iyi olarak değerlendirmektedir. Sadece %19,9 luk bir kesim 

kaymakamlığın sunduğu hizmetleri çok kötü veya kötü olarak değerlendirmektedir. 

Tablo 100: Mahalle muhtarınızın mahallenize sunduğu hizmetleri nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Mahalle muhtarınızın mahallenize sunduğu hizmetleri nasıl değerlendirirsiniz? 

 
Frekans Yüzde Yüzde 

 

Çok kötü 125 12,2 12,8 

Kötü 141 13,7 14,4 

Orta 157 15,3 16,1 

İyi 468 45,6 48,0 

Çok iyi 85 8,3 8,7 

Toplam 976 95,0 100,0 

 
Cevapsız 51 5,0 

 
Toplam 1.027 100,0 

 

Mahalle muhtarları hakkında da tıpkı kaymakamlık hakkında olduğu üzere 

olumlu bir kanaat egemendir. Soruya cevap verenlerin %56,7 si mahalle 

muhtarlarından ve onların sundukları hizmetlerden memnun görünmektedirler. Kötü 

ya da çok kötü olarak muhtarlıkları değerlendirenlerin oranı %27,2 de kalmaktadır. 

Tablo 101: Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? 

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? 

 
Frekans Yüzde Yüzde 

 

Çok kötü 78 7,6 8,2 

Kötü 104 10,1 10,9 

Orta 148 14,4 15,5 

İyi 505 49,2 52,9 

Çok iyi 119 11,6 12,5 

Toplam 954 92,9 100,0 

 
Cevapsız 73 7,1 

 
Toplam 1.027 100,0 
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İlçe polis örgütlenmesinin sunduğu hizmetlere yönelikte benzer bir olumlu 

tutum söz konusudur. Bu soruya cevap veren Altındağlıların %65,4’ü İlçe Emniyet 

Müdürlüğü faaliyetlerini olumlu veya çok olumlu bulmaktadırlar. Kötü veya çok kötü 

bulanların toplamı %19’dur.  

Kamu hizmetlerini sunan okullar, muhtarlar, emniyet, kaymakamlık gibi 

birimlerin faaliyetlerinden Altındağlıların genel olarak bir memnuniyet duyduklarını 

söylemek mümkündür. 

Özetlemek gerekirse Altındağlılar yoksuldurlar, geçinemeyip iş 

bulamamaktadırlar ama hayatlarından memnun olduklarını ifade etmektedirler. 

Kentin çekiciliğinden dolayı göç ettiklerini söylemektedirler ancak kentin çekici 

yanını meydana getiren olanaklarından sınırlı düzeyde yararlanmaktadırlar. Suçtan, 

pislikten, sokaklarının bakımsızlığından, çocuklarının kötü alışkanlıklarından ve bu 

alışkanlıkları mahalledeki ve okuldaki arkadaşlarından kazandıklarını düşünmelerine 

rağmen okulların, muhtarların, kaymakamların ve emniyet teşkilatının sunduğu 

hizmetlerden memnuniyetlerini ifade etmekte mahallelerinde bir sorun olmadığını 

söylemektedirler.  

5.1.11. Kentsel Dönüşüme Bakış 

Aşağıdaki tabloda Altındağlıların kentsel dönüşüm projeleri hakkındaki 

düşünceleri olumlu ve olumsuz başlıklar altında toplanmıştır. Bazen hem olumlu hem 

de olumsuz yönleriyle açıklamalar yapılmıştır bu tür durumlarda ise vurguya göre 

yerleştirme yapılmıştır.  

Tablo 102: Altındağ’daki Kentsel Dönüşüm Projeleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 

Aşağıda orijinal cevaplara hiç dokunmadan insanların Altındağ’daki kentsel dönüşüm 

hakkındaki düşünceleri olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde sıralanmıştır. Bir çok farklı 

görüş olmakla birlikte aşağıda en veciz şekilde sunulan ifadeler seçilerek sıralanmıştır.  

OLUMLU OLUMSUZ 

Aktaş, Bentderesi projelerini başarılı buluyorum 
Adaletsizlik. Evleri yıkıp bizi borçlandırıyorlar. 
Bize destek sağlasınlar, yoksa dışarıda kalırız. 

Altındağ gelişiyor 
Apartman yapılsın ama bizim evimizin 
karşılığında ev versin bizi mağdur etmesin. 
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Arsası olan için çok iyi bir şey 
Asgari ücret alıyoruz ödeyecek gücüm yok. 
Taksitlerini 45m2 yerler varmış ondan da 
sigortam olmayacakmış bende de sigorta var. 

Bence çok güzel biz de bekliyoruz, evlerimiz çatlıyor 
Aslında iyi bir şey temiz olur ama insanın 
bütçesi yetmez orada yaşamaya. 

Çok güzel ama eksik, az yapılıyor. Yenidoğan’da hiç 
yok. 

Ben evimden memnunum evimi yıkmasınlar 
yediğim kuru soğan bildiğim Yenidoğan. 

Bir an önce yıkılsın, ama müteahhit yapsın, onunla 
pazarlık yapabiliriz 

Biz sevmiyoruz bizim yerimizi bedavaya alıyor. 
Zenginlere peşkeş çekiyor. Bize bir şey 
düşmez. 

Çok güzel bir şey, biz de gelişelim isterim 
Bize hiç vurmadı, buraya da gelse iyi olur ora 
hakkında bilgim yok. 

Çok güzel darısı buraya, geç kalınmış bir proje. Buraya gelmesinler orda kalsınlar. 

Çok güzel geç kalınmış bir proje, çarpık kentleşme 
olayı kalktı 

Buradaki fakir insanların huzurunu 
kaçırıyorlar. 

Çok güzel geç kalınmış bir proje ve de burası 
Ankara’nın merkezi 

Çinçin’deki insanlar buraya geldi, hırsızlık 
olayları arttı, daha önce nezihti 

Çok güzel oldu çünkü insanlar biraz daha medeniyet 
öğreniyorlar 

Çok güzel ama bize faydası olmadı. 
Durumumuz yok yerimizi alıp bizi 
kandırıyorlar, sorunumuz var. 

Çok güzel oluyor çünkü insanlar daha modern 
yaşıyor. Kimin nereye girip çıktığı belli oluyor. Kaçak 
su elektrikten kurtuluyorlar 

Çok pahalı, biraz ucuz versin fakir insanları 
düşünsün. 

Çok güzel oluyor o yöreler temizleniyor, helal olsun. Çok pahalı, Çok bitişik  

Çok güzel, daha da güzel olsun. Biz de yararlanalım. 
Çok kötü düşünüyorum. Çünkü bize ev 
düşmeyecek. 

Çok güzel, eski yapılar yıkılıyor buralarda olsa daha 
güzel olacak daha temiz olacak 

Daha çok karakol yapımı ve cami yapımı 
isteniyor. 

Çok iyi ev sahibi olmayı çok isterim. TOKİ’den bize 
de ev verilsin. Bu şekilde yaşamak istemiyoruz artık. 

Ev verecekler ama hakkımıza göre değil, 
arsamızın değerini vermiyor 

Çok iyi belediyenin çalışmasından memnunum. 
Evet yenilenme var ama o yenilenmeyle 
karışıklık var insanlar mağdur ediliyor, evler 
yapılacak deniliyor ellerinden cüzi miktarla 
alınıyor. Sen nereye gidersen git al iki lira üç 
lira. 

Evler bir an önce yıkılsın bu pis yerden gidelim. Evimiz yıkılmasın, nereye gideceğiz? 

Çok iyi oldu Altındağ gelişiyor. Evlerimizin yıkılacağından dolayı tedirginiz. 

Çok iyi olur bizim için, gökten bulmuş gibi olur. Bir 
oda bir salon olsun yeter. Başka bir şey istemem. 

Evler önemli değil içinde kimim yaşayacağı 
önemli. 

Çok iyi, bütün hızsızlıklar oradaydı biraz azaldı. 
Evsiz kalacağız. Yıkarlarsa hiçbir şey 
yapamayız, ev versinler çaremiz yok. 

Çok katlı binalar olmasın. Fakirler içinse iyi ama fakirlere vermiyorlar. 

Çok olumlu ama bize sıra gelmez. Buralar 
temizlenmeli. 

Fakirleri kovup zenginleri oturtacaklar. 

Çok süper ya gerçekten. Oralar içinden 
geçilmeyecek haldeyken cennet gibi yaptılar. 

Garibanları hep dışarı attılar, vereceğiz diye 
evleri vaat ettiler. Paraları ceplerine 
koydular. 

Daha da geliştirilebilir, yaygınlaştırılmalı. 
Gecekondu bitecek yani Dikmen’de de 
gecekonduda oturuyorduk, yıktılar. Biz de 
geldik buraya dairede yetiştiremiyorduk 300-
400 kirası oluyor. 
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Daha fazlasını istiyoruz fakat adaletli olsun. 
Gecekondu kalsın daha iyi.Bina olursa hurdacı 
barınamaz. 

Daha güzel oluyor Ankara değişiyor daha güzel bir 
çevre oluyor. 

Gecekondu olarak kalmalı dünya kuruluşu 
böyledir. 

Destekliyorum zamanlaması iyi ve daha da ileri 
götürülmeli. 

Gecekondu sahiplerine payı hakkıyla verilirse 
iyi olur. 

Devam etmeli apartman hayatı daha temiz ve güzel. 
Gecekonduların yıkılması güzel. Ama 
hakkımızı versinler. Küçük meblaya 
kapatmasınlar. 

Dilim döndükçe Allah’a dua ediyorum. Bir an önce 
buralarda düzelsin. 

Gecekonduların yıkılmasını istemiyoruz. Çok 
güzel bir yer. 

Durumumuz olsa apartman almayı düşünüyorum. 
Gecekonduların yıkılması iyi ama bakalım ev 
sahiplerine nasıl bir borç çıkacak. 

Eğer düzgün bir şekilde yapılıp insanları zor durumda 
bırakmayacaklarsa iyi bir şey. 

Gecekonduların yok edilmesi iyi bir şey ama 
binalar daha az katlı yeşil alanlı yapılmalı. 

Gecekondumuzu yıksınlar ama bize birer oda versin 
mahallemiz çok güzel. 

Güzel ama daireler ufak, dar yapılmış. Herkes 
dairelerden şikayetçi. 

Güzel bir şey iki göz evimiz olsaydı iyi olurdu. 
Güzel bir çalışma ama ev sahipleri düşük 
fiyattan alıyorlarmış diye biliyorum. 

Güzel buluyorum inşallah devamı gelir. 
Güzel değil, tapusuz evimiz olduğu için 
sıkıntılıyız. 

Güzel esnaf açısından iyi bir tanesinde 40 daire var 
en az 250 kişi geliyor. 

Güzel fakat buralara bakmıyor. Burada da 
olsun. 

Güzel fakire fukaraya yardım ediliyor, evi olmayana 
ev veriliyor. 

Güzel temizleniyor ama gecekondularımızı 
rezil ettiler. Hayatımızdan memnunduk. 

Güzel gelişme var ama Doğantepe geri kaldı. 
Güzel de her yerde pazar yerlerini 
kaldırıyorlar, kadın lokalleri kuracaklarına 
sağlık ocağı yapsalar. 

Güzel hemen yıkılsın buralar. 
Hakkımızı istiyoruz. Değerindeki hakkımızı 
istiyoruz. Ulus burası Altındağın 
merkezi.Çankaya Yıldızda 4 binden verdiler 
metrekaresini.Zengin yerlerine peşkeş çekmek 
olmaz.Kendi yerimize bizi yakıştırmıyor 
musunuz? Dedelerimizin burası. 

Güzel iyi kötü biraz gelişiyor. Onlar sayesinde yollar 
düzeldi. 

Hakkımızı verirlerse iyi, düşünürüz elbet, 
yıkılacak burası. 

Güzel olur hava kirliliği olmaz. 
Hiç iyi düşünmüyorum. Ben rahatsız oluyorum 
apartmandan çok sıkıcı sessiz sedasız. 

Güzel oluyor pislik kalkıyor evler güzel oluyor banyo 
tuvalet mutfak var. 

İçinde ben olmadıktan sonra neye yarar. 

Güzel proje imkânımız olsa bizde yararlansak. 
Hakkını vermiyorlar ki istemiyorum 
değişmesini. 

Güzel şeyler farklı çalışmalar yapılmalı. Arabalar için 
park alanları yapılmalı. 

Haksızlığın çok yapıldığını düşünüyorum. 
Yapılaşma iyi ama yöntem yanlış. 

Güzel, tarihi yapılar restore ediliyor, eski pis 
yerlerde binalaştı. 

Haksızlık olduğuna inanıyorum. Yandaşlarına 
peşkeş çekiyorlar. 

Hakkını verirlerse çok iyi buluyorum. 
Haksızlık var projede müteahhitlerle anlaşma 
yapılmadı. 

İnşallah güzel olur ama o zaman da biz burada 
olmayız. 

Halkın elinden alıyor, enkaz parası veriyorlar. 
Sadece kendi faydalarına çalışıyorlar. 

İyi bir şey, modern yaşam geliyor. Her taraf beton olmasın. 
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İyi çalışmalar.2 gecekondu yerine blok yapılıyor daha 
çok insan barınıyor. 

İyi ama apartman hayatını sevmiyorum. 
Gecekondu hayatı daha güzel. 

İyi devam etsin. Dışkapı’da hiç çocuk parkı yok. 
Örnekte ihtiyaç var çocuk parkına. Hanımlar lokali 
Yenidoğan’a şart. 

İyi bir şey herkes için güzel bir şey. Ama 
yıktığı şeyi yapmıyor, bana yıktığı yerde yer 
vermiyor ki.Beni sırt üstü bırakıyor.25 milyar 
gitti.Bütün esnafın kızdığı da bu zaten. İyi oluyor alt tabakaya fırsat. Kira öder gibi evimiz 

olur. 
İyi değiller sağlam temeller üzerine 
oturtulmamış dayanıksız yapılar. 

Valla bence güzel bir şey yapmışlar keşke buralar da 
öyle olsa. 

İyi düşünmüyorum. Vatandaşları ömür boyu 
borçlandırıyorlar. 

İyi oluyor. Kalenin arkasına da gelsin, Orası 
temizlendi sıra burada. 

İyi güzelde malzemeler kalitesiz, daireler 
küçük. 

Olumlu tabi ne güzel binalar yapılıyor. 
İyi olmadı tapusunu alana iyi oldu biz 
eziliyoruz. 

Olumlu, önceden çarpık kentleşme vardı şimdi ise 
apartmanlarda oturuyoruz. 

İyi oluyor. Toplumsal düşünsün hakkımızı 
versin. Bir metrekareye iki milyon veriyor ama 
elin Yıldız’ında 8 milyar veriyor. Ulus merkez. 

Onlar iyi oldu ama bize vermezler 
Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili tapu 
sahiplerinin haklarının verilmesini, o insanlara 
tapusu bulunan makamlarda yapılacak olan ev 
ve iş yerlerinden hak verilmesini başka yere 
gönderilmemesini arz ediyoruz. 

Tabi düzelmesi güzel olur. Baksana köy gibi Müteahhit olsa pazarlık yaparsın. 

Toplumsal dönüşüm için vazgeçilmez bir proje.En 
azından fakir ailelere ev verilmesi açısından çok net. 

Kötü oldu evimi yıktılar kirada sürünüyorum. 

Çok güzel çok beğeniyorum. Rant elde ederlerse o 
kişilere hakkımı helal etmiyorum 

Kötü oldu evimizi yıktı ve beni 15 sene 
borçlandırdı başka bir şey yok. 

Hiç memnun değilim evlerimiz yıkılıyor. Param olsa dairede oturmam diyemem. 

Bize yararı yok paramız olmadığı için. 
Yaşam standartlarını yükseltiyor ama orada 
yaşamak çok zor gelirimiz karşılamıyor. 

Kötü oldu. Çingeneler bu tarafa geliyorlar. 
TOKİ bizi kandırdı. Bizi borçlandırdı, 
sevmiyoruz, durumumuz daha kötü. 

Olumsuz düşünüyorum gecekondu bizim için rahat. 
TOKİ istemiyok,TOKİ istemiyok,müteahhit 
istiyok. 

Olumsuz düşünüyorum içindeki halk değişmedikçe 
bir çözüme varılamaz. 

TOKİ istemiyoruz. Bizden hem ev alacaklar 
hem de ek ücret alacaklar. Verecek 
durumumuz yok.Müteahhit istiyoruz. 

Onlar hoşuma gitmiyor. Nedeni;yapılar sağlıklı 
değil,bana güven vermiyor,kandırılıyorum gibi 
geliyor. 

TOKİ sevmiyorum uyduruk evler gibi geliyor. 

Oraların pisliği buraya geliyor. Hiçbir faydası yok. 
TOKİ‘ye vermesinler müteahhite versinler 
herkes alsın. 

Yıkılsın pislikten arınsın. 
TOKİ’nin yaptığı evler çok yüksek daha alçak 
olabilir. 

Yıkılsın, yapılsın gecekondudan bıktık. Elin 
karılarının bizden ne fazlalığı var. 

TOKİ’nin yaptığı evlerden memnun değiliz çok 
pahalı. 

Yıksınlar ama tapumuzu versinler bize kalacak güzel 
bir yer göstersinler. 

Valla değişim güzel de ev sahiplerinin 
haklarını yiyorlar. Hem evi yıkıp hem borcu 
bize yüklüyorlar. 

Apartmanda yaşamak iyi ama disiplin çokmuş 
duyduğuma göre. 

Yapılan evlerin çok sağlıksız olduğunu 
duydum. 

Bizi ortada bırakmasınlar ne olursa olsun Gerçekleşeceğine inanmıyorum. 
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Fotoğraf 8 Hıdırlıktepe’den Atıf Bey Mahallesi ve TOKİ’nin Gökçen Efe Konutları 

5.1.12. Eski Komşuluk İlişkilerinizden Neleri Özlüyorsunuz? 

Apartman hayatına geçişle birlikte eski komşuluk ilişkilerine bakış 

sorulduğunda genellikle eski komşuluk ilişkilerinin özlendiği görülmektedir. Çok az 

sayıda insandan eski komşulukların özlenmediğine dair cevap alınmıştır. Onlar için 

apartman hayatına geçişle birlikte hayatlarında hiçbir fark olmamıştır. Bir diğeri 

“valla hiç özlemiyorum bina yaşantısını seviyorum” derken, bir başkası 

“özlemiyorum, ben sevmem geleni gideni” cevabını vermiştir.  

Ayata, gecekondu ve apartman arasındaki farklılığı işlerken gecekondularda 

evlerin mahremiyetinin apartmandaki gibi titizlikle korunmadığını belirtir: “Mekanda 
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görülen bu açıklık toplumsal ilişkilerin ve yaşamın büyük ölçüde ‘ortada’ cereyan 

ettiğini, ailenin yalnızca kendine ait olan dünyasının dışında komşularıyla paylaştığı 

bir çok ortak iş ve faaliyetin olduğunu göstermektedir (1989:107). Oysa “Apartmanda 

oturan aileler için iç çevre mekan düzeyinde ayrıştığından yani komşulukla/akrabalık 

–hemşehrilik birlikteliği koptuğundan haberleşme, yardımlaşma ve dayanışma aynı 

yoğunlukta görülmez” (Ayata, 1989:108). Yukarıda gecekonduyu, eski komşuluk 

ilişkilerini özlemediğini belirten kişi gerçekte Ayata’nın belirttiği bu mahremiyet 

ihlali olarak gördüğü bir yaşantıya tepki göstermekte gibidir.  

Hatırı sayılır bir çoğunluk ise, eski komşuluk ilişkilerini ne kadar büyük bir 

hararetle özlediklerini söylemişlerdir. Eski komşuluğun samimiyeti, sıcaklığı, ilgisi, 

muhabbeti, paylaşımı, dayanışması özlenmektedir. Eskiden insanlar birbirleriyle 

selamlaşırken apartmanda ya “selamlaşma kalmadı” ya da “merhaba merhaba” 

şeklinde, kuru ve içten gelemeyen bir selamlaşma faslı başlamıştır. İnsanlar artık 

içten gelen bir şekilde değil usulen bir görevi yerine getirir biçimde 

selamlaşmaktadırlar. Eski komşuluk ilişkilerinde komşuların birbirlerinden haberdar 

olma düzeyleri yüksektir, oysa şimdi insanların “birbirinin hastasından haberi 

yok”tur. Eskiden hastaneye veya başka bir yere gidildiğinde çoluk çocuk komşuya 

emanet edilir fakat şimdi eski komşuyu “nasıl aramayacaksın, şimdi kimi kime 

emanet ediyorsun.” Eskiden komşularla birbirlerine gidip gelinirdi. En çok da bu gidip 

gelmeler, yazın kapının önünde oturmalar, çay içmeye gitmeler özlenir:  “Kapıda 

oturup çay içip muhabbeti özlüyoruz, şimdi öyle bir şey yok.” Komşuluk ilişkileri 

eskiden sıkı ve samimiydi, “kapıyı çalacak bir dost vardı”, “onlar bize çorba pişirip 

getiriyorlardı” örneğinde olduğu gibi “eskiden komşuda pişer bana da düşerdi”, 

“komşu komşunun külüne muhtaçtı”, “sıkıntım olsa herkes dışarıya çıkar yardıma 

koşardı”, “oysa şimdi “bir şeye ihtiyacın oluyor komşuna gidiyosun, soğan 

bulamıyosun, ekmek bulamıyosun.”  

Benzer düşünceler Ayata’nın çalışmasında kendini göstermektedir (1989:123). 

“Gecekondu cemaattir: dayanışmadır, birlik, beraberliktir, şahsi ilişkidir, yakınlıktır, 

sıcaklıktır, samimiyettir, yüz yüze ilişkidir, aranma, sorulma, kollanmadır, yardım 

elidir, paylaşmadır.” 

Bu yüzden apartman hayatı “gecekonduyu tutmuyor” ve “illaki” insanlar eski 

komşularını özlüyorlar. Apartmanda insanlar bitişik dairede kimin yaşadığını 
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bilmedikleri bir komşuluk ilişkisi sürdürüyorlar. En çok da yakınılan durum budur; aynı 

binada oturduğu hatta aynı katta bulunan kimseleri tanımamak.  Elbette ki bu 

durumda ne paylaşımı, ne dayanışmayı, ne de sağlıklı komşuluk ilişkilerini mümkün 

kılar görünmektedir.  

5.1.13. Kentsel Dönüşümle Birlikte Mahallede Meydana Gelen Olumlu ve 
Olumsuz Değişmeler 

Kentsel dönüşüm Tüm Türkiye’de hem TOKİ hem de özel şirketler tarafından 

Türkiye’nin yüzünü değiştirecek biçimde kendini göstermektedir. Altındağ da bu 

değişim rüzgarından nasibini almaktadır. Aktaş Konutları, Gökçen Efe ve Çinçin 

Mahallesi olarak bilinen Gültepe’deki konutlar bu alanda ilk akla gelen kentsel 

değişim örnekleridir. Özellikle değişimin yaşandığı bu bölgelerde yaşayan insanların 

bu sürece nasıl yaklaştığına bakıldığında, üç yönlü bir cevapla karşılaşıldığı 

görülmektedir. Süreci olumlu görenler, olumsuz görenler ve hiçbir değişim olmadığını 

düşünenler.  

Kentsel Dönüşüm Neden Olumlu Bir Gözle Görülmektedir? 

Kentsel dönüşümlere olumlu gözle bakanlar bu değişim sürecinde zarara 

uğramayan ve büyük bir oranda mülkiyet sahibi olanlardır. Onlar için bu dönüşüm 

süreci sonrasında, gecekondu döneminde var olan görüntü kirliliği ortadan kalkmakla 

kalmamış, yeşil alan ve parklar gibi kentsel donatı alanları ortaya çıkmış, 

kanalizasyon, doğalgaz, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinin sunumu gerçekleşmiş, 

yeni yollar ve kaldırımlar yapılmış, ulaşım hizmetlerinde ilerleme kat edilmiş, artık 

evlerin önünden otobüs geçer bir hal almış, sokaklara mobeseler kurularak güvenli bir 

ortam yaratılmıştır. Bu açıdan bakıldığında mahallenin kentsel hizmetlere erişimi 

açısından kendilerine sunulan kolaylıklar, kentsel donatıların sayı ve tür açısından 

zenginliği oldukça önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak görülebilir. Bu durum 

insanlar tarafından bölgenin temizlenmesi ve pisliğin kalkması olarak 

tanımlanmaktadır.  

 Bu değişmenin olumlu bir başka yansıması asayiş ve emniyet açısından ortaya 

çıkmaktadır. “Eskiden polis giremiyordu mahalleye, şimdi girebiliyor. Eskiden 

mahallede korkarak yürüyorduk ama şimdi iyi.” “Eskisi kadar esrar olayları olmuyor, 
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serseriler azalıyor yavaş yavaş” gibi ifadeler değişimin bu yönde nasıl bir yansıma 

yaptığını göstermektedir.  

Değişimin bir başka yönü, bu değişimle birlikte mahalleye gelen yeni mahalleli 

profilindeki değişimidir. Artık bu yeni konutlara gecekondulu hak sahipleri dışında 

başka kişiler de gelmekte ve diğerleriyle beraber bir hayatı sürdürmektedirler. 

“Mahalle daha temiz oldu, seviyeli insanlarla birlikteyiz” derken anlatılmak istenen 

şey budur.  

Değişimi beğenmekle birlikte “hayvan besleyememe”nin kendileri için bir 

sıkıntı olduğunu belirtenlerden, komşularını kaybetmekten dolayı üzülenlere kadar 

bir grup mahalle sakini de sevinç ve hüznü bir arada yaşamaktadır.  

Yine sevinç ve hüznü bir arada yaşayan bir başka grup daha vardır ki bunlar, 

“binaların yapılması güzel oldu, evimizin yıkılması kötü oldu” diyerek içinde 

bulundukları çelişkili durumu ve eski evlerine olan özlemle yeni hayatlarına 

kavuşmanın verdiği mutluluğu bir arada yaşamaktadırlar.  

Bir de herkesin gecekondudan kurtulacağı günleri iple çekip hem kendi 

adlarına hem de onlar adına mutlu olan insanlar vardır: “Herkes gecekondudan 

kurtulup ev sahibi oldu”, “Mahalle daha temiz oluyor bizim evlerimiz de yıkılsın daha 

temiz çevre olsun”, “Zannedersem buraların hepsi yıkılacak. Burası iyi bir alan 

olacak.  O günleri de görürüz inşallah”. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları herkesin olumlu gözle baktığı bir süreç değildir, 

en başta kendilerini mağdur konumda gören insanlar için bu süreç olumlu bir gözle 

değerlendirilmez: “Güzel de benim evimi yıkıp beni mağdur etmeyecek. Yoksa iyi” 

diyenler bu süreçte evlerinin yıkıldığını ve kendilerinin evsiz kaldığını belirterek 

mağduriyetlerini belirtmektedirler. En çok kaygı da evlerinin değerinden ucuza 

alınması şeklinde kendilerinin mağdur edilmesi veya buralardan sürülmeleri.  

Kentsel dönüşümle birlikte, apartmanlara yerleşen eski gecekondu sakinleri, 

yeni problemler yaşamaktadırlar. “Gecekondularda rahat yaşamaya başlayan insanlar 

apartmana taşınmaya başlayınca sorunlar olmaya başlıyor, kavgalar çoğalıyor.” Artık 

gecekondudaki hareket etme özgürlüğü içinde olamama, ortak yaşam alanı içinde 
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bazı kuralları içselleştirememe, kurallara uyamama beraberinde bu tür sorunları 

getirmektedir. 

Yine bu değişim sadece fiziksel bir dönüşümdür, bu fiziksel dönüşüm insanların 

tutum ve davranışlarında nasıl bir davranış değişikliği meydana getirebilecektir ki? 

Bazı kadınların, apartman hayatıyla birlikte çocuklarında daha disiplinli olma gibi 

çeşitli davranış değişikliği gözlediklerini belirtmelerine rağmen, eski sakinlerin eski 

alışkanlıklarını apartman hayatında da devam ettirmeleri hiç de şaşırtıcı değildir: “ 

Yine hırsızı uğursuzu geldi aynı yerden ne fark eder.” 

Kentsel dönüşüm TOKİ eliyle yapıldığında çok yüksek binalar olarak kendini 

göstermektedir. Şikayet ve eleştirilerden önemli bir kısmı “büyük apartmanlar yerine 

en fazla iki katlı evler olsa daha iyi olur” şeklinde ifade edilmektedir.  

Bu iki zıt bakış açısının yanında bu değişime tamamen tepkisiz kalan ve zaten 

bunu da bir değişim olarak görmeyen az da olsa hatırı sayılır bir kitle vardır ve bunlar 

Altındağ’ı temsil eden milletvekillerinden diğer yöneticilere kadar bir dolu sitemle, 

“Değişen bir şey yok her şey aynı”, “her şey aynı devam ediyor,kavga yine var 

hırsızlık yine var”, “(bu dönüşümün) mahalleye katkısı da zararı da yok Altındağ 

unutulmuş bir dağ” diyerek sitemlerini dile getirmektedirler.  

Aslında bu sitem ve tepkisizliğin altında Altındağ gibi Ankara’nın en eski ilçesi, 

Cumhuriyetin harcı olan bir ilçenin sakinlerinin sorunlarına dikkati çekmek gibi bir 

bilinçaltı vardır. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’da ve 

Ankara’nın kalbi olan Altındağ ilçesinde insanlar 21. yüzyılda böyle bir hayatı 

sürdürmektedirler: Yolların olmadığı, altyapının olmadığı, asayişin olmadığı yıllarca 

bir “çivinin bile çakılmadığı” bir mekanda hayatlarını sürdürmektedirler. Altındağ’dan 

bir adım sonrası Ulus’tur. 10 dakika sonrası Kızılay’dır ama Altındağ sefalet içindedir. 

Yıllarca onların bu sefaletine gözlerini kapayan yöneticilerin duyarsızlığına karşı bir 

sitemdir aslında bu tepkisizlik. Altındağ’ı temsil eden milletvekillerin Altındağ 

hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını, oradaki hiçbir mahalleye gitmedikleri gibi 

mahallelerin adını bile bilmediklerini belirtirler. Bu yüzden onlar kendilerini dışlanmış 

ve bu tür kentsel dönüşüm uygulamalarından sonra da sürülmüş olarak görmek 

istememektedirler.  
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5.1.14. Gecekonduda Yaşamanın Avantajları Apartman Hayatının 
Dezavantajları  

“gecekonduda insanlar samimi içten, apartmanda bir derdim var diyeceğim, 

birisi yok” 

Gecekondu hayatı burada yaşayıp sonradan apartmana taşınan insanlar için 

daha samimi komşuluk ilişkilerinin var olduğu yerler olarak görülmektedir. Burada 

insanlar daha samimidirler. Birbirleriyle sadece ortak zamanlarını paylaşmakla 

yetinmezler, sofralarındaki nimetleri de çok sık olarak paylaşırlar ve bir sıkıntı 

durumunda birbirlerine yardım sağlayacak bir güvenlik şemsiyesi sağlarlar. Ayata 

(1989:108) gecekonduda yaşayanların en ucuz aranan şeyi bulmadan, hastanede 

yatan tanıdığa parasız tahlil yapmaya kadar geniş bir dayanışma ve sosyal çevre 

sağladığını belirtir.  

“Gecekonduda sıkıldığında kapı önünde otur ama apartman öyle değil” 

Gecekondu, insanların kendilerine özgü yaşam alanlarını kurdukları 

mekanlardır ve bu mekanlarda gecekondulara özgü davranış kalıpları ortaya 

çıkmaktadır. Gecekonduda yaşayanlar kendi evlerinde, balkonlarında veya 

bahçelerinde diledikleri gibi hareket etmekte kendilerini serbest görmektedirler. 

Oysa apartman hayatı, insanların hareket özgürlüklerini diğerlerinin varlığıyla 

sınırlamaktadır. İnsanlar artık gecekondudaki gibi davrandıklarında diğerlerini hem 

mekansal yakınlık ve bitişiklikten hem de aynı binayı paylaşmaktan dolayı rahatsız 

eder hale gelmektedirler. “Allah apartman hayatını mahvetsin, mangal yakacağız 

yakamıyoruz millet rahatsız olacak diye, gecekondu rahattı” diyen bir kişi, 

diğerleriyle bir arada yaşamanın ve belli kurallara uymanın onun için nasıl sıkıntılı bir 

hal aldığını belirtmekte ve bu durumdan yakınmaktadır. 

Yine apartman hayatının insan davranışlarını kısıtlayan yönleri vardır. Gürültü 

çıkarmamak, yüksek sesle tv seyretmemek gibi. Çünkü bitişikteki komşuyu rahatsız 

etme olasılığı her zaman vardır veya bitişikteki komşunun sizin çıkardığınız 

gürültüden dolayı her zaman bir uyarısıyla karşı karşıya kalma olasılığınız vardır. 

Apartman hayatıyla yeni tanışan insanlar için bu durum oldukça rahatsız edicidir. 

“Apartman da çıt çıkartamıyorsun, komşuluk yok, gecekondu da bağır çağır hiç sorun 

yok” diyen kişi, gerçekte gecekondudaki bireylerin gösterdiği toleransın farkındadır, 
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yüzyüze bakmanın getirdiği bir katlanma düzeyi bazı uç davranışlara katlanmayı 

mümkün kılmaktadır oysa apartman hayatı daha bireysel ve daha ben merkezli bir 

hayat olarak bireyin kendi konfor, rahatı ve sağlığını düşündüğü bir yerdir ve burada 

insanlar diğerleri için-örneğin gürültü yapan birisi için- çok fazla şeye katlanmayı 

göze almak istemezler. Tabii eğer kişi sapkın davranışlara sahip biri değilse veya 

üstesinden gelinebilecek bir kişi olarak görülüyorsa.  

Apartman hayatı gecekonduda yaşayan insanların hazır ve kolayca yani 

maliyetsiz bir biçimde buldukları bir barınma yeri değildir. Burada yaşayan insanların 

bir çoğu huzur içinde yaşadıkları gecekonduları yıkıldıktan veya zorla ellerinden 

alındıktan sonra apartmana taşınmak zorunda kalmışlardır ve bu andan itibaren 

apartman hayatı onlar için borçla anılan ve geçmişte uyumlu ve samimi komşularıyla 

huzur içinde yaşadıkları mekanın yerine kurulan soğuk ve kuru mekanlar olarak 

görülmektedir. “Apartman borca soktu, eskiden borcumuz yoktu” diyen kişi bu tür bir 

yakınmayı dile getirmektedir.  

Apartmanın birçok olumlu özelliğini belirten bir kişi, onun “bir tek bahçesi 

yok” diyerek bir kusurunu belirtir. Bahçe gecekondu hayatının vazgeçilmezleri 

arasındadır. Bahçe bir dinlenme yeri, soğan, maydanoz gibi basitçe bitkilerin 

yetiştirildiği ve sahibinin kırsal özlemini dindiren bir özelliğe sahiptir. Oysa apartman 

hayatıyla birlikte bahçenin yerini artık balkondaki saksıda yetiştirilecek olan birkaç 

bitki veya çiçek alacaktır.  

Apartman hayatında en fazla şikâyet edilen hususlardan birisi komşuluk 

ilişkilerinden şikâyet edilmesidir. “Apartmanda komşuluk yok. Merhaba merhaba” 

sözü ve yine apartmanda yaşayanların birbirlerine misafirliğe gitmemeleri en çok dert 

yakınılan şeyler olarak görülmektedir. “Apartmanda insanlar birbirinden habersiz”, 

“Apartmanda komşuluk yok, gecekonduda bir derdimiz oldu mu komşuya giderdik” 

ifadeleri de aparman hayatıyla birlikte gelişen komşuluk ilişkilerindeki kopukluğu 

anlatmaktadır. Bu yüzden de “apartmanlıkta insan yok” denir. İnsanlığın, 

yardımlaşmanın, dayanışmanın, kaynaşmanın, bütünleşmenin olmadı yerdir bu yüzden 

de insanlık ölmüştür. Bu yüzden onlar “apartmanda ölsek kimsenin haberi olmaz” 

demektedirler.  
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 Araştırma yapılırken anket uygulayan öğrenciler, aynı apartmanda iki bitişik 

dairede yaşayan kişilerin, apartman hayatındaki komşuluk ilişkilerinden dert 

yakınması üzerine artık dayanamayıp “yanınızdaki komşu da ayı şeyden, burada 

komşu olmamasından şikâyet ediyor” diyerek, durumun ne kadar trajikomik olduğunu 

anlatmaya çalışmışlardır. 

Gecekonduların içiçeliği ve insanların çok basit ihtiyaçlarda bile birbirleriyle 

yardımlaşma yoluna gitmesi, insanların sürekli bir arada, iç içe olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Balkonda otururken bahçede oturan veya sokakta oynayan 

çocuklara beraberce göz kulak olmak, kışlık yufka veya konserve türü şeyleri 

beraberce yapmak gibi birçok faaliyet onları bir arada tutmaktadır. Oysa apartman 

hayatı onları bir arada tutacak bir balkon veya bahçeye veya evlerin arasında oturup 

sokağı kontrol altına alabilecek bir stratejik konuma sahip değildir. Ancak apartman 

balkonları böyle bir özelliğe sahiptir ancak orası da çocukların gözlenmesi veya 

rahatça oturulabilecek büyüklüğe sahip değildir ve böyle bir durumda misafirin kendi 

evini kontrol altında tutma, görme olasılığı da azalmaktadır yani gecekondulardaki ev 

önleri veya balkonların yerini doldurabilecek önem ve işlevselliğe sahip değildir.  

Apartman hayatında “evin önü”, “kapının önü” diye bir şey yoktur, 

gecekondudan apartmana geçenlerin “apartmanda oturup bir çay içemiyorsun evinin 

önünde” yakınmasıyla bu durumu sık sık ifade ettikleri görülür. Oysa gecekondular 

öyle midir? “Gecekondularda kapıda komşularla sohbet etmek güzel” şeydir. Her gün 

bu toplantılarda olan biten hakkında konuşulur, yorum yapılır, her şey hakkında 

konuşulur, dedikodu yapılır, yazlık, kışlık bir şeyler hep bir arada yapılır, yapılacaklar 

hakkında konuşulur. Gecekondu kadınlarının kamusal alanlarıdır kapı önleri, evin önü. 

Gecekondu kendi eklentileriyle birlikte insanların daha rahat hareket ettikleri, 

etraflarını, bitişiktekini veya alttakini rahatsız etme korkusu içinde olmadıkları bir 

yerdir. Oysa apartman öyle değildir, “apartmanda rahat yaşarsın fakat istediğin gibi 

hareket edemezsin” sözü bunu anlatır. Gecekondudaki keyfilik ve rahatlık burada 

asla yoktur; “apartmanda yüksek sesle konuşup müzik dinleyemiyorsun”, “çocuklar 

hoplayıp zıplayamıyor apartmanda”, “balkona halı, kilim asamıyoruz” şikâyetleri 

nasıl bir kısıtlama içinde olduklarını gösterir insanların. Ancak tüm bu şikâyetleri 

yapanların bir kısmı buna rağmen tercihlerini apartman hayatından yana koyarlar 
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çünkü yaptıkları muhasebede apartmanın faydaları daha ağır basar gibi 

görünmektedir.  

Apartman hayatın en önemli dezavantajlarından bir diğeri, görgü kurallarına 

uymayan komşularla iç içe olmaktır. Bunlar ne medeniyetten ne de görgü 

kurallarından haberdardırlar. “Apartmanda hırlısı hırsızı bir arada yasıyor, kimse 

kimseyi tanımıyor” sözü aynı çatı altında yaşadığınız insanların ne tür kişiler 

olabileceğini kabaca özetlemektedir.  

Apartman hayatı gecekondudaki serbestlik ve rahatlığı aratan bir hayattır. 

Gecekondunun odaları küçük, kendisi dar da olsa insanlar orada kendilerini daha 

rahat hissederler. Oysa “apartman yarı açık cezaevi gibi”dir. “Bu daire benim için 

hücre, ama müstakil ev böyle değil” diyen kişi, müstakil ev olarak özlediği 

gecekondusuna olan hasretini dile getirerek apartman hayatını mahkumiyete ve 

yaşadığı daireyi hücre’ye benzetmektedir. Gecekondu apartman arasındaki ayrım çok 

nettir. Gecekondu sadece sahibine aittir ve o, kendi gecekondusu üzerinde tek 

hakim, tek karar alan ve uygulayandır. Oysa apartman hayatında kararlar kendi 

dışında alınabilir, başkalarının sorunlarıyla da ilgilenmek zorundadır. Başkalarını 

rahatsız etmeyecek şekilde davranmalıdır. Kendi koymadı ancak uymak zorunda 

olduğu kurallar vardır ve bunlara uymadığı zaman yaptırımla veya komşuların kınayıcı 

bakışlarıyla karşılaşmak durumunda kalır.  

Maddi imkânsızlıklardan dolayı apartmanı istemeyen insanlar da vardır. Bu 

apartman için aidat ödemeye kadar gider; “apartmanda oturmaya maddi gücümüz 

yetmez bu yüzden kötü, gecekondu daha iyi” derken gerçekte apartmanda oturmanın 

dezavantajlarından çok maddi yoksunluk sebebiyle bu yönde bir tercihte bulunduğunu 

belirttiği anlaşılmaktadır. 

Apartmandaki komşuluk bağlarının zayıflığının üstüne bir de yazın sıcağında 

apartmanın rüzgâr esmeyen, perdelerin rüzgârdan havalanmadığı odaları getirdiğinde 

buna, daracık ve esintisiz balkonlar eklendiğinde balkonunda oturan eski gecekondu 

sakini eski gecekondulu hülyalarına dalar: “Gecekonduyu seviyordum yayla gibiydi” 

sözü onun gönlünde serinlik doğran bir ifadedir. Hele bir de gecekondusunda küçük 

de olsa bir bahçesi varsa ve bu bahçesinde ufak tefek bir şeyler ekip onunla mutlu 

olmayı biliyorsa, bu düş, kış gelene kadar onu yazın sıcağından az da olsa serinliğe 
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doğru götüren bir serap olacaktır. Çünkü apartman hayatı “yazın ki bahçenin verdiği 

tadı vermez” sözü bahçe keyfini tatmış birçok gecekondulunun rüyasını hala 

süslemeye devam eden ve geçmişte kalmış bir “altın çağ”ın izlerini süren 

gecekondulu için hala mutlu olabileceği bir hatıra olarak yaz düşlerini süsler.  

Gecekondu apartmanın tüm bu avantaj ve dezavantajları düşünüldüğünde 

insanların karar vermekte ne kadar zorlandığı açıktır. Yazın gecekondu hayatı 

bahçesiyle birlikte özlenirken, kışın apartman hayatı sıcaklığı, temizliği ve konforuyla 

istenmekte; sıcak, samimi komşuluk ilişkileriyle dolu gecekondular özlenirken 

güvenlik, rahatlık ve ferahlığıyla apartman hayatı da ayrı bir çekiciliğe sahip 

görünmektedir. Bu yüzden yapılacak bir değerlendirme için alınmış en ortalama 

cevap şu olmuştur: “Kafamız karışık şimdi.” 

 

5.1.15. Apartman Hayatının Avantajları veya Gecekonduda Hayatın 
Dezavantajları 

Gecekonduya göre apartmanın bazı çekici özellikleri vardır. Ayata bunları şu 

şekilde sıralar (1989116-117); Apartman hayatıyla birlikte daha nitelikli bir sosyal 

çevrenin yanında, insanların daha fazla serbestlik içinde, kendilerini sınırlayan bir 

sosyal çevreden kurtulmalarına imkan sağlayan bir ortama geçmeleri söz konusudur. 

Yine, komşular tarafından daha az rahatsız edilmeyi sağlayan bir mahremiyet artışına 

ve çocuklarının daha kaliteli eğitim almalarını sağlayan bir çevre geçiş apartman 

hayatıyla başlamaktadır.  

Altındağ’ın özellikle kentsel dönüşümün gerçekleştiği bölgelerde insanların, 

gecekondu hayatıyla apartman hayatını mukayese etmeleri istendiğinde birbirinden 

oldukça farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Görüşleri alınan kişilerin bir kısmı halen 

gecekondularda yaşamakta olanlar bir kısmı gecekondudan apartman hayatına geçmiş 

olanlardır.  

Görüş beyan edenler apartman hayatının avantajlarını bildirirken aynı 

zamanda gecekondu hayatının da dezavantajlarını bildirmişlerdir. Bunlar arasında 

şunlar sayılabilir: 
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Apartman hayatı özellikle kış mevsiminde yaşanılası bir mekan olarak 

görülmektedir. Gecekondunun kışın hem ısıtılması hem de gecekondunun yapısal 

özelliklerinden kaynaklanan problemler gecekonduyu kışın itici apartmanı ise çekici 

kılmaktadır. Kışın gecekonduda ısınma için kullanılan temel ve tek ısınma aracı 

sobadır ve soba özellikle sobayı yakmakla görevli (adeta “sobadan sorumlu aile 

bireyi”) hanımlar tarafından bir problem kaynağı olarak görülmektedir. Kışın ısınmak 

için yakacak bulmak apayrı bir dert, yakacak bulunca sobayı yakmak ayrı bir derttir.  

Üstelik soba yandığı zaman da “ancak bir odayı ısıtır.” Böyle bir ortamda çocukların 

banyosu ayrı bir problemdir: “çocuğa banyo yaptırırdık sobada hasta oluyordu, 

apartmanda banyo yapıyorsun rahatsın” ifadesi sobalı bir hayatın çok daha farklı bir 

yönü hakkında bilgi vermektedir.  

Sobalı hayat ısınmanın tek bir merkezden yapıldığı hayattır. Bu durum da 

zaten dar olan bir alanda bütün aile bireylerinin tek bir oda veya salon içinde 

hayatlarını sürdürmelerine neden olur, “gecekonduda sadece bir odada 

yaşayabiliyorsunuz” diyen kişi bunu anlatmak ister. Burada hem gecekondunun oda 

sayısı bakımından yetersizliğine bir vurgu hem de kışın zorunlu olarak bir arada 

bulunmaya dair bir vurgu vardır. Soba ancak sürekli yakıldığında gecekonduyu ısıtır. 

Bu gecekondudaki yalıtım probleminin de ne düzeyde olduğunu gösterir. “Burada 

sobayı yakmışsın, bir bakmışsın bir saat sonra buz gibi” diyen kişi hem sobanın sürekli 

yakılması gerektiğini hem gecekonduyu ısıtmanın zorluğu ve maliyetini 

belirtmektedir.  

Kışın gecekonduda yaşamak gecekondunun kendi yapısal problemi olan 

rutubeti de hayatın olağan bir parçası haline getirir. “Gecekondularda çok zorluk 

çektik…pis kokular… duvarlar sızıyor” ifadesi çok sık karşılaşılan bir durumdur. 

Gecekondu ve rutubet o kadar çok iç içe bahsedilmiştir ki sanki ikiz kardeş gibidirler. 

Özellikle kışın rutubetin gecekondu için vazgeçilmez olduğu hanımlar tarafından 

sıklıkla vurgulanmıştır.  

Gecekondunun bir başka itici tarafı, yağmurda karda çatısının akmasıdır. Her 

bahar veya sonbahar dönemi çatı aktarımı veya tamiri gecekondulunun mevsimlik bir 

uğraşı olarak görülmektedir.  
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“Gecekondunun işi itmez” denirken aslında çatı aktarımından-tamirinden, 

çatlayan duvarların, dökülen sıva ya da boyaların elden geçirilmesinden vb. 

bahsedilir. Gecekondu sahibi kendisini her zaman evinin tamiratıyla ilgili bir uğraş 

içinde bulabilir.  

Bu dezavantajlar apartman hayatını daha kullanışlı hale getirmektedir.  

Apartman hayatı hem ev içi mekansal düzenleme açısından hem de konutların 

konum ve ulaşımları bakımından daha düzenli görünmektedir.  

Apartman her zaman biraz daha temiz görünmekte gecekondu ise daha kirli 

değerlendirilmektedir. Apartmanın temizliği gecekonduya göre kolaydır çünkü 

gecekonduyla mukayese edildiğinde duvarların sıva ya da boyaları dökülmez, çatısı 

akmaz, zemini parke veya en kötü ihtimalle betondur ve zemin temizliği sürekli bir 

tarafı çatlayan, beton veya sıvaları dökülen gecekonduyla mukayese edilemeyecek 

derecede kolaydır. Hatta bazen odalar arasındaki eşiklerin yüksekliği odaların ne 

yıkanmasına ne elektrikli süpürge yada diğer süpürgelerle rahatça süpürülmesine 

neden olur. Gecekondunun temizliğinin maliyeti daima daha yüksektir. Üstelik kışın 

sobanın kullanıldığı ve yağmurlu dönemlerde gecekondu temizliğinin maliyeti her 

zamankinden daha da artmaktadır. Gecekondu bölgeleri asfalt yollara sahip 

olmadığından veya asfaltlar kaldırım taşlarıyla çevrelenmediğinden yağmurlu 

havalarda çamurla karışık bir asfalt bura sakinlerinin ayakkabı ve pantolonlarına 

somut bir damga olarak çamuru hemencecik yapıştırır. Çamur içinde yaşamak 

gecekondu hayatının bir parçasıdır ve gecekondu sakininin ayakkabı ve pantolonunun 

vazgeçilmezidir çamur.   

Apartman hayatı gecekonduya göre nispeten daha güvenli ve korunaklı bir 

yerleşim mekânı olarak görülür. Gecekonduda hırsızların olduğunu söyleyenler 

apartman hayatıyla birlikte bu durumun düzeleceğini veya azalacağını 

düşünmektedirler.  

Apartman hayatının tercih edilmesinin temel sebebi, soba ve sobanın etrafta 

bıraktığı kurum, is, pis koku ve kirden kurtulmaktır. Apartman hayatı temizliği, 

kullanışlılığı, ferahlığı, sağlam altyapıyı, akmayan damı-çatıyı, çatlamayan, sızı 

yapmayan duvarı,  güvenliği simgeler.  
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Apartmanda yapılan temizlik kolaydır oysa gecekondu öyle midir? 

“gecekonduda temizlik yap yap bitmiyor” diyen kadının şikâyeti, ne yaparsa yapsın 

bir türlü bitiremediği gecekondu temizliğidir. Apartmanın yolları daha güzeldir. 

Apartman hayatı gecekonduya göre kentsel donatı imkânlarına daha fazla sahip bir 

çevreyi simgeler bu yüzden gecekondunun sahip olmadığı imkanlar apartman 

hayatıyla birlikte ortaya çıkabilir. “gecekondu deyince pislik geliyor aklıma, başka bir 

şey yok” diyen kadın gerçekte çözemediği bu problem karşısındaki tavrını ortaya 

koymaktadır.” 

Gecekondu insanı zor, çetin bir hayatın içinde hayatını sürdürür. 

İmkânsızlıklar zor hayat şartları onun hayatının, tutunma mücadelelerinin sıradan bir 

parçasıdır ve o bu mücadelede insani özelliklerini yitirdiğini ve kendi insani hayatına 

yabancılaştığını düşünebilir. “Gecekondu insanı hayvanlaştırıyor, apartman insanı 

kültürleştiriyor” diye düşünen bir kişi için gecekondudaki hayatın onu nasıl olumsuz 

etkilediğini görmemek mümkün değildir. Gecekondunun bütün olumsuz özellikleri 

düşünüldüğünde onun için “gecekondu iğrenç ötesi” betimlemesi sanki uygun bir sıfat 

gibi görülmektedir.  

Gecekondunun önemli bir dezavantajı onun kavramsal içeriğiyle yakından 

ilgilidir. Gecekondu kanuna aykırı olarak acele yapılmış çok basit mekânlara 

gönderme yapar. Gecekonduların temel özelliği öncelikle insanın “başını koymak” 

için bir yer yapmasıdır. Bu başını koymak için yapılan yer zaman içerisinde 

eklentilerle genişletilir ve bu genişletme zaman içerisinde, “el genişledikçe” olur. Bu 

yüzden bazı gecekondularda mutfak, banyo ve tuvaletin nerede olduğunu, biçiminin 

nasıl olduğunu görmek oldukça şaşırtıcı olabilir. Bu tür gecekondulara sahip olanlar 

için apartman hayatı arzulanan, düşlenen bir hayattır. “Gecekonduda bazı şeyler 

dışarıdaydı (tuvalet), apartmanda her şey içeride, dışarı çıkmıyoruz” diyen birisi için 

apartman hayatının dayanılmaz bir konforu ve yararı vardır. Hatta bu tür bir hayatla 

AB arasında bir bağlantı kurmaya çalışanlar bile vardır: “Bir apartmanın tuvaleti 

banyosu her şeyi mevcut. Gecekondunun tuvaleti, banyosu belli değil, Avrupa 

Birliği’ne nasıl girecen?” Yine gecekondu hayatında mutfağı olamayanlar apartman 

hayatıyla birlikte sahip oldukları mutfak karşısında nasıl bir rahatlık içinde 

olduklarını, iki ellerini bir pabuça sokmak zorunda olmadıklarını ifade etmektedirler.  
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SONUÇ 

Bu çalışma Altındağ’ın sosyo-kültürel profilini çıkarmak amacıyla hem nicel 

hem de nitel araştırma tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla yapılmıştır. Anket, 

gözlem, mülakat gibi teknikler kullanılarak toplanan veriler sonucunda zaman zaman 

birbirleriyle çelişir görünen; zaman zaman beklentiler doğrultusunda olup insanı 

şaşırtmayan zaman zaman ise Altındağ hakkındaki önyargıları değiştirebilecek çeşitli 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Altındağ büyük ölçüde gecekondu mahallelerinden oluşan Ankara’nın 

merkezdeki büyük ilçelerinden birisidir. Altındağlılar, kente daha çok iktisadi 

nedenlerden ve kentin çekiciliğinden dolayı göçmüş kimselerdir. Ancak, Altındağlılar 

büyük oranda işsizdirler ve veya yeterli gelir elde edebildikleri işlerde 

çalışamamaktadırlar ve kentin sosyal, kültürel, ekonomik kentsel merkezlerine ve 

cazibe alanlarına erişimleri sınırlı olan kimselerdir. Dolayısıyla kente göçüş nedenleri 

olarak sıraladıkları ekonomik nedenler ile kentin cazibesi onlar için hala geldikleri 

köylerdeki kadar uzak görünmektedir. Kızılay’ı, Hacı Bayram-ı Veli Camiini, Kale’yi 

hiç görmeyen Altındağlılar vardır.  Bu İstanbul’da oturup Boğaz Köprüsü’nü görmemek 

gibi bir şeydir. Bu durum Altındağ’da yani bir anlamda Ankara’nın merkezinde 

yaşayanların en ölçüde nefes alıp verdikleri kentten uzak olduklarını göstermektedir.  

Altındağ Belediyesi, Gençlik Merkezleri’nde gençler için bir etkinlik olarak 

zaman zaman geziler düzenlemektedir. Altındağlıların Ankara’da en çok görmek 

istedikleri yerlere bakıldığında Altındağ sınırları içinde yer alan Kale, Hacı Bayram 

gibi yerlerin bile görülmediği ve buraların görülmek istendiği anlaşılmaktadır. Yine 

Anıtkabir en çok görülmek istenen yerler arasındadır. Bu araştırmada en çok gidilmek 

istenen yerlerin listesi vardır. Bu liste esas alınmak üzere kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla gönüllü derneklerin bir araya gelerek Ankara içinde günü birlik şehir 

turları düzenlemeleri Altındağlılar için, özellikle bu tür bir geziyi finanse edebilecek 

durumda olmayanlar için büyük bir mutluluk kaynağı, hayatlarında küçük bir renklilik, 

yaşadıkları kentle tanışma, kaynaşma, kentlileşmeye doğru bir adım olarak 

değerlendirilebilecektir.  
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Altındağ’ın özellikle bir kısım mahalleleri eğitimsizdir, yoksuldur. Hırsızlık 

başta olmak üzere suç, uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi sorunlar her gün ve yoğun bir 

şekilde yaşanmaktadır. Çöpten topladığı balıklarla, bakmak zorunda olduğu 

torunlarına yemek yedireceği için sevinen babaanneler olduğu gibi çok sayıda kişi ve 

kurumdan yardım aldığı için çalışmamayı tercih eden kimseler de vardır. Her gün 

uyuşturucu kullanmak için işe çıkıp hırsızlık, gasp yapmayı hayat tarzı haline getirmiş 

kimseler olduğu gibi, Altındağ da çocuklarını suç ve uyuşturucu batağından korumak 

isteyen ancak bunu nasıl yapabileceğini veya hangi imkânlarla nereye kadar 

götürebileceğini bilmeyen bazıları eski sabıkalılar ve endişeli, dürüst ve namuslu 

insanlar da vardır. Bir yandan bu sorunlar sıralanırken bir yandan modernite 

paradigmalarını ve açıklamalarını zorlar biçimde bu yoksul ve sorun yumağı içinde 

yaşayan insanların hayatlarından memnun olmaları, Altındağ’ı çok sevmeleri, 

geleceğe umutla bakmaları ve çocuklarını okutmak istemeleri söz konusudur. Her ne 

kadar kurumsal yardımlardan bolca yararlanıyor olsalar da sorunlarının üstesinden 

sosyal sermayelerini kullanarak da gelmeye çalışmaları söz konusudur. 

Tarihinin ve kültürünün bilinirliğiyle değil, daha çok çeşitli sosyal, kentsel, 

ekonomik, sorunlarıyla ve kötü imajıyla bilinmektedir Altındağ. Altındağ, olumsuz 

imajını değiştirebilirse kendi tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımını da daha iyi 

yapacaktır. Turizm ise Altındağ’ın başta işsizlik olmak üzere bazı ekonomik 

sorunlarını kısmen de olsa çözmeye yetecek, kullanılmayan bir hazinenin hayata 

aktarılması anlamına gelecektir. Eski kent merkezini yenileme çalışmaları bu açıdan 

oldukça önemli adımlardır ve desteklenmelidir.  

Altındağ tarihi bir açık hava müzesidir. Dünya üzerindeki birçok medeniyetten 

izlere ve eserlere sahip olan Altındağ, Antik çağlardan modern Türk tarihine kadar 

sayısız tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, Altındağ, 

Altındağ’ı tanımayanların ilk aklına gelecek olan şeyi yapamamıştır. Bu muazzam 

tarihi mirası, kültürel birikimi ve bunlara ilave olarak binlerce yılın esnaf, zenaat ve 

ticaret birikimini Altındağ’ı mamur ve müreffeh bir ilçe yapmak için yeterince 

kullanamamış gözükmektedir. 

Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel’in bu noktada, başkent turizmini 

canlandıracak önemli yerlerden biri olan Ankara Kalesi'nin sorunlarının çözümü için 

"Kale Eylem Planı" doğrultusunda harekete geçmesi çok önemlidir. 15 Şubat 2011 
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tarihli toplantıda “Ankara Kalesi'nin turizme katkılarını konuşmaya devam edeceğim. 

Bu tarihi herkesin soluması gerektiğine inanıyorum ve şimdi bu masa etrafında bu 

tarihi ayağa kaldıracağız" sözleri bu konudaki kararlılığı göstermektedir.  

Yine Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’nin Altındağ’ın özgün 

kültürel dokusunu canlandırarak onu turizme kazandırma çabaları gerçekten övgüye 

değerdir. Yine Hamamönü semtinde hem fiziksel dönüşümü gerçekleştirmesi hem de 

bunu çeşitli toplantı ve etkinliklerle tamamlaması kompozisyonu zenginleştirmiştir. 

Sayın Tiryaki, örnek çalışmalara imza atarak, çürümeye yüz tutmuş tarihi binalardan 

ve çöküntü mahallelerinden, bir kültür ve turizm merkezi yaratmaya çalışmaktadır. 

Ulus Tarihi Kent Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih 

Gökçek tarafından açılışı yakın zamanlarda yapılan Hacı Bayram Camisi'nin çevresinin, 

tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi Altındağ’ın bir başka turizme açılan 

kapısı görünümündedir.  

Altındağ için girişilen bu gayretlerin Altındağ’ın şu anda kendi tarihi için bir 

başlangıç yaşadığını göstermektedir. Tüm bunlara ilaveten Altındağ Kaymakamı Sayın 

Hamza Duygun Bey’in Altındağ’ı ve sorunlarını, onun kültürel yapısını dokuyan ağı 

ortaya çıkarma gayreti yukarıdaki gelişmelere yapacağı katkı açısından anlamıdır. 

Altındağ artık kendi sorunlarını çözme ve kendi imajını değiştirme gayreti içindedir. 

Altındağ’ın en önemli aktörleri bu noktada yoğun bir mesai içine girmiş 

görünmektedir. Ankara içinde bir sorunlar yumağı olarak görülen Altındağ’ın 

sorunlarının çözülmesi Ankara’nın daha da rahat nefes almasına ve gelişmesine katkı 

sağlayacaktır.  

Altındağ’ın en önemli problemlerinden biri işsizliktir. Gecekondularda yaşayan 

aktif genç nüfus işsizdir, ancak onların piyasada tutunmalarını mümkün kılacak eğitim 

ve niteliğe başka bir ifade ile beşeri sermayeye sahip olmadıkları için işsizliğin 

azalması pek de mümkün görünmemektedir. İşsizliğe çözüm getirecek bir uygulama 

olarak meslek edindirme kursları Altındağlılara çok cazip ve çekici gelmemektedir. 

Bunun nedenleri arasında; kurs sonrası bir iş garantisinin olmaması, kursun vasıtayla 

gidilecek yerde olması ve bunun da zaten hiç parası olmayan insanlar için ayrı bir 

masraf olarak görülmesi; kursun bir zaman kaybı olarak görülmesi sayılabilir. 

İnsanların işsiz görünmelerine rağmen, kayıt dışı veya meşru olmayan yollarla para 
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kazanabilmeleri, sonucunda iş garantisi olmayan veya düşük ücret alınarak çalışılacak 

bir iş imkânı sunacak kurslar için zaman harcamak istememelerine, meslek edindirme 

kurslarına olan talebin düşük olmasına neden olmaktadır.  

Meslek edindirme kurslarını özendirmek için, bu kurslar birden fazla merkezde 

yapılabilir, katılımcılara yol parası ve öğlen yemeği verilebilir. Bu uygulama esas 

hedefi kursa katılmak olmasa bile, birçok insanı kursa çekecek ve bu kursları cazibe 

merkezi haline getirebilecektir. Kursun amacı insanlara yol parası veya öğlen yemeği 

vermek değildir. Ancak gayri-meşru yoldan kazanç elde etmekten kurtarılacak her bir 

birey için bu tür maliyetler katlanılabilir bir maliyet olarak görülmelidir.  

İşsizlik, düşük eğitim düzeyi, suçla yoğrulmuş bir çevre, yeni kuşakların 

yoksulluk ve suçla sosyalleştiği bir mekân demektir; bu da var olan sorunların 

katlanarak devam etmesi anlamına gelir. Bunu önlemenin çeşitli yolları bu 

araştırmadan elde edilen verilerle şu şekilde belirtilebilir:  

İşsizlik ve suçun yoğunlaştığı bölgelerde, okulları üs olarak kullanmak üzere, 

hem öğrencilere hem de ailelere çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmeti uygulamaları 

yapılabilir. Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de işin içine 

katılarak sürekli takip dosyaları oluşturulur. Bu sürekli takip dosyaları, ailesi veya 

kendisi suça bulaşmış öğrencilerin durumlarının takip edilmesini mümkün kılar. 

Danışmanlık hizmetlerinin aileler üzerinde nasıl aile ilişkilerini iyileştirici etkiler 

bıraktığı araştırma içinde örneklerle verilmiştir.   

Yine bölge sakinlerinin sürekli vurguladıkları mobeselerin arttırılması 

yönündeki istektir. Görüştüğümüz eski yankesicilerin de vurguladığı bir gerçektir bu, 

“mobese bizim işi öldürdü” derken onlar bu gerçeği teslim ediyorlardı. Mobeseler 

kurulmadan önce Gültepe’nin önünde mezarlığa gelen ziyaretçilerin arabalarının 

camları güpegündüz kırılıyormuş, taksiyle gelen müşterilere taksiden inmeden esrar 

satılıp, uyuşturucu enjekte ediliyormuş. Mihmandarımız Ümit’in deyişiyle, “kadın 

akşam gazinoya gidecek, geliyo taksiyle buraya, mezarlığın orada bekliyorlar, araba 

yanaşıyo, kadın camdan kolunu uzatıyo, iğneyi yapıyorlar, kadın parayı veriyo taksi 

gidiyor. Hiç arabadan bile inmiyor. Ama şimdi yapamıyorlar çünkü artık çok yerde 

mobese var”. 
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SYDV’den yardım alan ailelere hem kendilerini geliştirmelerine yönelik 

kurslar, hem de aile ilişkileri konusunda kurslar verilerek, çocuk eğitimi, gelişimi 

konularından hayat algısına, kent kültürüne kadar medeni bir toplumda kendisini bir 

birey, vatandaş olarak hissettirecek, kendi potansiyellerinin ve yapabilirliklerinin de 

farkına vardıracak bilgilendirme, bilinçlendirme ve yönlendirme eğitimleri verilebilir. 

Bu sayede çocuklarının sağlıklı sosyalleşmelerinden, kendi yeteneklerini keşfetmeye, 

uyumlu vatandaş olmaya kadar birçok konuda onlara bir şeyler kazandırılmaya 

çalışılır.  

Toplum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri gibi merkezlerin sayısının arttırılması 

ve özellikle sorunlu bölgelerde bu tür hizmetlerin yaygınlaştırılması çocukların suçla, 

suç türleriyle değil sporla, çeşitli yetenek ve beceriyle, seyahatlerle, bir müzik 

enstrümanıyla büyüdükleri, sosyalleştikleri bir dönemin başlangıcı olabilecektir. 

Buralar kontrollü biçimde internet cafe imkânının sunulup, bilgisayar eğitimi ve 

yabancı dil eğitiminin verildiği yerler olarak çocuklar için özendirici mekânlardır. Bu 

faaliyetlerin devamlılığı çocukların uzun vadede çok daha farklı bir çevre ve kültürle 

büyümesini mümkün kılacak ve uzun vadede bir değişim ortaya çıkaracaktır. Gelişmiş 

ülkelerde okul sonrası zamanlar örneğin akşamüzeri 16:00 sonrası, çocukların en çok 

suça karıştıkları zamanlar olarak tespit edildiği için okul sonrası programlara özel 

bütçeler ayrılmakta ve bir yandan çocuklar suçtan uzak tutulup güvenli bir ortamda 

vakit geçirmeleri sağlanırken diğer yandan onların bilgi ve becerilerine katkı 

yapılmaktadır. Bu açıdan Altındağ Belediyesi’nin hizmete sunduğu Gençlik 

Merkezlerinin ve katılımcılarının sayısının artması, Altındağ için çok büyük bir kazanç 

ve Altındağ’ın geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan birisidir.  

Altındağ, suç hareketliliğinin çok fazla olduğu yerdir. Suçluların kendi 

ağızlarından, “hapisten çıkarken, ‘tamam abi bir daha yapmıycam’ diyerek çıkarız 

ama çıktığımızda ‘ne yapalım aç mı kalalım’ diyerek, tekrar aynı işleri yaparız” 

ifadesi, gerçekte hapisten çıkan suçluların korunmaya ve psikolojik desteğe ihtiyaç 

duyduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, tahliye olan mahkûmlara yönelik bir 

uygulamayla belirli şartlar öngörülerek, bir iş bulana kadar onlara hem bir rehberlik 

hizmeti hem de en düşük düzeyde hayatını devam ettirebilecek bir gelir sunulabilir. 

Hem psikolojik hem de maddi yönü olan bu destek, onların kendi iç muhasebelerini 

yapmaya, onları suçtan uzak tutmaya yönelik topluma kazandırma projesinin bir 

adımıdır.  
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Altındağ işsizlik, suç, gecekondu ve fakirlik problemlerinin yoğun olarak 

yaşandığı bir yerdir. Yoksulluk, işsizlikle, düşük gelirle yani çalıştığı halde çok düşük 

ücret almayla ilgilidir. Bunun çözümü ise bireyin kendi yapabilirliğini, yeteneğini 

arttırmaktır. Yoksulluğun çözümü yardım etmek veya yardım dağıtmak değildir. 

Yardım ancak yaşlılar, özürlüler ve çalışamayacak durumda olanlar içindir, kadınlar, 

bakacak çocuğu olan kadınlar vb içindir. Altındağ’da çalışabilecek durumda olup da 

yardım alan, hatta çalıştığı halde yine de yardım alan ve bu yüzden de gerçekten 

ihtiyaç sahibi olan insanların hakkını gaspeden insanların sayısı hatırı sayılır 

düzeydedir.  

Yardım bağımlılığı yoksulların çokça bulunduğu her yerde problemdir. 

Çalışmak yerine yardım talep eden bu kitlenin varlığını azaltmanın veya ortadan 

kaldırmanın yolu, yardım hizmetlerini götürürken sıkı bir takip ve izleme yapmaktır. 

Bunun ötesinde, çalışabilir durumda olanları çalışmaya teşvik etmektir. Çalışabilir 

durumda olup da çalışmayanlar gerekçe olarak pek de kabul edilebilir gerekçeler ileri 

sürmemektedirler: bir başkasının emrinde çalışamama, psikolojik olarak bir işte uzun 

süre çalışamamak, beceri ve eğitime sahip olmamak, defalarca başvurmasına rağmen 

sonuç alamamak gibi gerekçeler aslında bir savunma mekanizmasına başvurma ve 

öğrenilmiş acziyet duygusunun göstergesidir. Bu insanlar işsizlik, yardım alma gibi 

kendilerini rahatsız eden bir durumu ortadan kaldırabilecek güce sahip olmadıklarını 

düşünmektedirler. Defalarca iş başvurusu sonucunda bir işe girememek onları işsiz ve 

belki de yardım bağımlısı haline getirmiştir. Yardım bağımlılığını önlemenin yolu 

onları meslek kurslarına ve bir işte çalışmaya teşvik etmektir.  

Altındağ’ın bir başka önemli problemi, bazı Altındağlıların kendilerinin de 

ifade ettiği gibi, Altındağ’ın bazı bölgelerinin suçla anılması ve bu kimliğin onların 

hayatlarının her aşamasında vücutlarına yapışan bir leke-damga gibi onları zor 

durumda bırakmasıdır. Bir iş başvurusunda, ikamet ettiği yerin adresini veremeyen, 

diğerlerinin yanında kendisine oturduğu semtten dolayı farklı muamele yapılan ama 

suçlu olmayan, suça bulaşmayan kişiler bir süre sonra kendilerini sanki bir suçlu imiş 

gibi hissedip, suç içeren davranışı yaparken rahatsızlık hissi duymayacaklardır.  

Kendilerinden beklenen davranışın ne olduğunu karşısındakinin daha baştan ortaya 

koyduğunu düşünen kişi, bu davranışı yapacak ve bunu yaparken de rahatsızlık 

hissetmeyecektir; çünkü karşısındakinin ondan beklediği de zaten bu tür bir 

davranıştır. Etiketlenen bireylerin kendilerinden beklenen davranışları sergileyeceği 
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iddiası üzerine kurulu ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ fikri insanların mutlak surette 

beklentiye uygun hareket ettiğini iddia eder. Çinçin gibi mahallelerde bunun 

örneklerini gördük; ancak, suç davranışını ortaya koymada bu kadar büyük bir 

kesinliğin olmadığını vurgulamak gerekir. Altındağ bağlamında bu teori için 

söylenebilecek şey, insanların kendilerinin baştan suçluymuş gibi algılanmalarından 

kaynaklanan bir gönül koyma’dır. Çünkü onlar, kendilerinin sanki potansiyel suçlu, 

“olağan şüpheliler” gibi algılanmalarından rahatsız olmaktadırlar. Bir Çinçinli’nin 

dedikleri durumu çok güzel özetler: “Çinçinli olduğum için zaten benden böyle bir şey 

(uygun, meşru, yasal olmayan davranış) bekliyorlar, daha rahat davranıyorum. 

(Beklediklerini) yaparken artık utanç duymuyorum, çünkü zaten onu bana 

yakıştırmışlar… ha bir ha iki…” Bu noktada gösterilebilecek küçük bir hassasiyet 

sorunun çözümüne az da olsa katkı yapabilecektir. 

Altındağ’ın bir başka önemli meselesi kentsel dönüşümdür. Bir yanda kaliteli 

yaşam standardı için asgari standartları sağlayan bir fiziki mekan ihtiyaçken, diğer 

yanda rant oluşturmak, kiraları yükseltmek vb ekonomik nedenlerle ve sosyal 

dokunun değişmesi sebebiyle kentsel dönüşüm uygulamaları toplumda tartışılan 

uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm çalışmaları kiracıları 

yerlerinden ettiği için pek sevilmemektedir. Onların yeni binalarda oturmak için 

yüksek kira bedelini karşılayacak bir gelirleri yoktur. Ev sahiplerinden apartman 

hayatını dört gözle bekleyenlerden, apartman hayatına geçip gecekondusunu 

özleyenlere kadar çok farklı görüşlere şahit olunmuştur.  

Apartman hayatını istemeyenlerin temel gerekçeleri, apartman hayatının 

samimiyetsiz olması, burada komşuluk ilişkilerinin olmamasıdır. Komşular arasında 

saygı sevgi azdır, göstermelik bir ‘merhaba’ demenin ötesinde karşılıklı muhabbet 

yoktur. Apartman hayatından hem ses ve gürültü olduğu için rahatsız olanlar vardır 

hem de yüksek sesle konuşup müzik dinleyemediği için rahatsız olanlar, gürültü 

çıkarmaktan korktuğu için rahat hareket edemeyenler, bahçesinde toprakla 

uğraşamadığı için mutlu olamayanlar bu yüzden de apartman hayatını hapis hayatı 

gibi görenler vardır.    

Ancak apartman hayatını isteyen, orada yaşamaktan mutlu olan ve bir an önce 

de apartmana taşınmak isteyen insanlar vardır. Onlar için apartman kokusuz, 

rutubetsiz, damının akmadığı, duvarlarının dökülmediği, sobasının tütmediği, 
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temizliğin kolayca yapılabildiği, kapıcısının çöpü aldığı ferah, kentli ve modern bir 

yerdir. Apartman rahattır, temizdir, güvenlidir, ısınma problemi olmayan bir yerdir.  

Gecekondu, Altındağlılar için yaz aylarında bir yayla kışın ise bir çiledir. Bunun 

ötesinde apartman hayatına göre daha samimi komşuluk ilişkilerinin kurulduğu, 

evlerin önünde veya balkonlarda beraberce örgü örüldüğü, çay içildiği, ev 

hanımlarının kamusal mekânlarıdır. Komşuluk ilişkilerindeki samimiyet, derinlik asla 

başka yerde bulunmayan bir şeydir gecekondu. Dar zamanlarda olduğu gibi mutlu 

zamanlarda da yanı başında paylaşan eşin, dostun bulunabildiği sosyal bir ilişki 

örgüsüdür gecekondu.  

Özetle bulgularımız göstermektedir ki, Altındağ’ın sorunları çok sayıda ve 

karmaşık değişken bir arada hesaba katılarak anlaşılabilecektir. Kestirme ve ezbere 

sorun tanımları ve klişe çözümler değil kişilere, ailelere, mahallelere özgü yerel 

çözümler üretmek ve uzun vadeli düşünmek gerekmektedir. Kamu eliyle sistem 

bağımlılığına ve yardım bağımlılığına sebep verecek kolay ve popülist çözümler yerine 

onlara çok ifade edilen biçimiyle balık tutmayı öğretecek ve aynı zamanda sahip 

oldukları bilgi, beceri, çalışma istekliliği, eğitim alma istekliliği, sosyal sermaye, 

tarihi ve kültürel miras gibi Altındağ’ın ve Altındağlıların fiziki ve sosyal öz 

kaynaklarını harekete geçirecek politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 
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EKLER:  

Ek 1: Bir Kent Efsanesi: Çinçin 

Altındağ ile ilgili bir araştırma yapılırken, özellikle de araştırma sosyo-kültürel 

doku üzerinde yoğunlaşan bir çalışma ise, böyle bir çalışmanın içerisinde olması kesin 

gözüyle bakılan bir alt başlık vardır: Çinçin Mahallesi. Adı, sadece Altındağ veya 

sadece Ankara ile anılan bir kent efsanesi değil, adını tüm Türkiye’ye duyurmuş, 

hatta Google aracılığıyla da belki de tüm dünyaya duyurmuş bir mahalledir Çinçin 

Bağları mahallesi..,  

Bu sebeple bu çalışmanın içinde Çinçin’le alakalı ayrı bir bölümün olması 

kaçınılmazdı. Daha projeyi hazırlamaya başladığımız andan itibaren projenin 

konusunun Altındağ olduğunu öğrenen herkesin en az bir kere andığı bir semtti 

burası. Derste, anketör olarak çalışmak isteyen öğrencilere bir proje olduğunu ve 

ücret karşılığında çalışabileceklerini söylendiğinde, oldukça fazla istekli vardı. Hem 

bir araştırmaya katılıp hem de para kazanacağı için sevinen birçok öğrenci, bir süre 

sonra “hocam nerede anket uygulayacağız?” sorusunun cevabı olarak “Altındağ’da” 

cevabını aldığında farklı tepkiler verdiler. Öğrencilerden bir kısmının suratı asılırken 

bir kısmı muzipçe gülüyordu. “Hocam biz vazgeçtik” diyenlerden “hocam bu çok 

tehlikeli”, diyenlerden anket tecrübesi olupda, “hocam bunların çoğu daha ilk 

günden anketi bırakıp kaçar” diyene kadar bir çok farklı tepki aldık.  

Aslında bizim çalışma yapacağımız tek yer burası değildi; ama, Altındağ 

deyince çoğu insanın aklına ilk gelen yer Çinçin mahallesi oluyordu2.  

Daha önce de bu mahalle ile ilgili birçok şey duymuştuk. Oldukça problemli 

insanların oturduğu, yasadışı işlerin döndüğü, kriminal vakaların sıradan sayıldığı bir 

yerdi. Internetteki arama motorlarından bu mahalle ile ilgili bir tarama yapıp acaba 

neler var diye bir bakalım dediğimizde efsanenin halen devam ettiğini gördük. Neler 

yoktu ki, arama motorları için harita hazırlayan kişilerin tüm dünyada giremedikleri 

tek yer bu mahalle olarak gösteriliyordu. ‘Elinde Kalaşnikoflu bir adam harita ekibini 

                                                           
2 Şimdi, araştırmanın sonuçlarını gözden geçirdikten sonra Altındağ deyince bir çok Altındağlının aklına 
bu mahalleden başka şeylerin geldiğini görmüş olduk.  
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kovalamış’. 23 Eylül 2007 tarihli haberlerin internet haber sitelerinde veriliş biçimi şu 

şekilde: 

Google'ı Çinçin'de kalaşnikofla kovaladılar 

 

 

 

Google Ankara Çinçin'e giremedi! 

İnanılmaz olay Ankara'nın namı değer Çinçin mahallesinde geçiyor. 

Bizim bu Googlecılar digital haritaları için Türkiye'de il il mahalle 

mahalle dolaşırken yolları Çinçin mahallesine düşüyor. Oraya 

gittiklerinde arkalarında kalaşnikoflu bir amcamı görünce tırsıyorlar 

ve bütün Türkiye bu Google'ın haritasında yer alırken Çinçin 

mahallesi yer almıyor. 

Alim Küçükpehlivan, giremedikleri Çinçin Mahallesi'yle ilgili bilgileri 

başka haritalardan edindiklerini anlatıyor. Türkiye şehirleri haritası, 

internetteki en yaygın arama sitesi Google'da yayınlanmaya başlandı. 

İlk etapta 34 büyük şehir, sokaklarından tutun da otel, okul, hastane, 

eczane, cami, market, taksi durakları ve yerleşim sitelerine 

varıncaya kadar Google'a girdi. 

Türk bilişim firması Başarsoft'un karadan adım adım dolaşarak 

hazırladığı dijital harita, hafta başında sessiz sedasız yayına konuldu. 

Bunun için 18 ayda, 34 ilde 4 ayrı ekip 550 bin kilometre yol kat etti. 

Harita, yazılım mühendisleriyle birlikte 20 kişilik ekibin emeğiyle 

oluştu. Haritayı hazırlayan ekibin giremediği tek mahalle ise 
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Ankara'daki Çinçin oldu. Şirketin Müdiresi Candan Sağıroğlu, 

Çinçin'de yaşadıkları sıkıntıyı şöyle özetledi: "Ankara'da saha 

çalışması yaparken ekiplerimiz oraya da gitti. Kalaşnikof'lu biri, ekip 

otomuzu durdurup silah doğrulttu. 'Geri dönün' dediler. Üzerinde 

önemli noktalar olmasa da buradaki sokaklar haritamıza giremedi." 

Semtle ilgili diğer haberlere göz gezdirdiğimizde sürekli kavga yaralama 

olaylarını okuduk. Çeşitli web sözlüklerinde de mahalleye girmenin ne kadar tehlikeli 

olduğuna dair birçok haber yer alıyordu. Sanki kurtarılmış bir bölgeydi burası ve 

insanların buradan içeri girmeleri yasakmış gibi anlatılıyordu.  

Çinçin, sadece gazete haberlerine konu olmamıştı, Yılmaz Güney’in “Soba, 

Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz” adlı romanı Çinçinli küçük Mustafa’nın 

hikâyesini anlatıyordu. Romanı okumaya başladığımız dönemler Çinçin’e ilk gittiğimiz 

dönemlere denk geliyordu. Çinçin’de tesadüfen tanıştığımız ve bu tanışmanın 

araştırmamız için çok büyük katkılarının olduğu Bekir ve Ümit’le Gültepe’deki bir 

kahvede sohbet ederken bu kitabın adı geçti ve Bekir, eğer Çinçin’i tanımak 

istiyorsan bu kitabı muhakkak okumalısın dediğinde gidip kitabı aldık. Kitap, bazen 

Mustafa’nın hayatı söz konusu olduğunda çok abartılı yorumlara kaçsa da Çinçin ile 

ilgili gerçekten çok ilginç ayrıntılı ve olabildiğince de gerçeği yansıtan bir kitaptı.  

Güney, 1970’li yıllardaki Çinçin’i anlatırken, onun nasıl suçla ilişkilendirildiğini de 

anlatıyordu (1980:15); 

“Polis kayıtlarında özel bir yeri, özel bir önemi olan kanunsuzluk 

yatağı Çinçin Bağları… Çalışkanlar, Server Somuncuoğlu, Kemal 

Zeytinoğlu ve Gültepe Mahallelerinden oluşan, Başkent Ankara’nın en 

büyük, en yoksul gecekondu semtlerinden biridir. Nüfusun büyük 

çoğunluğunu, şu ya da bu nedenlerle parmak izleri alınmış, önden ve 

yandan yüz resimleri çekilmiş, çeşitli ve karmaşık suçları içeren sabıka 

dosyalarına sahip Kürtler ve Çingeneler meydana getirirler.” Sadece 

insanlar değil, konutlar da normal değildir, bu normal olmayan mekan 

ve normal olmayan insan bileşimi Çinçin’e kimlik veren ruhtur. 

“Evlerin helası dışarıdadır… Banyo yapılacak yeri de yoktur… Çamaşır 

günleri çocuklar Siteler’e odun toplamaya giderler… Çamaşır 
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günlerinde anne çocuklarına söyler… “yarın çamaşır yıkayacam, oduna 

gidin” der. Bu, “odun çalın” demektir” (Güney, 1980:18).  

Bekir’e, kitaptaki bu bölümü anlattığımızda bize, bunu nasıl yaptıklarını 

anlatıyordu. Kitapla gerçek hayat iç içe girmişti. “Yağ tenekelerine çiviyle çakılmış 

kayışlar vardı onları sırtımıza takardık. Doğru Siteler”.  Daha sonra tanıştığımız eski 

hızlı hırsızlardan Cahit bize hırsızlığa nasıl başladığını anlatırken şöyle diyecekti; “İlk 

hırsızlık hurdacılıkla başlar; bir şeyler toplamaya çıkarsın, önce açıkta görünenleri, 

ortalıktakileri, sonra bahçedekileri sonra da evdekileri almaya başlarsın”.  

Çinçin adı çeşitli araştırmalarda da benzer bir kimlikle anılır. Ayata ve 

Ayata’nın (1996:121) yaptığı Konut, Komşuluk ve Kent Kültürü adlı çalışmada, saha 

araştırması sonucunda semtlerle ilgili nasıl bir algının ortaya çıktığına bakıldığında, 

Çinçin Bağları ve Altındağ’ın Ankara’nın en olumsuz imaja sahip iki semti olarak 

anıldığı belirtilir. Araştırma sonucuna göre, Çinçin, “güvensizlik duygusu, serseri, it-

kopuk yuvası” Ulus ise, “kalabalık, düzensizlik, ikinci sınıf insanların bulunduğu yer” 

olarak çağrışım yapmıştır. Bu yüzden de yaşanmak istenen yerler olarak buraların 

tercih edilmediği ortadadır. Ayata ve Ayata’nın yaptığı araştırmada “en çok yaşanmak 

istenen semtler kent merkezindeki orta üst gelir grubu yerleşim merkezleridir 

(1996:117); araştırma, semtlerinden en çok memnun olanların Gaziosmanpaşa 

(%71.1), Oran (%52.2) ve Çayyolu (%51.5)’nda oturanlar olduğunu göstermektedir 

(1996:118).  

Altındağ’da yaşayanlar arasında Altındağ’ı yaşanılacak, güzel, huzurlu bir ilçe 

olarak görenlerin oranı %8.3’tür. Tüm Altındağ için oran bu kadar düşük olduğunda 

çöküntü mahallelerindeki durumun daha da düşük olacağı çıkarımı yapılabilir.  

Altındağ veya özelde Çinçin neden güvensizdir, neden insanlar buraya 

gelmekten korkarlar, burada neden kendini üreten bir suçluluk olgusu vardır? Bu 

soruların cevabı bu araştırmanın sınırlı kapsamı ve ayrılan zamanıyla 

çözümlenemeyecek kadar geniş ve derinliğe sahiptir. Bu araştırma bu konuda iz 

sürecek araştırmacılara ip ucu verecek veriler ortaya koyabilir; sorunu tüm yönleriyle 

analiz etmek ve çözüm sunmak amacında değildir. Çinçin’de suç, çok küçük yaşlarda 

başlar. “Sokak Çinçin’li çocuğun anaokuludur…çok küçük yaşlarda her türlü 

kanunsuzluğun doğal tanığı olur. Beş yaşlarında cigara içmeyi öğrenir. Harçlığı 
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olmadığı için “kefal3”  avlamaya çıkar” (Güney, 1980:28). Bugün bu işleri tövbe 

ederek bırakan Cahit, hırsızlık yaptığı zamanlarda 6 yaşındaki küçük bir kız 

çocuğunun nasıl onlarla beraber hareket ettiğini anlatırken, beraber hırsızlığa 

gittiklerinde, trende önce onun iş yapmasına nasıl müsaade ettiklerini anlatır bize, 

“O, küçük olduğu için diyorduk ki, yaa bırakalım önden o gitsin”.  Bu tutum küçüğe 

gösterilen sevgi ve hürmetin oldukça farklı bir biçimidir. Hırsızlık, çok küçük yaşlarda 

başlar ve normal bir faaliyettir. Ümit, bunun nasıl sıradan bir geçim faaliyeti 

olduğunu bize şu sözleriyle anlatır; “Adam sabah evden çıkıyor, “Allahaısmarladık 

anne” diyor. Annesi de “güle güle evladım, Allah’a emanet ol, hayırlı işler” diyor. 

Sanırsın ki adam Belediyede memur da orada işe gidiyor… adam hırsızlığa gidiyor 

yaa…!”. 

Hırsızlık, araştırmamıza katılanlarca Altındağ’ın en önemli sorunlarından birisi 

olarak gösterilmiştir.  Tanıştığımız eskinin namlı hırsızlarından ama artık tövbe edip 

bu işi yapmayan Cahit bize bu işlerden insanın nasıl sıyrılabileceğinin örneğini 

verirken başından geçenleri de bir ibret vesikası olarak anlatmıştır. Onun hikayesi, 

aslında oradaki birçoğunun hayatını da anlatmaktadır:  

“Memleketten gelmişiz. 7-8 kişilik aile. Geçim zor. Okula gidiyoruz ama defter 

kitap yok, kalem silgi yok, ne yapacan? Okula bir şey götüremezsen, kaçarsın. Daha 

ilkokuldayken, Altınpark’ın orası golf sahasıydı, onun arakasında otobüs son durağı 

vardı, oraya gidip kıstik4 toplayıp içerdik. Hurda toplayıp satmaya başlayınca Birinci 

ve Bafra içmeye başladık. Dediğim gibi önce bahçelerden, sonra kömürlüklerden…” 

devamını Güney’in kitabından devam ederek sürecin nasıl işlediğini görelim “Önce 

kömürlükleri soymaya sıvanır. Buna “kömürlük patlatma” denir. Kömürlük patlatma, 

tufacılığın5 ön adımları sayılır. Kapı açma, kilit kırma, duvar aşma, duvar delme, 

soğukkanlı olma eğitimi görür…”(Güney, 1980:31).  

Cahit, hurdacılıktan bir şeyler kazanıp cebi para gördükten sonra, Birinci’nin 

esrara döndüğünü belirtir. O yapmaz ama etrafındakiler bali de çekmektedir. 

Hurdadan kazanılan para esrara yetmeyince oto işine girer; artık teyp çalmaktadır. 

                                                           
3 Çinçin’in apayrı bir terminolojisi vardır, kefal de bunlardan biridir ve izmarit anlamına gelir. 
4 Kıstik=izmarit 
5 Tufacılık=hırsızlık 
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Ordan “ev işçiliği6”ne oradan “açık kaldırım işi7”ne, oradan yankesiciliğe … esrara 

para yetiştirmek için her türlüsünü dener. “Kaldırım işi öldü, mobeseler kaldırım işini 

öldürdü”. Öyle bir laf etmişti ki, sanki geleneksel bir zanaat’ın artık yok olmaya yüz 

tuttuğunu düşünmeye başlamıştık. Hüzün verici bir durum gibi. Demek ki, saha 

çalışması yapan sosyal bilimciler çalıştıkları grupla bir süre beraber olunca onlar gibi 

düşünüp onlar gibi davranmaya bu şekilde başlıyordu… 

Cahit’in anne-babası bu işi yapmasına çok karşı çıkmış; çocukken abisi ve onu 

çok ve şiddetli biçimlerde cezalandırmışlar hırsızlık yaptıkları için ama her defasında 

kendi tabiriyle, daha da arsızlaşmışlar, etrafa, şikayet eden komşulara daha da fazla 

zarar vermişler. Büyüyüp evlenince “Annem, benim evime geldiğinde ekmeğini, 

suyunu ayrı getirirdi, senin ekmeğin yenmez haram derdi. Bana çok kızardı. Çocukken 

abimin ellerini tüpte yaktılar; hırsızlık yapmasın diye, ama olmadı. Oysa çocukken 

bize daha farklı yaklaşmış olsalardı, belki biz değişirdik. Sürekli bağırma, çağırma, 

horlama. Ben şimdi çocuklarıma böyle davranmıyorum. İki erkek çocuğum var, 

ilköğretimde okuyorlar. Hafta sonu polisler gelip kurs veriyorlar; evde tutamıyoz 

onları. İkisi de polis olmak istiyor. Aileye çocuklarına nasıl davranılacağına dair 

destek kursları çok önemli. Eşim, önceden çocuklara bağırıp çağırıyordu, şimdi o 

kurslara gitti. Artık bağırmıyo. Oğlum şöyle yapın, böyle yapın diye açıklama yapıyo. 

Bu çok önemli. Eğer bize de böyle davranılsaydı belki biz de böyle olmazdık. 

Psikolojik destek çok önemli. Bizimkiler, eşşoleşşek deyip, bağırıp dövüyorlardı, 

konuşma çocuğu çok etkiliyor.”  

Cahit bize, suçun önlenmesinde psikolojik destek çalışmalarının ve aile içi 

iletişim yollarının nasıl olması gerektiğini ve bunun ne kadar önemli olduğu gösterdi. 

O, ilk görüşme yaptığımız sırada oturduğu yerden iş bekleyen bir pozisyondaydı ve 

maddi olarak ve sağlık açısından daha nispeten genç yaşına rağmen çok da iyi 

durumda değildi. Astımı olduğu için ağır bir işte çalışamadığını ama iki çocuğu 

olduğunu ve onların asla suça bulaşmasını istemediğini, mahallenin çocuklarına 

bulaşmasınlar diye dedelerinin yardımıyla bir bilgisayar aldıklarını ve çocukların 

onunla zaman geçirdiklerini anlattı.  “Ama” diyordu, “ne zamana kadar böyle 

gidecek, geçen evden aradılar, evde bir şey yok, yiyecek ekmek yok diye, eski 

çalıştığım yere gittim onlardan istedim. Bir daha da isteyemem. Nereye kadar? Devlet 

                                                           
6 Ev işçiliği= ev hırsızlığı 
7Açık kaldırım işçiliği= kapı, dükkan önünden bir şeyler çalma. 
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benim gibilere yardım etmeli. Ben başkasına zarar vereceğime, devlet bana destek 

olmalı, zaten çalışacak durumda değilim; sağlığım elverişli değil, bak cebimde şu 

anda 2.5 lira var” (cebindeki 2.5 TL’yi gösteriyor), “eskiden Cahit’in cebinde 2.5 lira 

var dendiğinde hemen insanlar acaba nereyi patlatacak diye düşünürdü. Ama ben 

çalmıyom, Ama nereye kadar? Benimde bebem beliğim var; onlar için bir yere kadar 

dayanıyom ama ya dayanamazsam ne olacak? Bir yere gidiyoz, iş başvurusunda 

bulunuyoz, ya sabıkadan ya da mahalleden dolayı kaybediyoz. Onun için çözüm, bizim 

gibilere bir aylık bağlanacak, yaşı 35-36 ve yukarı olanlara ama bir daha yaparsa veya 

eroin içerse aylığı kesilecek. Bu yaştan sonra bizim gibiler çalışamaz zaten; şimdi gel 

bunları çalıştır, usta dese ki, “ver şu keseri”, alır keseri adamın kafasına vurur, adamı 

keser valla. Bunlar, ya hastadır ya da dikbaşlıdır. Bu saatten sonra gidip bir yerde 

çalışamazlar. Şimdi sen adama diyecen ki, gel kurs var, sana meslek öğretelim. 

Adamın zaten mesleği var; hırsızlık, torbacılık.” Bu son cümleden sonra burada bir 

şeyleri değiştirmenin ne kadar da zor olduğu ortaya çıkıyor; ayrıca, kurs söz konusu 

olduğunda sadece bu gerekçelerden değil ama yöre halkının çok da kursa iltifat 

etmeyeceğine dair işaretler ortaya çıkıyor.  

İki yıldır hırsızlık yapmamak onun hayatında bazı şeyleri de değiştirmiştir. 

“Önceden hırsız diyorlardı, gülüp geçiyordum, şimdi kendime hırsız dedirtmiyorum. 

Ben hırsız değilim diyorum. Artık memur (polis) yanımdan geçiyor, korkmuyorum”.  

Daha sonraki görüşmemizde Cahit’in bir işe girdiğini öğrendik. Biraz daha 

rahattı. Yaptığı iş gece bekçiliğiydi. Yani, işyerlerini hırsızlardan koruma ve kollama 

görevi ona verilmişti. Bu durum bankaların kendi güvenlik şifrelerini kıran hackerları 

işe almasına benziyordu. “Peki, sana güveniyorlar mı, senin geçmişin hakkında 

bilgileri var mı?” “Evet var, güveniyorlar. Biliyorlar iki yıldır bu işi yapmadığımı”. 

Üstelik görevini kendisi gibi bir iki eski sabıkalıyla beraber yapıyormuş. “Şimdi işe 

başladıktan sonra hiç hırsızlık olmadı, ben gündüz dolaşıyorum, abi şurayı kapat, şu 

kilidi değiştir falan diyorum, yani nerden iş çıkabileceğini, nerden neyin 

patlatılabileceğini biliyorum. Gece dolaşırken bakıyorum, bizim çocuklar gelen,  

‘olum’ diyom, ‘buraya ben bakıyom’, ‘tamam abi gidiyoruz’ diyorlar”. Temennimiz 

bu işin onun için sürekli olması. Ve onun bu dönüşümünün benzer durumdakileri 

cesaretlendirecek bir örnek olması.  
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İşsizlik ve suç arasındaki ilişki Çinçinli diğer sakinlerle yaptığımız görüşmelerde 

ele aldığımız konuların başındaydı. “Ben, artık evlenip yuva kurmak istiyorum; ama 

doğru dürüst bir işim yok” diyen Berkay, uzun bir süre Koruma Güvenlikçi olarak 

çalıştığını ama yakın bir dönemde tekrar işsiz kaldığını söylüyor. O da, burada 

oturmanın dezavantajını yaşamış, “bir yere başvururken başka bir adres veriyorum, 

Çinçin’i yazdığım anda baştan kaybettim.” Berkay, bir çok arkadaşının suça bir 

şekilde bulaştığı yerde oldukça temiz bir sicile sahip, ona İstanbul beyefendisi 

deniyor. Giyimi, kuşamı, sakinliği hiç buranın insanına benzemiyor. Akşam geç 

saatlerde iş dönüşü bazen kimlik sorulup ne işin var burada diye polisler 

soruyorlarmış, yani o kadar bu mahallenin profilinden uzak bir tip. Mihmandarımız 

Bekir ve Ümit’te benzer sorunlardan muzdarip. Onlar da bozuk sicile sahip değiller. 

Hele Ümit için Bekir’in anlattığı cep telefonu hikayesini unutmak mümkün değil. 

Bekir’le buluştuk Ümit’i arayalım, diyoruz. Ama cep telefonu yokmuş. Sebebi ise, 

“beni arayan arasın bulsun”. Bekir, “ne telefonlar getirdiler ona, bedava, sıfır daha 

kutusu açılmamış, son model falan hiç birine bakmadı” Yani Ümit’in böyle bedava 

olduğu için çalıntı mala tamah ettiği falan yok. Gerçekten suça bulaşmamışlar. Onlar 

da Çinçin’in üzerlerine yapışan damgasından rahatsızlar, nereye gitseler yakalarından 

düşmediğini anlatıyorlar. Bu yüzden de adam gibi bir iş bulmalarının biraz zor 

olduğunu düşünüyorlar.  

Bekir, burada suçun önlenebilmesinin tek çözümünü, insanların bir işe sahip 

olmalarında hem de devletin güvencesinde bir işe sahip olmalarında görüyor. “Eğer 

her aileden biri devlet güvencesinde bir işe girerse bir kere aile, bedava sağlık 

hizmeti görecek, sabit bir gelire sahip olacak, artık insanlar güven içinde yaşayacak, 

bir tek kişi yeterli” diyerek kendince suçun önlenmesine yönelik bir çözüm önerisi 

sunmaktadır.  

Çinçinli olmak beraberinde suçlu olmayı çağrıştırmaktadır. Buradaki insanların 

bir kısmı gerçekten suça bulaşmasa bile bu semtin sahip olduğu ruh, onları her yerde 

etkilemektedir. “Çinçinliysen sen şöylesindir, Çinliysen bu işi kesin sen yapmışsındır” 

gibi ifadeler, kişilerin yaşadıkları mekanla ilgili olumsuz bir etiketin sürekli 

kendilerine hatırlatılmasına sebep olmakta, onları etiketlemektedir. Ümit’in dediği 

gibi, çalışılan yerde bir olay olunca “yaa ben yapmadım, benim bir alakam yok 

diyorum, adam bana diyor ki, sen Çinçinli değil misin, kesin sen yapmışsındır diyor. 

Ben de bir dahakine madem ben yaptım, şimdi gerçekten yapayım diyerek hiç 
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yapmayacağım şeyleri yapıyorum”, diyerek, insanların kendileriyle ilgili olumsuz 

etiketlere uygun bir şekilde hareket etmeye nasıl başladıklarını anlatmaktadır.  

Çinçin, kendini gerçekleştiren kehanetin mükemmel örneğini sunmaktadır. 

Burada gerçekten çok temiz, hiçbir sabıka kaydı olmayan insanlarla, akşam kahvede 

beraber oyun oynadığı arkadaşının evinden bir şey çalan insanların bir arada 

yaşadıklarını görüyorsunuz. Burada, yeri gelmişken, hırsızlık üzerinde bir kez daha 

farklı bir bağlamda durmak gerek. Çinçinli Despero, kahvede, akşam bize eski 

komşularını anlatırken, eskiden burada hırsızlık yapanların ne iş yaptıklarını 

komşularının bilmediğini anlatır. Ama şimdi öyle değildir, insanlar hırsızlık yapmakta 

ve bu herkes tarafından da bilinmektedir. Hırsızlık, artık utanılacak, sıkılacak, 

saklanılacak bir şey değildir. İnsanlar, artık bunu bir meslek, bir geçim tarzı olarak 

görmektedirler.  

Hırsızlık, üstelik sadece “dışarı işi” olarak görülmemekte, Çinçin’in içinde de 

hırsızlık olmaktadır. Oysa Güney üzerine basa basa bu işin orada olmadığını belirtir. 

“Çinçin’de hırsızlık da olmaz… Çingeneler bile semtte iş yapmayı ayıp sayarlar. 

Çinçin’in geleneklerinden biridir bu” (1980:20). Tam da bu noktada şahit olunan olay 

Artık Çinçin’de bile hırsızlığın olduğunun kanıtıdır, üstelik yapanlar birbirlerini 

tanıyan insanlardır. Akşam kahvede yeni tanıştığımız Çinçinli arkadaşlarımızla 

oturuyoruz. Artık oranın bir sakini olduk, bir ay önce sahaya nasıl ineceğiz, insanlarla 

nasıl konuşacağız diye kara kara düşünürken şimdi çuvalla altın bulmuş bir maceracı 

gibi görüyoruz kendimizi. Onlardan biriyiz, hafif sakal bırakıyoruz, orada neden 

bulunduğumuzu bizim masaya oturanlar öğreniyorlar. Bu da hiçbir şeyi değiştirmiyor; 

ilk başta masada hoca olduğu için biraz sakıncalı lafların edilmediği bir konuşma 

sonra ‘normal yayına geçiş’. Kahvede çay içiyoruz. İçeri genç biri giriyor. Biraz sinirli, 

birkaç küfür savurduktan sonra, ne olduğu sorulduğunda, “benim plazmayı çalmışlar” 

diyor. “Hem Çinçin’de oturuyon hem de plazman mı var?” diye soruyor Despero. Kısa 

bir gülüşmeden sonra, Ümit, “sen onu nerden aldın, para mı verip aldın? Alın teri mi 

döktün” diye soruyor. “Yaa o zoruma gitmiyo, ben onu iki kat aşşa indirdim, buraya 

getirmek için o kadar sıkıntı çektim. O şerefsiz de gitsin dışarı işi yapsın, ne diye 

gelip hazıra konuyo”. Bekir diyor ki, “tabii alın teri dökmüş, iki kat aşşaa indirmiş 

olum”. Artık biz kendimizi tutamadık. Sadece biz mi? Kahvedeki herkes kahkahalarla 

gülüyoru. Sonra çocuk bizim masaya geldi. Konuşma arasında ona ne iş yaptığını 
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sorduk. “Geziyom” dedi. Bu da “yoluna gitme8”nin farklı bir versiyonu diye 

düşündük. “Kimin çaldığını biliyor musun? “çalanlar da benim arkadaşlarım, kimin 

çaldığını biliyorum”, “Peki niye çaldılar?”, “Esrar almak için, şimdi o plazmayı yüz 

liraya satarlar” diyerek sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.   

Gündüz ilk kez geldiğimizde, sokakları çekinerek gezdiğimiz Çinçin’de yeni 

arkadaşlarımızla gezmediğimiz sokak kalmadı. Gece yarısı Yenidoğan ve Hıdırlık’a 

gittik. Torbacıları gördük, polisler sokağın bir tarafındayken onların bize bir diğer 

tarafta esrar satmak için hareket çekmelerine (ellerini ağzına götürerek sigara içme 

hareketi yapıyorlardı) ve davetlerine şahit olduk. Gece saat 11.30 ve 12.00 arasıydı 

ve  çok ciddi bir hareketlilik vardı. Bu gezi bizde büyük bir hayal kırıklığı uyandırmıştı 

çünkü o kadar çok torbacı vardı ki. Üstelik bunları yakalasanız götürseniz ne olacak 

tı?, Yerlerini dolduracak o kadar çok çocuk var ki, tüm bunlar nasıl önlenebilir? 

Muhakkak önlenmesi gereken bir durumdu bu, çünkü küçücük çocuklar bu iş için 

kullanılıyordu. Satıcıları yakalamak, tutuklamak, sivrisineklerle uğraşmaktan öte bir 

anlam ifade etmiyor. Asıl olarak uyuşturucu trafiğini kesmek gerekiyor. Uyuşturucu 

burada peynir ekmek gibi satılıyor. Sanki bambaşka bir alemdeyiz. Burası Ankara, 

gündüz dolaştığımız yerler değil. Gecenin bir vakti buraya ne tür insanlar geliyordu? 

Bu hiç güven telkin etmeyen insanlara bulaşmak bile tehlikeydi. Bekir, “Çinçin 

gündüz iyidir ama gece buranın şahidi yoktur” derken, buradaki durumu çok iyi 

özetlemişti. Zaten onlar yanımızda olmasaydı bizim böyle izbe yerlere, sokaklara 

girmemiz mümkün değildi.  

İnsanlar değişmedikten sonra mekanların değişmesinin pek bir anlamı yoktu. 

Çinçin yıkıldıktan sonra Doğantepe ve Altmışevler’de suç oranında artma olduğunu 

söylemişlerdi. Gece Altmışevler’e gittik ve orada da torbacılara şahit olduk.  

Çinçin, alt sınıfa mensup insanların yaşadıkları bir mahalle ve belirtildiği gibi 

suçla özdeşleşmiş bir mahalle. Çinçin’in yıkılmasından sonra burada oturanların 

çeşitli semtlere dağılmaları aslında suçun da dağılması. Bekir’in tabiriyle, suçun 

transferini sağlamış oldu. Bu insanların suça bulaşmalarının sebebi, Merton’cı dille, 

toplumda kabul gören amaçlara yasal yollarla erişememekten kaynaklanmaktadır. 

Yani para kazanmaya giden yasal-meşru yollara erişim imkanları yoktur; bu yüzden, 

onlar, yasal olmayan yollarla bunu gerçekleştirirler. Bu anomik durumun ortaya 

                                                           
8 Yoluna gitme: hırsızlığa çıkma, gitme.  



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

264 
 

çıkmasının bir çok sebebi vardır. Daha başlangıçtan başarısız bir eğitim hayatına 

sahiptirler, sık sık okulu terk ederler ve daha küçük yaşlardan itibaren küçük suçlarla 

yaşadıkları hayatın normlarını öğrenirler. Bu yüzden, bu bölgelerde çok hızlı bir 

iyileşme beklemek yerine politikaların ve yapılacak yatırımların uzun veya orta vadeli 

olarak düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir. Bu noktada bazı pilot uygulamalar 

başlatılmalı ve bunlardan elde edilen sonuç ve gelişmelere göre bölge insanını ve 

çocuklarını içine alacak programlar geliştirilmelidir. Çinçin’in tek başına kentsel 

dönüşümle mekansal açıdan dönüştürülmesi çözüm değil sorunun mekanını 

değiştirmek gibi görünmektedir. Altındağ’da Yenidoğan ve Hıdırlıktepe başta olmak 

üzere çok ciddi problem alanlarının varlığını düşünerek buna göre proje ve politikalar 

üretilmelidir. 
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Ek 2: Google’ın Giremediği Çinçin’e Gazili Öğrenciler Nasıl Girdi? 

Bu bölümde araştırmayı beraber yürüttüğümüz hem anketörlerimiz hem de 

öğrencilerimiz olan saha araştırmacılarının saha izlenimlerini orijinal metne hiçbir 

müdahale yapmadan sunmayı hedefledik. Onlardan istediğimiz şuydu, sahaya 

gitmeden önce neler duydunuz neler hissettiniz sahaya gittiğinizde neler yaşadınız, 

nelerle karşılaştınız, korkularınız, heyecanlarınız nelerdi, sizi şaşırtan size farklı 

gelen nelerdi… Birçok anketör-öğrencimiz sıcağı sıcağına yaşadıklarını ve gözlemlerini 

yazdılar, daha sonra bunları onlara verdiğimizde bir kısmı, çok duygusal 

davrandıklarını düşünüp yazdıklarının bir kısmına müdaha etmek istediler ancak buna 

izin vermedik, ilk heyecanlar, korkular, izlenimler bizim için çok önemliydi.  

Birçoğu arkadaşlarının ankete katılmaları konusunda nasıl tepkiler verdiklerini 

bizlere de söylemişlerdi, görünen o ki, ankete gitmeden önceki ilk gece tüm anketör-

öğrencilerimiz için kâbus olmuş ancak sahada kaldıkları birkaç saat içinde hemen 

uyum sağlayıp, araştırmalarını oldukça başarılı bir biçimde sürdürmüşlerdir.  

Yaşadıkları birkaç talihsiz olay (Yenidoğan’da bıçaklı bir kavgaya şahit 

olmaları, birkaç bıçkın çocuk tarafından sorularla taciz edilmeleri vb) dışında çok 

şükür sorunsuz bir biçimde alanı terk ettiler. Bizim de en büyük korkumuz acaba 

sahada başlarına bir şey gelecek mi, korkusuydu. Hatta ilk numara olarak 

kaydettikleri koordinatörümüz Tevfik Hoca’nın cep telefonunun ilk gün anketör-

öğrenci Muammer Altınbaş’ta kalması, ilk gün yaşadığımız bir talihsizlik olsa da neyse 

ki bunun ötesinde bir problemle karşılaşmadık.  

Sahada kaldıkları süre içerisinde öğrencilerimiz derste öğrendikleri araştırma 

tekniklerini sahada uygulayarak bir pratik kazandılar, bunun yanında her ne kadar 

onların önceliği bu olmasa da azıcık para kazandılar. Çok daha önemlisi onlar çok 

farklı hayat şartları altında yaşayan insanları gördüler, belki de bu araştırma 

olmasaydı hiçbir zaman yakından tanıyamayacakları hayatların içine girdiler. Onlar 

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri olduğu için belki de (hatta inşallah) geleceğin 

kaymakamları olarak şimdiden hayatın, insanların, sosyal politikaların, yönetimin bir 

çok boyutunu bizzat yaşayarak öğrendiler.  
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Onları sahaya, anket uygulayacakları yere götürürken, önce bütün mahalleyi 

bir baştan bir başa dolanıyorduk ki nerede çalıştıklarını görsünler, rahatça çalışsınlar. 

Akşam olmadan onları alıp okula dönerken yaşadıklarını, yorumlarını dinliyorduk. En 

az onlar kadar heyecanlıydık, “acaba bugün neler oldu?” telaşı içindeydik.  

Ankete ilk gün nereden başlanacağı uzun süre zihnimizi meşgul etti, onlar da 

bir kent efsanesi olan Çinçin’e gidileceğini biliyor ve o heyecanla bekliyorlardı. Biz de 

bu heyecanı ve kaygıyı en kısa sürede bitirmek amacıyla önce Çinçin’den başlayalım 

dedik. Böyle karar vermekle de ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü Çinçin 

onlar için çerez gibiydi. Biz onlardan heyecanlı ve kaygılıydık ama onlar sahada birkaç 

saatlik deneyimden sonra gözümüzde birer kahraman olmuşlardı. Cep telefonunun 

Muammer Altınbaş’ın cebinde olduğundan akşam haberi olacak olan 

koordinatörümüz, sahadaki tüm anketörleri belli aralıklarla aratıyor, hem moral 

durumlarını öğrenmek hem de sürecin nasıl işlediğini öğrenmek istiyordu. Ama bir 

problem yoktu, Google’ın giremediği yere Gazili öğrenciler girmişti. “Gazili olmak 

ayrıcalıktır” sözü bir kez daha tekerrür etmişti.  
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Günlük 1:  

Okan Ergül, GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi 

 

Anket yapmaya karar verenler akşam 5'te anfi5'te toplanacak haberi 

geliyor. Fakat ben daha karar veremedim. Bir görelim bakalım, 

anlatılanlara göre düşünürüz diyorum. Nail Hoca ve Tevfik Hoca her 

ihtimali düşünerek her şeyi anlatıyor bizlere. Ben hala karar 

veremedim. Gideceğimiz yerin normal bir yer olamadığını düşününce 

kararsızlığım olumsuza doğru meylediyor. 

Arkadaşlarımdan biri vazgeçiyor. O vazgeçince iyice soğuyorum. 

Yurda geliyoruz, odamızın ve yakın arkadaşlarımızın tek makara konusu 

o akşam biziz. Vazgeçen arkadaş ve diğerleri Gökhan ve benim için 

onlarca senaryo yazıyor. İçlerinde don gömlek kalana kadar soyulmak da 

var, kafa göz kırılacak kadar dayak yemekte... 

 

O akşam iyice eğleniyor sevgili arkadaşlarımız bizimle! Dalga 

geçiliyoruz ve ben hala kararsızım. Sabah okulun bahçesinde buluşmak 

üzere hazırlanıyoruz, arkadaşlarımız dün akşamki performanslarından 

bir şey kaybetmemişler, bize sarılıp helallik istiyorlar. Aslında 

gülüyoruz, eğleniyoruz ama içimde bir nebze tedirginlik de yok değil. 

Tavsiyeler üzerine üzerimize sadece 10TL alıyoruz, ben hattımı eski 

telefonuma takıyorum, çaldırırsam fazla üzülmeyeyim diye. 

Okulun bahçesindeyiz, Tevfik Hoca geliyor, gidilecek mekanın ilk 

olarak Çinçin olduğunu söyleyince tedirginliğimiz epey artıyor... 

 

Anket yapmak üzere toplanan arkadaşlarımızla ayaküstü sohbet ediyoruz: 

-Ya bizim Evren var ya! 

-Adanalı olan mı? 

-Evet. Geçenlerde Çinçin'de bir şirketin anketini yaparken 

kovalamışlar. Bir bakkala sığınmış da canını zor kurtarmış, 'polis 

aldı götürdü beni, öldüreceklerdi dedi.' 

_????!!!??!!.... 

-Birader bu şimdi mi söylenir, diyorum, eğer bunu önceden duysaydım 

kesin vazgeçerdim.  

Ama artık çok geç. Her şey belirlendi. Yola 

çıkıyoruz... Metehan, bugün spor ayakkabılarını giydiğinden 

bahsediyor. Kaçması kolay olsun diye. Aksi gibi ben de botlarımı 

giymişim, hiç kaçamam, yandık! Neyse ki uzun saçlarım ilgi çekmesin 

diye getirdiğim bereyi kafama geçiriyorum. 

Çok mu büyütüyorum acaba? Ama Evren'i sivil polis sanıp 

kovaladıklarını, yakalansaydı üzerine çullanacak epey kişi olduğunu 

bana da anlatmıştı, hatırlıyorum. Normal insanlar değil bunlar diye 

düşünüyorum! 
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Biz Murat Hocayla diğerleri Tevfik Hocayla mekana ilerliyoruz. Tevfik 

Hoca arabayla önden bize mekanı tanıtıyor. 

Herkes birbirinin telefonunu alıyor. Ben dün söyleneni yapıp ilk 

numarayı 155'e ayarlıyorum. Güvenlik önlemlerini nasıl da ciddiye 

almışım. Arabadan iniyoruz... Haydi bakalım, gazamız mübarek olsun... 

  

...ve Çinçin'deyiz... 

 

Sokakları paylaştık, ilk sokağa güvenli olsun diye 3 kişi giriyoruz. 

Biraz ileride Şahin marka bir arabaya binmek üzere olan bir kadın ve 

adama rastlıyorum.  Aklımdan ilk geçen, 'Nasıl tipler bunlar yahu!' 

oluyor;  zira adamı hiç gözüm tutmuyor. 

Adam sakat galiba, bir elinde koltuk değneği var. Hafif uzun sakallı, 

pespaye, kötü görünümlü biri. 

Zaten onlar görünce bizi, hemen soruyor ne yaptığımızı orada. 

Açıklıyorum:'Biz Gazi 

Üniversitesi'nde öğrenciyiz, bir sosyal durum anketi yapıyor üniversite, size bazı 

sorular sorabilir miyiz? En fazla 10 dakikanızı alır.' 

'Tamam da ne sorusu?' diyor adam. Şöyle diyorum ve sorulara geçiyorum... 

Hemen etrafımızdaki kişi sayısında artma oluyor. Diğer arkadaşlarım da 

onlarla anket yapmaya başlıyor... 

Sorularım ve cevaplar ilerledikçe ilk gördüğümde aklımdan geçenler 

yerini 'bu insan belki bu bölgenin en güvenilir insanı'ya bırakıyor. 

Çünkü bana çok yardımcı oluyor.  Cümleleri görünüşünün aksine oldukça 

 düzgün ve seviyeli. Ona sorduğum sorulara dalga geçerek cevap veren 

çevredeki gençleri uyarıyor. Galiba bizim yardım edeceğimizi 

sanmasının (ki biz başta böyle bir amacımızın olmadığını açıkladık) 

büyük etkisi var.  İlk anketi bitiriyoruz, etrafımızdakiler bize de 

anket yap, diye ısrar ediyorlar. Bir kişiye daha yapabileceğimi 

söyleyip bu sefer genç birine anketi uyguluyorum. Hayattan hiç bir 

beklentisi olmayan bir genç. Sonra beni mahallenin çocukları benimle birlikte sokakta 

dolanıyoruz. Bir eve geliyoruz. Kapıyı çalıyorum, 

acaba kapı açılınca sert tepkiyle mi karşılaşacağım diye düşünürken, 

ince, sıska, bitkin bir adam kapıyı açıyor. 

İlk intiba: Herhalde alkolik bir insan. Ankete başlıyorum, sürekli 

eşinin özürlü olmasından bahsediyor. Anketi uyguladıkça fark ediyorum 

ki  bu insanlardan 'garibanlık' adeta oluk oluk akıyor... Sözcükleri 

beni anlatılmaz bir hale büründürüyor. Okul uzak olduğundan, 

çocukların bu yüzden okula gidemediğinden bahsediyor. Servisin zaten 

olmadığını, eşinin zaten götüremeyeceğinden bahsediyor. Kendisi ise iş 

bulursa çalışıyormuş ki bulamıyormuş da! İsmini yazmamı istiyor. 

Yazamayacağımı açıklıyorum, genel bir değerlendirme olduğundan 

bahsediyorum.  Bu arada eşi de kapının önünde. Sürünerek gelmiş gibi 
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bir hali var. Yerde oturuyor. Her soruma ilk o cevap veriyor. 

Çok sigara tükettiklerini öğreniyorum ki o anda da hem kendisi hem eşi 

sigara içiyor. 

 

Ankete devam ediyoruz, bir gençle yapıyorum bu sefer. Evli 25 

yaşlarında bir genç. Psikolojik sorunları olduğu için çalışamadığını 

söylüyor.  Anketteki sorulara içtenlikle cevap veriyor. Erzincan'dan, 

köylerinden gelmiş. Nedenini soruyorum, 'muhtar hakkımızı yedi, yeşil 

kart verdirmedi bize, kavga ettik, sonra göçtük geldik' diyor. 

Hayattan hiç bir beklentisi yok, hiç bir amacı... Bir de yeni doğmuş çocuğu var. 

Evine giren, alnının teriyle kazandığı tek lirası yok.  Yardımlarla 

geçiniyor.  Fakat evine giren para, sigaraya ve alkole harcadığı 

parayı karşılamıyor. Bunu nasıl başardığını soruyorum, arkadaşlar 

ısmarlıyor diyor.  Günde 3 paket sigara 4 tane de bira içtiğini 

söylüyor. Daha sonra 'bira içtiğimi yazmasaydın kardeş keşke, onu 

silebilir misin?' diyor. (Anketi yardım için yaptığımı sanıyor, 

alkolün gelecek yardımı engelleyeceğini düşünüyor!) 

Anketi bitiriyorum, sakat bir aileye de anket yapıp yapmayacağımı 

soruyor, rica ediyor. Çok zor durumdalar diyor (demek ki yardım için 

olduğuna epey inanmış). O aileye doğru ilerliyoruz... 

Hali vakti diğerlerinden bir nebze daha iyi olduğu belli olan bir 

bayanla anket yapıyoruz. Etrafımızda yine kalabalık beliriyor. 

Cümleleri düzgün, yaşamın onu yorduğu her halinden belli olan bu 

bayanla anketi yaparken, lise çağlarındaki çocuk geliyor. Abi, 'ben 

hapishanede okuyacağım okulu, hapishaneye girmek istiyorum nasıl 

olur?' gibi sorular soruyor. 'Okula gitmiyor musun?' diyorum. 

Bırakalı çok olmuş.  Polislerden şikayetçiyiz yaz oraya daha geçen gün 

iki tane adamımızı öldürdüler, beni dövdüler diyor. Anket uyguladığım 

kadın, 'karıştırma şimdi onları, gereksiz gereksiz konuşma diye uyarıp 

uzaklaştırıyor çocuğu'. Anketimiz bitiyor... 

Bir başka anket uyguladığım kadın, benim yardım için geldiğimi sanmış, 

kızı da var yanında. Her bir soruma o kadar uzun cevap veriyor ki... 

Ben diğer soruyu sormasam o, o soru hakkında uzun süreler konuşur. 

Medeni durumunuz? 

Kocam bizi bıraktı gitti, diyor 

Aylık ne kadar parayla geçiniyorsunuz? 

Kızı araya giriyor, kaymakamlık yılda iki defa yardım yapıyor. Bir de 

taş bina(belediye başkanlığı) yılda 2-3 defa karton veriyor (gıda 

kolisi). Başka da hiç bir gelirimiz yok. Annem ara sıra selpak satmaya 

çıkıyor. Bir de o var. 

Ben ankete bir meblağ yazmak için soruyorum: Selpaktan ne kadar 

kazanıyorsunuz ayda? 

Anne: Oğlum selpaktan ne kadar kazanılır. O gün ekmek aldırırsa iyi. 

Peki hiç para girmiyorsa eve nasıl geçiniyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? 
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Anne:  Aşağıda pazar kuruluyor, oradan atılan meyve sebzeleri 

topluyoruz. ('gelin isterseniz göstereyim, hadi gel eve gidelim bir 

bakın' diye ısrar ediyor.) 

Çürük tarafları kesip, kalan sağlamalarla karınlarını doyurduklarını anlatıyor. 

Yerdeki çocuğu(torunu) gösteriyor: 'Aha şu çocuğun sabahtan beri 

ağzına bir lokma girmedi!' 

Ben bir çocuğa bakıyorum, bir kadına bakıyorum... Öyle karışık 

duygular içine giriyorum ki, elimdeki anketi, dosyayı atıp kaldırıma 

oturmak, ağlamak... 

Kendimi toparlayıp ankete devam ediyorum. Su, elektrik peki? Sağolsun 

komşulardan alıyoruz diyor. Onların da verecek gücü olmadı da geçen 

kesildi. 

'Giyime ne kadar harcıyorsunuz?' sorusunu sormaya gerek yok aslında... 

Üzerindekileri gösteriyor. Her yerinden yırtılmış kıyafetlerini... 

'Peki teyzeciğim, Ankara da görmediğiniz bir semt/mahalle var mı?' 

diye soruyorum. 

O gördüklerini sayıyor: 'Ulus pazarı, Atakule, Kızılayı gezdim işte.' 

Sonra devam ediyor... 

'Oranın pazarları daha sağlam atıyor. Toplamaya gidiyorum, çoğu zaman 

biletim de olmuyor, yürüyerek geliyorum oğlum, yardım edin bize..' 

Ben artık konuşmayacak kadar yoğun şeyler yaşıyorum. 

Peki memnun musunuz hayatınızdan? 

Allah'a binlerce şükür olsun. Torunlarım yanımda, hastalığımız yok. 

Bir evimiz olsa. Yiyecek bir ekmek bulabilsek. Daha ne isterim 

ki?!... 

  

Tamam teyze diyorum, Allah inşallah dualarını kabul eder deyip arkamı 

dönüp hızlıca uzaklaşıyorum. Allak-bullak oldum. Gelirken fiziksel 

saldırılara maruz kalacağımızı düşünüp nice korkular yaşamıştım ama şu 

durum!... Ruhumu altüst etti. Mahvoldum orada. Bir şairin dizeleri 

geliyor aklıma Çinçin'de ilerlerken. 

'Ekmek dile gelse, boğazımızdan geçtiğine utanırdı.' 

Düşünüyorum, peki boğazımızdan 'aç kalmayayım iyice doyayım diye 

geçirdiğimiz lokmalar, çocuklarımıza türlü oyunlarla envai çeşit 

yemekler yedirip onları obez yaptığımız lokmalar ya da hiç birimizin 

daha boğazından geçemeden bayatlayan, küflenen, kokan ve çöpü 

boylayanlar'. Onlar dile gelse o uzun günün açlığını çeken çocuklardan 

bir şeyler söyler miydi bize? Yoksa anlatmaya bile değer vermez miydi? 

Düşünüyorum, acaba 'komşusu açken tok yatan' hadis-i şerifi bize neden 

sadece bir veciz sözden ibaret gelir. Düşünmek insana acı veriyor 

şu an!  Askıya alıp düşüncelerimi ilerliyorum… 

 

  

Arkadaşlarla görüşüyoruz, onlar da aynı durumdalar, altüst olmuşlar 
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acı tablolar karşısında. Öğle namazı için camiye gidiyorum. Düzenli 

bir camisi var. Fakat orada nöbetvari  bekleyen amcalar da var. 

Abdesthanesi de kilitliydi. 

  

Bir kaç eve daha anket uygularken top oynayan çocuklardan yardım 

istiyorum, bazı adresler soruyorum, evin kime ait olduğunu... 

Biraz fazla samimi oldum galiba içlerinde en büyük olan çocuk: 

 Abiii, işine bak ya! bize ne sorup duruyon! Eroin istiyon senn?? 

Uzaklaşırken şunu anlıyorum: 'Bunlar bizim buralara yardım etmeye 

gelmişler, biz dokunmayalım bunlara' diye düşünüyorlar. Yoksa başka 

birisi geldiğinde sivil polis olduğundan şüphelenip onu mekanlarına 

girdirmiyor hatta yaralamaya kadar vardığını düşünüyorum. 

  

İlerliyorum oradan. 

Bir abi bize yardımcı oluyor. 

''Bakın şu ev tamamen hırsızdır. Çoluğuyla çocuğuyla hepsi hırsız! 

Sakın girmeyin! Şu görünen ev, buraların esrar sorumlusu. 

Oraya da girmeyin. Gidecekseniz şu tarafa gidin!..'' 

Gördüğüm manzaralardan sonra ruhumda derin etkiler bırakan Çinçin'den 

TOKİ Bloklarına ilerliyoruz... 

Bloklarda anket uygulamak pek zor olmuyor benim için. Çoğu kez olumlu 

karşılanıyorum. Çinçin’e göre uçurum daha derin. Çinçin’de herkes fakir, 

herkes yiyecek ekmeğe muhtaçtı. TOKİ bloklarında bir dairede 'şimdiye 

kadar hiç kimseden yardım isteme ihtiyacım olmadı, kazandığım para 

fazlasıyla yetiyor bize' diyen de vardı, 'yazıldık bu Toki'ye şimdi 

kirasını da ödeyemiyoruz, evde yiyecek hiç bir şey kalmadı' diyen de! 

İnsanlar birbirinden o kadar habersiz ki şu cümleleri çok duyuyorum: 

''Kapatıyoruz kapımızı, dışarıda ne olursa olsun duymuyoruz.'' 

Yoksulluğa kapanan kapılar. Komşuluğa kapanan… İnsanları birbirinden 

koparan kapılar. Kale gibi; sağlam, çelik, muhabbetsiz kapılar! 

Hallerinden memnun olanlar az. 2bin lira maaş alan 3bin olsun diyor. 

2binden az alan zaten yetmediğinden yakınıyor.. 

Anket uygularken karşı dairenin sahibi geliyor fakat birbirlerine 

selam dahi vermiyorlar. Farklı statülerden insanlar çok. Birbirlerine 

ısınmadıkları ve birbirlerini sevmedikleri her hallerinden belli. 

Mesela 30-35 yaşlarında birine anket uyguluyorum. Gecekondu ve 

apartman hayatının artı eksi yönlerini soruyorum. 'apartman insanları 

insanlaştırıyor, gecekondu hayvanlaştırıyor!' diyor... 

Eşinin demir doğrama atölyesi olduğunu öğrendiğim bir bayan anketteki 

bütün olumsuz sorulara, 'bilmem ki, hiç böyle bir durumla 

karşılaşmadım' cevabını veriyor; mesela, 'acilen paraya ihtiyacınız 

olsa kime gidersiniz' sorusuna... Anlıyorum ki böyle bir sorunla 

karşılaşmak şöyle dursun 'acaba karşılaşır mıyız diye düşünmemiş bile' 

Aynı kişiye 'mahallenizde ne tür sorunlar var?' diyorum. 'valla biz 
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kapımızı kapatıp oturuyoruz, dışarı çıkarsak da zaten buralarda 

gezmeyiz, bu yüzden ne desem yalan olur' diyor. 

Başka bir yaşlı bir teyze, 'hayatımızın son anlarında evimiz olsun 

diye yazıldık, o da şansımıza çıktı ama şimdi de ödeyemiyoz' diyor. 

Başbakana mektup bile yazdığından bahsediyor, dolapta yiyecek hiçbir 

şey olmadığından, gecekondularını bıraktıkları için bin pişman 

olduğundan bahsediyor. 

  

Toki bloklarından, arabalarla Çalışkanlar, Server Somuncuoğlu 

mahalleleri istikametine doğru ilerliyoruz. Çalışkanlar mahallesinin 

muhtarlığı hayatımda gördüğüm en ilginç muhtarlık. Enteresan! 

Mahallede bir ev ve esnafla anket yapıyorum. Genel durum: Hallerinden 

memnun değiller. Mahallelerini sevmiyorlar. Apartman ile gecekondu 

arasında olan evlerinin yıkılmasını çevrenin değişmesini istiyorlar. 

Kentsel dönüşüm projesi buralara da uygulansın diyorlar... 

Günü Metehan'ın ben illaki akşam da anket yapacağım ısrarlarıyla bitiriyoruz... 

Artık sadece şunları düşünüyorum:  Karşıma çıkan küçücük sorunları 

nasıl da büyütüyormuşum. Ve ne kadar az şükrediyormuşum... Ve nasıl da 

tek kişilik bir hayatımız varmış, kapatmışız kendimizi... Acaba diyorum 

görmediğine inanmamak ya da inanmamak için görmemek bizim 

inançlarımızla ne kadar örtüşüyor.  Günün yorgunluğuyla gözlerimi 

kapıyorum. Bugün anket ekibinde bulunduğum için şükrederek... 

Ertesi gün zorlu mekanlarda zor işler başarmış araştırmacı gibiyiz 

hepimiz. Biz Çinçin'i yaptıksa tamamdır, her yer bize dardır diye 

düşünüyoruz. Bugün refah seviyesi daha yüksek bir mahalleye, İçaydınlıkevler’e  

gideceğiz. 

Anket yapmak Çinçin'e oranla çok zor. 

İnsanlar mercekten bakıp kapıyı açmamayı tercih ediyorlar. Tek-tük 

açılan kapılarla akşama kadar bir miktar anketi buluyoruz. Genel 

olarak sakin bir mahalle gibi bir izlenim oluşuyor bende.  İnsanlar 

yine de gecekondu mahallelerinden gelenlerden şikayetçi... 

Yoruluyoruz, diğer mahallenin sorumlusu arkadaşlarla da karşılaşınca 

bir yerde bir şeyler yiyip günü bitiriyoruz. 

  

05.03.2011 

 

Bugün Çinçin kadar dağınık olmasa da bir gecekondu mahallesine 

gideceğiz.  Aslında biz de öyle istiyoruz. Apartmanlardan pek 

hoşlanmadık. İnsanlar çok ilgisiz. İnsanlar Çinçin kadar olmasa da zor durumdalar ve 

biz yapma sebebini söylesek de onlar, 

bizim anketi yardım etmek için yaptığımızı sanıyorlar. Evlerde hem anket uygulayıp 

hem de bilgi alıyoruz. Mahallenin kavgasından, hırsızlığından, esrarından 

bıktıklarını söylüyorlar. Kentsel dönüşümü istediklerini söyleyip 

bunun nasıl yapılacağına dair fikirlerini birbirlerine söylemeye, 
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göstererek anlatmaya başlıyorlar. Hemen hepsinin evinde internet var 

ama çok kesilmesinden şikayetçiler.  Bazıları çocuklarını zor bela 

üniversitede okuttuklarını ama iş bulamadıklarından yakınıyorlar. Onlar 

seçimlerde kime oy vereceklerini tartışmaya başlamışken biz 

uzaklaşıyoruz. Ne kadar anket yaptığımıza bakıp devam 

ediyoruz. Burada çoğu kimse hırsızlıktan, kavgadan, düşük olan yaşam 

standartlarından şikayetçi. Bir bayan komşularına hırsız girdiğini, 

komşusunun evde tek olduğunu ve uyuduğu için hırsızı fark etmediğini, 

birden uyanınca hırsızın can havliyle kadının yüzüne jiletle saldırdığını 

uzun uzun anlatıyor. Bir haftadır hastanedeler, gelince buradan hemen 

taşınacaklarmış diyor. 

İlerliyorum, bir evde yaşlı amca kendisinin anketlik bir tarafı 

olmadığını, evde gelini olduğunu söylüyor. Pek anlam veremiyorum 

başta ama sonra öğreniyorum. Oğlu askerde, gelini ve torununa da 

kendisi bakıyor. Anketi uyguladıktan sonra benim bir konuda fikrimi 

almak istediğini söylüyor: ''Eşim askerde, bizim şuan hiçbir gelir 

kaynağımız, güvencemiz yok. Kayınpederimin 700tl’si hem onlara hem 

bize yetmek zorunda. Çocuğum hasta (3yaşındaki çocuğunu göstererek) ve 

bizim yeşil kartımız olmadığı için bize hiçbir hastane bakmıyor. 

Yeşil kart başvurumu eşim askerde olduğu için reddettiler. Size GATA'da 

bakacaklar dediler. Ben çocuğumu GATA'ya götürdüm. Başörtümü çıkarmamı 

söylediler, onlara ben hasta değilim, çocuğum hasta dedim fakat 

değişmeyeceğini söylediler, çıkarmadım, çocuğum hasta hala!...'' 

Ne diyeceğimi bilemiyorum... 

Ama sağlık bakanlığı hiç bir güvence olmadan çocuklara bakılacağını 

söylemişti; bu uygulama başlamıştı? diyebiliyorum... 

Evet ilk başlarda zaten ondan yararlanıp gidiyorduk, şimdi o uygulama 

kalkmış, hatta bizim o uygulamadan yararlandığımız için borcumuz bile 

olacağını söylediler... Hiç ısrar etmeyin bir sürü borcunuz çıkar 

ödeyemezsiniz dediler. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyip, çok 

kızıp, ayrılıyorum... 

Keyfim kaçıyor, hava da kararmak üzere, toplanıyoruz arkadaşlarla... 

Anket sayılarımızı iletiyoruz ve hedef anket sayısına ulaşıldığını 

öğreniyoruz. Yani işimizi tamamladık. 

  

Hocalarıma teşekkür ediyorum. Bazı hakikatleri görmemde, kendi iç 

muhasebemi yapmamda bu çalışmanın ciddi faydası oldu. Ben yardım 

kampanyalarına hesaplardan bilmem kaç bin lira para aktarılması 

yerine, buraların ve daha nice yerlerin gidilip görülmesinin, bizzat 

yardım edilmesinin, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Belki o zaman 

yapılan yardımların ekstra bir görevmiş gibi ya da kendini tatmin etme 

aracıymış gibi değil de bir çocuğun aç kalmasının zaten üzerimize 

vebal olabileceğini düşünebiliriz. Kim bilir beki vicdanımız bile 

sızlar... 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

274 
 

İzbah Bozkurt 
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Günlük 2:   Musa Dilek  

GÜ İİBF Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisi 

 

Altındağ Sosyo-Kültürel Dokusu Üzerine Bir Araştırma Projesi Saha Raporu 

Bu projede görev alabileceğime dair ilk teklif geldiğinde oldukça ilgi çekici bulmuş ve 

üzerinde çok fazla düşünmeden hemen katılmayı düşünmüştüm. Üzerimde başka 

işlerden kaynaklanan çok fazla sorumluluk vardı ve bu projeyi de bu sorumluluklara 

eklemek ekstra çaba ve zamana mal olacaktı. Ancak bildiğim bir şey vardı ki; bu 

aslında projeye katılmamda en büyük etkendi.  

Saha; Altındağ’dı. Tehlikeliydi ve ürkütücü… Ancak birçoklarının, otobüs ya da dolmuş 

içindeyken bile Altındağ semtine uğramaktan çekindiği bir zamanda, onların 

gösteremediği cesareti yaşayacağım mükemmel tecrübede bulmak, projeye 

katılmamda itici güçtü olmuştu.  

Çocukken Yenidoğan gibi mahallelerin uyuşturucu, gasp, hırsızlık üçgeninde gelişen 

olaylarını ağabeylerimizden destansı bir şekilde dinlerdik. Altındağ semti 

çocuklarından oldukça çekinir ve uzaklaşırdık. Bana anlatılan onca hikâyenin sonunun 

gelmesi gerektiğini düşünerek, gidip yerinde çocukluğumun Altındağ destanını 

bitirmeye karar vermiştim.  

Bu projeden yakın arkadaşlarıma bahsettiğimde dahi onların verdiği tepki gidip o 

semti yakından görmeme yeterliydi sanırım.  

Daha önce hiç anket çalışmasına katılmamıştım. Daha önce aldığım Bilimsel araştırma 

Teknikleri dersinde Tevfik Hoca bize anket hakkında bir şeyler anlatmıştı, sahaya 

çıkmadan önceki gün de diğerleriyle birlikte bize anketle ilgili bir bilgilendirme 

toplantısı yaptılar. Tecrübesizdim ve bu tecrübesizliği belki de en zor sahalardan 

birinde aşmalıydım. Korkutucuydu ancak bir o kadar da heyecanlı ve ilgi çekici. 

Nihayetinde korku, heyecan ve daha bir sürü karışık duygular içinde bu projeye 

başladım. 

1.Gün-CUMARTESİ:  

Projenin ilk gününde en zor sahadan başlamak gerekiyordu. Yenidoğan’da vadi şeklini 

andıran ve sanki deniz seviyesinden dağ yamacına doğru sıralanan, birbiri ardına 

kurulmuş, hepsi kartondan yapılmış birbirine kuvvetlice yapıştırılmış evler arasında 

dolaşmak gerekiyordu. Ben de gecekondu mahallesinde büyümüştüm ancak bu tür bir 

yapılaşmayı hayatımda ilk kez görüyordum. ‘’Uzaktan bakıldığı gibi durmuyormuş’’ 

diye sesleniyorsunuz ilk kez o sokak aralarına adımınızı attığınızda. 

İlk olarak arabalarla anketör arkadaşlarımıza anket uygulanacak saha tanıtıldı. Araba 

ile etrafı dolaştıkça siz nasıl insanlara hayret içerisinde bakıyorsanız onlar da size 

kuşku ile yaklaşıyorlar. Nihayetinde ikişerli gruplar halinde dağılmaya karar verdik. 
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Asla anket uygulanan evlere girmeyeceğiz ve bölge halkından asla yiyecek ya da 

içecek almayacağız talimatları ile göreve başlıyorduk. 

İzbah arkadaşım ve ben mahallenin kahvehanesinin yanından sokağa girdik, en tepeye 

kadar çıkacak ve en sonunda ana caddedeki taksi durağının önünde buluşacaktık. 

Sokağa girer girmez kahvehaneden niçin burada olduğumuza dair tehditkâr sorular 

gelmeye başladı ancak biz korkudan cevap dahi veremedik. Güldük ve devam ettik. 

Hemen ardından yanımıza bir araba yanaştı ve ‘’Ne işiniz var lan burada?’’ türünden 

bir soru ile yaklaştı. Anket için geldiğimizi ve Gazi Üniversitesi öğrencisi olduğumuzu 

ifade ettik. ‘’Ben AKP’ye oy vermem, onun için geldiyseniz hiç çıkmayın yukarı!‘’ 

dedi ve devam etti. Biz yine güldük ve devam ettik. Gülüyorduk çünkü ikimizde tam 

olarak ifade etmesek de korkuyorduk. Bu bizim ilk anket işimizdi ve saha oldukça 

tehlikeliydi. Sinirlerimiz bozulmuştu. Cesaretimi topladım ve bir evden başlamak 

gerek diyerek gecekondulardan bir tanesine attım kendimi. Yaşlı, dul ve sağlık 

sorunları bulunan bir teyze ile sohbet türünde bir anket gerçekleştirdik. Anket 

bittiğinde etrafa bakındım ancak İzbah ortalıklarda yoktu. Sahaya inmeden her ne 

olursa olsun mesajlaşacağız ve birbirimizi görerek hareket edeceğimize dair planlar 

kurmuştuk ancak dar sokaklarda birbirimizi kaybetmek hiç de kolay olmadı. Tüm 

planlar çöpe gitmişti ve başımızın çaresine bakmaya karar verdik. Bir üst sokağa 

çıktığımda sanki insanlar benim ne için geldiğimi biliyorlardı. Bu kadar hızlı 

haberlerin yayılması oldukça şaşırtıcıydı. Ve herkes aslında benim onlara yardım için 

geldiğimi düşünüyorlardı. Bu kullanabileceğimiz bir fırsattı ve herkes başıma 

toplanmaya başlamıştı çünkü onlara yardım göndereceğimizi düşünüyorlardı. Sokakta 

kül döken bir ev hanımı ile anket uyguladığım sırada karşı evin penceresi açılıyor ve 

kendileri ile de anket yapmam konusunda bana telkinde bulunuyordu. Ancak biz 

herkesle değil belli bir düzene göre anket yapmamız gerektiğini söylüyordum. Bir 

evde ankete başladığımda, mahalledeki sorunlar üzerine olan soru üzerine, ev hanımı 

olan bayan şöyle yanıt veriyordu: ‘’Ben sana burada kim ne satıyo ne içiyo herbişeyi 

anlatırım ama sen buradan aşağıya inersin; arkanı döndüğün vakit benim evime ateş 

atarlar. Polis alıyo götürüyo bunları arada aşağı indiriyo sonra bi bakıyoz tekrar çıkıyo 

bunlar yukarı.  Burada herbişey var her türlü pislik var. Ben çocuklarımı korumaya 

çalışıyom bunlardan’’ diyordu ve karşı tarafta dikilen gençleri işaret ediyordu. 

Çocuklarını korumaya çalışan bu anne aynı zamanda çocuğunun 30 gündür ‘’Okula 

gidiyorum.’’ diyerek sokaklarda gezdiğinden haberdar olmadığını ifade ediyor. 

Çelişkilerle dolu bir hayatları var. Anket yapmaya devam ediyorum ve yukarılara 

doğru ilerliyorum sokakta. Tüm sokak sakinlerinin gözleri üzerimdeydi. Bir süre sonra 

eğlenceli olmaya başlayan anket uygulaması yerini enteresan olaylara da bırakmıyor 

değil. Bir diğer uygulama yaptığım evin karşı komşusu anket uygulaması sırasında 

balkona çıkıyor ve ne için geldiğimi soruyor. Ben cevap vermeden anket uyguladığım 

kişi yardım için geldiğimi ifade ediyor ve dur eğlenelim azcık diyerek beni bu ufak 

yalanına ortak ediyordu. Ben bayana gerçeği anlatmaya çalıştıkça o daha çok yardım 

amaçlı geldiğimi düşünüyordu ve bana inanmamakta ısrar ediyordu. Anket sorularında 

gelir-gider ile ilgili kısma geldiğimde kadının tavırları bir anda değişmeye başladı ve 

gözlerinde iki damla yaş, ağlamaklı ses tonu ile oğlundan ve eşinden bahsetmeye 

başladı. Ne kadar zor durumda olduklarını ve yardım istediğini anlatıyordu. Kadını bir 
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türlü susturmak mümkün olmuyordu. Hızlı konuşuyordu ve sürekli benden bir şeyler 

dileniyordu. Ben de hızlı konuşuyorum ancak kadının hızına yetişmek mümkün 

değildi. Bu mahallede bir tanesini bile atlamaksızın her ev zaten belediye ve 

kaymakamlıktan yardım alıyordu. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı ve bence 

önemli miktarda birikmişleri de vardı. Ancak hala daha fazla yardım peşindeydiler. 

Ben buna ihtiyaçları olduğuna inanmıyorum. Kadını susturmayı başarıp anketi 

tamamladım ve bir alt sokağa indim. Tam inerken karşıma son model BMW marka 

otomobil çıktı ve bu insanların bile girmekten çekindiği bu sokaklarda belki de Tunalı 

Hilmi’de alıştığımız türden bir otomobili görmek bu sahada nasıl büyük bir para akışı 

olduğunu göstermeye yeterdi.  

Bir diğer anketi gerçekleştirmek üzere konuştuğum ev hanımı benimle aynı yaşlarda 

gözüken, iki çocuklu ve eşi hapiste olan biriydi. Ankete başladığımızda her seferinde 

tek dileğinin eşinin hapisten çıkması olduğunu ifade ediyordu. Henüz oldukça genç 

olan birinin bu yaşta iki çocuk annesi olması ve belki de görücü usulü evlendiği kişinin 

hapiste olması onun zor durumunun kanıtı olacaktır. Anket sırasında pasaklı bir çocuk 

belirdi bir anda yanımda. Yüzünün kenarlarından geriye doğru bastırılarak burun 

tarafından ileri çekilmiş şeklinde garip bir yüzü vardı ve sanırım ergenlik 

dönemindeydi ki sesi oldukça çatallıydı. Bir anda gelerek omzuma kadar sokuldu ve 

ne yazdığıma bakmaya çalışıyordu. Ben uzaklaştıkça o yaklaşmaya çalışıyordu. En 

sonunda dayanamayıp ‘’Sen nabıyon?’’ diye bir soru yöneltti. Anket için burada 

olduğumu söyledim ve hemen ardından ‘’Dedemgile gelcen mi?’’ diye sordu. Her bir 

sorusunu bana defalarca yöneltiyordu ve her defasında daha fazla yaklaşıyordu. 

Nefesini hissedebiliyordum artık. Bir yüzüme bir sakalıma bakmaya başladı. Bunu 

defalarca tekrarlıyordu ve en sonunda işaret parmağıyla göstererek ‘’Sen bu sakalı 

niye uzatıyon’’ dedi. Uzun bir keçi sakalım vardı ve sanırım ilgisini çekmişti. ‘’Bi 

dokunayım mı?’’ demeye başladı ve her seferinde işaret parmağıyla sakalımı 

gösteriyordu. Hayır, huylanıyorum, hoşlanmıyorum türünden garip cümleler kurdum 

ve güldüm ancak uzaklaşmaya da çalışıyordum. Çünkü tiksiniyordum gerçekten ve 

kirli ellere sahip olduğunu biliyordum. Ben tam anketi doldurmaya devam ederken 

birden bir el uzandı sakalıma doğru ve çorba karıştırırcasına sakalımı karıştırmaya 

başladı. ‘’Nabıyosun?’’ diyerek uzaklaştım ve gitmesini istedim çocuktan. Herkes 

gülmeye başladı bir anda. Akli dengesi yoktu çocuğun her halinden belli oluyordu 

ancak bana dokunması son damlaydı. Çantadan su çıkarıp hemen yıkadım. Oradan 

uzaklaştım hemen ancak arkamdan çocuk hala ‘’Dedemgile gelcen mi?’’ diye 

seslenmeye devam ediyordu.  

Bir diğer anket için başka bir eve yöneldiğimde gazete kâğıdına kül döken bir ev 

hanımına rastladım. Haymana’dan 16 yaşında Yenidoğan’a getirilmiş ve yaşı 

tutmadığı için resmi nikâh kıyılamadan bir çocuk sahibi olmuş bir bayandı bu. Tek 

isteği aylardır haber alamadığı eşini bırakıp tekrar çocuğu ile birlikte …….. ’ya 

dönmek. Ancak kaynanası ona hep mani olmuş. Çocuğu için çalışmak istemiş ancak 

kaynanası buna da mani olmuş. Daha oldukça genç ve çaresiz biri ile de anketi 

tamamlayarak devam ediyordum.  
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İzbah ile mesajlaşmaya çalışıyordum bir yandan. Hangi sokakta olduğunu sorduğumda 

1768 gibi bir rakam söylüyordu. Ben de aynı sokaktaydım ancak birbirimiz 

göremiyorduk. Daha sonra anladık ki sokak tabelaları 1768/28 türünden ayrılmışlar. 

Ben 3. Taksimdeyken o 28.deydi. Taksi durağında buluşmaya karar vererek devam 

ettik. 

Mahalle bakkalı ile de anket yapmaya karar verdim ve bakkala girdiğimde bir lise 

öğrencisi ile karşılaştım. Ailesinin 2 adet bakkalı olduğunu ve mesleğinin hazır 

olduğunu eğitimin ona herhangi bir katkısı olmayacağını ifade ediyordu. Anket 

sahasının aslında göründüğü kadar fakir bir semt olmadığını göstermek açısından bu 

oldukça basit bir örnek teşkil edebilir.  

Hava kararmaya başlıyordu ve artık işimizi bitirmeye yaklaşmıştık. Sokaktan aşağı 

inerek taksi durağına ulaştım ve ben gelmeden 5dk. Önce kahvehanede kavga çıktığı 

haberini aldım. Tüm camlar yerdeydi.  

Günün sonunda normal koşullarda bir öğrencinin cesaret edip giremeyeceği sahada 

biraz korku biraz heyecan ve eğlenceli bir anket uygulaması gerçekleştirdik. İlk 

günümüzde fakir görünen zenginlerle dolu, tamamen temel geçimlerini yardımlar ile 

yürüten ve hepsi de aslında Yenidoğan’da yaşamaktan memnun olan insanlarla 

yapılan bir anket çalışması oldu. 

 

2.Gün-PAZAR: 

Anket uygulamasının ikinci gününde Aktaş konutları ve bu bölgedeki TOKİ evleri saha 

olarak verilmişti. Bu bölgedeki çalışmamı öğlen 14.00 civarlarında 3 diğer anketör 

arkadaş ile sürdürdüm. Saat 14.00’a kadar sahada tek başıma anket uygulamıştım. Bir 

önceki günün aksine apartman bölgesinde çalışmamız tehlikenin daha düşük seviyede 

olduğu gerçeği ile rahat hareket etme fırsatı vermişti.  

Sahada girdiğim ilk apartmanda beyaz atleti ve mavi eşofmanı ile orta yaşlı bir adam 

kapıyı açtı. Anketi gerçekleştirirken bana sürekli olarak öğrenciliğin zorluğundan, 

kendi oğlunun da öğrenci olduğundan bahsedip durdu ve sanırım bombayı sona 

saklamış olmalı ki; ‘’Girişte duran arabayı gördün mü?’’ diye seslendi. Ben başımla 

işaret vererek onayladım. O araba benimdi işte. Bu semtte oturan adam 

Yenidoğan’dan çıkmadır zaten. Adam gecekondudan çıkar apartmana oturur. Değişen 

bir şey yok yani. Hepsi aynı. Bir gece bir kalktım araba yanıyor. Kundaklamışlar. Polis 

desen ilgilenmiyor. Kim yapacak böle bişeyi? Elbette gene buranın bebesi yapar. O 

arkadaki gecekonduların oralara hiç girmeyin! Başınıza ne iş gelir belli olmaz.’’ Dedi. 

Bilmediği şey ise biz o gecekonduları bir gün önce zaten tamamına yakınını 

dolaşmıştık. 

Bir diğer anket uyguladığım dairede mühendis ve öğretmen olan bir çift 

yaşamaktaydı. Çok iyi para kazandıklarını ancak bu semtten gitmediklerini ifade 

ettiler. Daha iyi semtlerde yaşayabilecek durumları vardı ancak 1-2 sene içinde 
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taşınma fikirleri olduğunu ifade ettiler ve şiir yazdığını da üstüne basa basa söyledi 

ben de şiirle ilgilendiğimi ve şiir yazdığımı söyledim 

Diğer apartmanda anket uyguladığım dairelerden birinde albay emeklisi bir beyefendi 

eşi ile yalnız başına yaşıyordu. Oldukça iyi para kazandıkları belli oluyordu ancak 

onlara nerede yaşamak istediklerine dair anket sorusu yönelttiğimde biz burada 

yaşarız diye cevap veriyorlardı. Buradaki insanlar yaşadıkları semtten memnun 

değillerdi ancak hala burada oturmakta ısrarcılardı. Nedenini anlamıyorum ancak bu 

semtte oturan kişileri oturdukları bu yere bağlayan bir şeyler vardı.  

4 kişi olarak yürütmeye başladığımız bu anda ikişerli gruplar halinde apartmanlara 

girecek birimiz üst kattan başlayacak diğerimiz alt kattan başlayacak ve nihayetinde 

ortada buluşacaktık. Apartmanlara birer sıra ile atlayarak devam ediyorduk. 

Yukarılara doğru çıktığımızda kapılar suratımıza kapanmaya başladı. Anket 

uyguladığımız kişi sayısı azalmaya başladı. Ancak TOKİ evlerine de uygulamaya 

kararlıydık. 

TOKİ evlerine nihayet ulaştığımızda aslında evlerin çoğunun boş olduğunu fark ettik. 

Henüz yerleşim için talebin az olduğu açıktı ve oturan insanlar da diğer apartman 

sakinleri gibi gecekondudan çıkarak gelmişlerdi. 

İkinci günümüzün sonunda çoğunluğu apartmanın oluşturduğu ancak insanların büyük 

çoğunluğunun gecekondu mahallesinden çıkarak oraya yerleştiği bir semtte tehlikesi 

olmadan başarılı bir anket uygulaması gerçekleştirdik. Bu şekilde ben ilk haftamı 

tamamlıyordum.  

 

2.HAFTA-3.Gün-CUMARTESİ: 

Proje kapsamında son günümüzde Doğantepe Mahallesi’nde 6 kişilik bir grup ile anket 

çalışmamıza başladık. Mahalleye girişte sokağın tam ortasında elektrik direği 

bulunuyordu. Enteresan bir şekilde o direk büyük tehlike saçmasına rağmen yerinden 

oynatılmamış hatta asfalt bile atılarak yol düzeltilmişti. Anket uygulamasından birkaç 

gün sonra bir gazetede o sokağı görmek insana ne kadar garip bir mutluluk verdiğini 

anlatamam. Çünkü ‘’Ben daha birkaç gün önce oradaydım.’’ Diyebilmek aslında 

insanın gördüğüne duyduğu hayranlıkla bağlantılıdır. Belki Altındağ ile ilgili bazı 

kitaplar okuyarak bir şeyler öğrenebilirdim ancak ben zor olan yolu seçmiştim. Gittim 

ve gördüm. Bu benim hayatımda unutmayacağım bir tecrübe oldu ve ayrıca görsel 

hafızama daha fazla güvenmem uzun yıllar geçse bile o yerleri hatırlamama bu da 

eskiye duyduğum hayranlığım nedeniyle mutlu olabilmeme neden olacaktır.  

İlk anketi yapmak üzere bir apartmana giriyorum ancak bu apartman sanki 3 katlı 

müstakil ev şeklinde kurulmuş. Apartmanın içinde beni bir adam karşılıyor ve ankete 

başlıyoruz. Gelir kaynaklarını sıralamasını istediğimde ‘’Daha bazı şeyler var ama 

onlar hukuk dışı olduğundan sen yazma hiç!’’ diye beni yönlendiren bir cümle ile 
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karşılaşıyorum. Apartmanda sadece ikimiz vardık ve adam oldukça yakın duruyordu 

bana. Ben de bu nedenle üstelemeden diğer soruya geçtim. Anketi bitirir bitirmez 

dışarı çıktım ve 2 serseri tipli genç bana ne için burada olduğumu sordular. Onlara da 

bu soruyu soran kişilere verdiğim yanıtı verdim ve hiç vakit kaybetmeden yoluma 

devam ettim.  

Bir üst sokağa çıkarak bahçeli olan bir evden içeri girdim sırt sırta evlerden yaşayan 

iki tonton teyze ile anket yaptım ve teyzelerden bir tanesi torunundan şikâyetçiydi. 

15 yaşında okulu bırakmış bir torunu vardı. Bu semtte buna benzer birçok durumla 

karşılaştığım ve bu tür düşüncede olan birçok insandan biriydi teyzenin torunu. Bir 

şey diyemeden devam ettim. Daha sonra orta yaşlı bir kadın ile anket yapmaya 

başladım ve oğlunun hapiste olduğunu ne işle uğraştığı bile bilmediğini ifade etti.  

Gecekondulardan bir diğerinin kapısını çaldığımda karşıma sadece baksır ile duran 

orta yaşlı bir amca çıktı ve banyoya gireceğini söyleyip kapıyı kapattı. Gülerek 

uzaklaştım ve bir diğer eve yöneldiğimde merdivenleri çıkarken köpek havlamaları ile 

irkildim ve hemen yönümü değiştirdim. Belki de çevredeki insanlardan daha çok 

korkmuştum o an.  

Yukarılara doğru çıktıkça hem insanların tavırları hem de profilleri değişmeye başladı. 

Ufacık çocuklar serseri gibi yürüyüp sigara içiyorlardı. Anket uygulamak üzere bir evin 

kapısını çaldım ve 25-26 yaşlarında bir bayanla karşılaştım. Eşinden boşandığını ve 

baba evine tekrar döndüğünü bir de çocuğu olduğunu söylemesi oldukça etkileyiciydi. 

Bu semtte zor karşılaşılacak bir durum olduğunu biliyordum ve bunu başarabilen 

insanların Doğantepe tarzı zor mahallelerde yaşaması gerçekten takdire şayan bir 

durumdu.  

Anketlerimize İzbah arkadaşım ile devam ediyorduk. Öyle bir evin kapısını çaldım ki 

içeri girince kendim bile inanamadım. Evin her tarafı kapatılmıştı. Tavanı bile eski 

tahta kapılar ile kapatılmış ve bir koridordan geçerek eve ulaşabiliyordunuz. O evden 

beklenmedik şekilde iyi konuşan bir kadın çıktı ve bana oldukça yardımcı oldu anket 

sırasında. Şaşırtıcı derece kuytu bir evde beklenmedik boyutlarda ilgi şüpheleri 

artırıyordu. Ancak ben anketlerime devam etmeliydim ve bir bakkala girdim. Mahalle 

bakkalı hayatından bezmiş bir görüntü çiziyordu. Anketler sırasında bize yardım eden 

bazı çocuklar vardı ve onlar anket sorularına cevap vermeye başladılar. Bende hepsini 

kovmak zorunda kaldım ve anketlere devam ettim. 

Son anketimiz için bir TV tamircisine girdik. TV tamircisi aslında mahallenin tüm 

sorunlarını ortaya koyacak şeyler söylüyordu: 

‘’Doğantepe Ankara’daki en eski mahalledir ama şu görüntüye bir baksana! Kim gelip 

de burada yaşamak ister. Başka semtler nasıl gelişti ne hale geldiler. Bir de 

Doğantepe’ye bak. Benim çocukluğumdan beri aynı. Niye diye bir sormak gerek. 

İnsanı insan değil ki bir kere. Ne ararsan var her birinde. Bura bölece kalır ben sana 

diyim!’’ 
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Anketlerimizin son gününde tüm anketleri bitirerek otobüse binip, okula döndük. 

Anketlerde son günümüz yine bir gecekondu mahallesinde yine serseriler, uyuşturucu 

kullanan insanlar ve bize sürekli öteki olarak bakan insanlar arasında geçti. 

Sonuç; 

Tehlikelerle dolu bir projede yer aldık ve hiçbirimize bir şey olmadı. Çünkü gittiğimiz 

semtlerdeki insanlar biliyorlardı aslında ne için geldiğimizi. İşimize taş koymak yerine 

bize yardımcı oluyorlardı. Çünkü her bir anket onlar için yeni bir yardım olanağıydı. 

Onlara doğan bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı ve herkes gönüllü olarak öne çıkıp, 

anket doldurmak istiyordu. Aslında sıcak insanlar olduklarını düşünüyorum ancak 

bunun bir çıkar ilişkisi olduğunu varsayarak peşinen hüküm sürmenin de tehlikeli 

olacağını biliyorum. Her şeye rağmen bu projede olmaktan ve bu tecrübeye 

yaşamaktan oldukça memnunum. Çünkü çocukken anlatılan hikâyeler ile yaşlanmak 

yerine gidip o hikâyeleri yaşamanın en doğru olacağını biliyorum. 

 

 

Musa DİLEK 

Gazi Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler/3 
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Günlük 3:  

Kevser Kocal 

GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 

 

26.02.2011 

  Cuma günü 13.30da bir toplantı yaptık ve anketin yapılacağı yer konusunda hocamız 

bizi bilgilendirdi. Daha sonra bize soruları nasıl sormamız gerektiğini anlattı ve ertesi 

gün kimlerin hangi saatte okulda olacağı kararlaştırılıp toplantı bitirildi. Akşam 20.00 

sularında anketteki arkadaşlarımdan biri-aynı zamanda sınıf arkadaşım-bana mesaj 

attı. Oda arkadaşları gideceğimiz yer Çinçin olduğu için onu çok korkutmuşlar, orada 

başına her şey gelebilir demişler. O da korkudan yarın ne yapacağız sakın 

birbirimizden ayrılmayalım diye bana mesaj atmış. Ben elimden geldiğince onu 

sakinleştirdim ama bu yaklaşık 3 saatimi aldı. 

  27.02.2011 

  Sabah 09.00 uyandım, akşam arkadaşımı sakinleştirmiştim ama bende de bir korku 

vardı. Çünkü gideceğimiz yerler tekin değildi ve hiç kimseden buralara dair iyi şeyler 

duymamıştık. Bu herkes tarafından biliniyor olduğu için de sabah ankette birlikte 

olacağımız, anket toplantısına da katılan bir arkadaşımdan mesaj geldi. Ailesi anket 

yapılacak yerleri uygun bulmadığından anket çalışmasına katılamayacağını yazmış ve 

özür dilemişti. 

  Saat 11.30da okuldaydım ve bahçede beklemeye başladım. Aradan 10 dakika geçti 

ve birinin “Kevser” diye seslendiğini duydum. Ama sesin nereden geldiğini bir türlü 

anlamadım. Meğer Tevfik Hoca odasının camından sesleniyormuş. Odaya çıktığım da 

hocalarımız ve 3 arkadaşımız odadaydı. Saat ilerlediği için bir an önce çıkmamız 

gerekiyordu. Çünkü diğer grup çıkalı çok olmuştu ve Çinçin’e onlar gitmişti. Biz ise 

Yenidoğan’a gidecektik. Hemen toparlanıp çıktık ama arabanın yanına gelince bir 

telaş başladı. Anlam veremedim ilk başta, sonra anladık ki Tevfik Hoca’nın telefonu 

kaybolmuştu. Murat Hoca defalarca çaldırdı, çalıyordu ama telefon yoktu. Her yere-

arabanın bagajına, okulun bahçesine, odaya-bakılmıştı ama yoktu. Hocamız bize 

ulaşamayacağı için telaşlanıp, tam da gününde kayboldu derken, bizde de ayrı bir 

stres oldu. Öyle ya hadi başımıza bir şey gelse kimi arayacaktık? Neyse ki Murat 

Hocanın telefonunu aldık da biraz rahatladık. Arabaya binmeden gruplara ayrılmamız 

gerekiyordu, 3 erkek 2 kızdık. Tevfik Hoca erkeklerden birinin bizim yanımıza 

gelmesini istedi. Yazık oda arkadaşları tarafından korkutulan arkadaşımızın ilk tepkisi 

“en güçlü olanı gelsin” şeklindeydi. 3 araba şeklinde yola çıktık. Biz 3 kişi Tevfik 

Hoca’nın arabasındaydık ve Yenidoğan’a geldik. İlk olarak arabada bir çevreyi gördük 

ve Hocamızdan nasıl davranmamız gerektiği konusunda taktikler aldık. Etrafı 

gezerken tam köşede bir kahvehane vardı ve içinde tuhaf tipler oturuyordu. Araba 

yabancı olunca bizde onların dikkatini çektik galiba oradan geçerken bir tanesinin bir 

bakışı vardı, bizim korkutulan arkadaşımızın bu bakışa yorumu “Kurtlar Vadisi’nden 
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fırlamış gibi adamlar” oldu. Çevrede bir tur attıktan sonra tam da o kahvehanenin 

oradan sokağa girmek üzere arabadan indik. Ve iner inmez kahvedekiler “Bu ne, ne 

yapıyorsunuz” diyerek üstümüze geldiler. Biz susup erkek arkadaşımızın konuşmasını 

yeğledik. Arkadaşımız durumu açıkladıktan sonra hepimiz orada birer tane anket 

doldurup, ilerlemeye başladık mahalleye doğru. Aynı sokakta ikinci anketimi bir 

teyzeye uyguladım. Teyzenin oğlu asker, torun ve gelin onunla olunca dertlerini 

anlattı da anlattı… İkinci ankette bitince bir özgüven geldi bana, mahallede de can 

sıkıcı bir durum görmemiştik ya kendimi güvende hissettim. Ancak biraz daha 

ilerleyip yokuş aşağı inmeye başlayınca durum değişti. Çünkü tam köşedeki bakkalın 

önünde tuhaf tipli 3 genç vardı ve tam tabiriyle çok tırstım. Çocukların yanından 

geçerken bir an önümüze atlayıp bir şey yapacaklar hissine kapıldım ama neyse ki 

korktuğum gibi olmadı. Bu gençlerin durduğu bakkalın orada bir gecekondunun 

kapısını çaldık ve yanımızdaki erkek arkadaşımız ev sahibi teyzeye anket yaparken bir 

an bile oradan ayrılmadık. Çünkü hem ben hem diğer kız arkadaşım o çocuklardan çok 

korkmuştuk. Zaten teyzeye sorulan her soruya değişik cevaplar vererek bizi haklı 

çıkardılar. Ama teyzenin anlattıklarına dikkat kesilince onları umursamadık bile. 

Teyzenin eşi çalışmıyordu. Sorduk “peki teyze nasıl geçiniyorsunuz” diye. 7.sınıfa 

giden bir oğlu varmış ve çok başarılı bir öğrenciymiş, hep onur belgesi alıyormuş. Bu 

çocuk cumartesi-pazar hamallık yapıyormuş ve bu para ile evin geçimi sağlanıyormuş. 

O sırada oğlu geldi ve teyzenin dediği gibi çok zeki bir çocuktu. Annesine sorulan bir 

soruya verdiği cevapsa hala aklımda. Sorularımızdan biri “sizce geleceğiniz nasıl 

olacak” idi ve çocuk annesinden önce atlayıp “oraya çok iyi olacak yaz ağabey, ben 

okuyup anneme paşalar gibi bakacağım” dedi. Belki bu cümleyi herkes kurabilir ama 

o çocuğun ağzından bunu duymak beni çok etkilemişti. Biz teyzenin yanından ayrıldık 

ve birbirimizden çok kopmadan sokak boyunca anketleri uyguladık. Saat 16.00 

sularında hepimiz çok üşümüştük ve yorulmuştuk. Çözüm olarak o mahalleden çıkıp, 

ana caddeye geçip oralarda bir yer bulup ısınmak aklımıza geldi. Ana caddeye geçtik 

ve ısınmak için bulduğumuz yer bir toptancıydı. Tabi garip bir durum oldu. Dükkânın 

bir yerinden girip hiçbir şey demeden öbür tarafından çıkınca artık bilemiyorum 

arkamızdan adamlar ne düşünmüştür. Oradan çıkınca geri dönüp bir yarım saat daha 

anket yapalım dedik. Tam yukarı doğru ilerlerken birilerinin kavga ettiğini gördük ve 

kenarda bir yere çekilip beklemeye başladık. Ama kavga aşağıya doğru inip, 

adamların biri de eline bıçağı alınca bize ana caddeye kaçmak düştü. O gün o yerde 

anket yapan 5 arkadaş toparlanıp Murat Hocayı aradık ve anketin bittiğini haber 

verdik. Ardından sabah telefonunu bulamamış olmasına rağmen Tevfik Hocamızı bir 

ihtimal olarak aradık ama neyse ki telefonunu bulmuştu ve onu da haberdar ettik. 

Anket yerinden ayrılıp okula gittik ve anketleri teslim ettik. İlk günümüz böylece 

bitmişti ve güzel geçmişti. En azından herkesin korkuttuğu gibi organlarımız 

alınmamış, çantamız gasp edilmemişti. 
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28.02.2011 

 Saat 11.00da okulda toplandık. Herkes gelince iş bölümüne sıra gelmişti. Ve biz 2 kız 

Örnek Mahallesi’ne anket yapmakla görevlendirilmiştik. Murat Hoca’nın arabasıyla 

yola koyulmak üzereyken Tevfik Hoca durdurup birer tane biber gazı uzattı arabanın 

camından. Yola çıktık ve mahalleye geldik. Ama ben bu mahallede anketten verim 

alacağımızı düşünmüyordum. Çünkü ben 10 yıldır bu mahallede oturuyordum ve 

biliyordum ki kapılar yüzümüze kapanacaktı. Ama bunun tabii ki bir nedeni vardı. 

Belki o insanları da anlamak gerekiyordu. Yıllarca hırsızlarla boğuşunca haliyle 

herkese güvenemiyorlardı. İlk olarak bizim oturduğumuz blokta ankete başladık. Ama 

biz mi erken gelmiştik ya da kimse evde mi yoktu anlayamadık. Çünkü kapılar çok 

fazla açılmamıştı. Emeklilerin ziline de biz basmıyorduk emekli kontenjanımız çok 

sınırlı olduğu için. Bu kadar kötü olmasına rağmen yine de en fazla anketi burada 

yapmıştık. Bizim bloktan çıkınca başladık dolanmaya ama nafile… Apartmanların dış 

kapıları kapalıydı ve herkesin ziline de cesaret edip basamıyordum. Şansımı ilk 

dairelerin ziline basmaktan yana kullandım ve işe yaradı ama gel gör ki bu seferde 

kimse evinin kapısını açmıyordu. Kapıyı açan muhteşem ev hanımı teyzelerden gelen 

benzer cevaplar şöyleydi; bulaşık yıkıyorum, tam da dışarı çıkacaktım, misafirim 

gelecek, ocakta süt taştı onunla uğraşıyorum… Aslında anlatmaya çalıştıkları 

“istemiyorum” kelimesiydi. Zaman ilerledikçe doğru düzgün anket yapamamak canımı 

sıkmıştı. Saat 15.00 gibi kapılar yüzümüze kapandığından bizde bir bıkkınlık 

oluşmuştu ve arkadaşımla bir şeyler yemeye karar verdik. Çevredeki bir markete 

girdik ve bir şeyler aldık. Ama markete girdiğime kasiyer yüzünden pişman oldum. 

Çünkü kasiyer “anket mi yapıyorsunuz” diye sordu. Ben de “evet” dedim. Küçümser 

bir ifadeyle “işiniz çok zor, bu çevrede biraz zor anket yaparsınız” dedi. Az kalsın çok 

sağ ol, biz bilmiyoruz diyecektim. Ama tebessüm edip çıktım. Ve marketten çıkışta 

Tevfik Hocayı gördük. Durumu anlattı ve bizimle bir anısını paylaşarak moral verdi 

bize. Hocamızdan ayrılınca son bir gayret kocaman bir apartmana daha girdik ama 

orada da bizi dinleyen olmadı. Ablanın biri beni dinledi dinledi, gülümsedi… Ben kesin 

kabul edecek derken “vaktim yok kusura bakma” deyip, kapıyı yüzüme kapattı. 

Oradan çıkıp başka bir apartmana daha girdik ve burada amcanın birinin bana 

yaptığını hiç unutmayacağım. Kapıyı çaldım ve kapıyı büyük ihtimal emekli olan bir 

amca açtı. Ben kim olduğumu, amacımızın ne olduğunu anlattım. Amca yüksek bir ses 

tonuyla “Türkiye’nin ekonomisi nereye gidiyor” diyerek sert bir şekilde kapıyı yüzüme 

kapattı. Sanırım amca beni ekonomiden sorumlu bakan sanmıştı. Son olarak eskice bir 

apartmana girdik ve kapıyı ilk çaldığımız kapıda işsiz bir amca vardı. Aslında anketi 

çalışan birilerle yapmamız gerekiyordu ama ben amcayı nedense dinlemek istedim. 

Sorularımı yönelttim ve hepsine samimiyetle cevap verdi. O sırada eşi gözleme 

yapıyormuş, bize de kokusu aldı diye ısrarla içeri çağırdılar. Ama biz kabul etmeyince 

eşi elimize tutuşturdu. Gerçekten bir şeyi olmayan insanlar daha paylaşımcı oluyor 

dedim kendi kendime. Çünkü daha elit kesimin oturduğu, durumları daha parlak 

insanlar kapıyı yüzümüze çarparken bu insanlar bizimle lokmalarını bile paylaşmıştı. 

Artık yağmur yağmaya başlayıp, doğru düzgün de kaile alınmayınca anketi bitirme 

kararı aldık. Tam da bu sırada Tevfik Hoca arayıp gelmek üzere olduğunu söyledi. 

Böylelikle ankette 2.günümüz de bitti ve gün boyunca söylediğimiz gibi “keşke 
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gecekondu mahallesinde olsaydık” dedim gün sonunda da. Hatta ben o gün mahallede 

kimse bizi dinlemediği için mahallemin ismini “insanlık ölmüş mahallesi” koymuştum. 

  

05.03.2011 

Cumartesi saat 10.00’da okulda toplandık. Gidilecek yerler Doğantepe, Solfasol ve 

Baraj Mahallesi idi. O gün sadece 2 araba vardı ve iki grup gitti. Biz 6 kişi hocalardan 

birinin dönüşünü bekledik yaklaşık yarım saat. Daha sonra Tevfik Hoca geldi bizi 

almaya. Ama bir sorun vardı. Diğer grup anketleri alınca bize anket kalmamıştı, 

elimizdekileri dağıttık ama yine de anketi olmayan 3 arkadaşımız vardı. Fotokopi 

çektirecektik mecbur. Bu da bizi epey oyaladı ve okuldan 11.45 gibi ayrıldık. Arabaya 

6 kişi binmeye çalışınca epey zor oldu kapıları kapatmak. Zavallı Şehnaz ile ben ön 

koltuğa oturduk. Ama oraya nasıl sığabildik hala bilmiyorum. Neyse yola koyulduk, 

elimizde bir navigasyon aleti aldık yol tarifi için ama bizi daha da yanılttı. Bu yüzden 

Tevfik Hoca’nın “sen bizi yanlış yönlendiriyorsun” tepkisiyle aleti kapatıp kendimiz 

yola devam ettik. Bir sokaktan 3 kişi, diğer sokaktan 3 kişi olmak üzere mahallede 

dağıldık. Sokağın solundaki bir evin bahçesinde 2 kadın ve bir amca oturuyordu. 

Yanlarına gittik ve gereken açıklamayı yaptık. 65 yaşındaki Çorumlu teyzenin ilk 

tepkisi kimliklerimizi sormak oldu. Çok şaşırmıştım. Çünkü anketteki 3.günümdü ve 

daha bilinçli insanların olduğu yerlere gitmiştik. Ancak kimliğimi ilk soran bu yaşlı 

teyze olmuştu. Teyzem okuma yazma bilmediğinden içeriye gelinine seslendi 

kimliğime bakması için. Kimliğimi göstermeden sorularıma cevap vermedi. Sonra da 

bana “kızım yanlış anlama, dün haberlerde izledik. Gelip aile hekimiyiz demişler ve 

insanları soyup soğana çevirmişler. Biz de korkuyoruz” diye açıklama yaptı. Çok güler 

yüzlü bir teyzeydi. Her sorduğum soruda bana bir öğüt verdi. Sorularımı bitirip, 

teyzenin elini öpüp yanından ayrıldım. Duasını da esirgemedi teyze sağ olsun. O 

sırada mahallede oynayan 4 erkek çocuk bize eşlik etmeye başladı. Nerelere 

gitmemiz gerektiğini, nerelerin güvenli olduğunu gösteriyorlar ve kendi deyimleriyle 

bize “bodyguardlık” yapıyorlardı. Anket yaptığımız bir ablanın durumu çok ilginçti.  

Eşinden yeni boşanmış bir ablaydı ve galoş yaparak geçiniyordu. Aylık aldığı para ise 

150 TL idi. Bu parayla 100 TL ev kirası verip, iki çocuğuna bakıyordu. Faturalarını ise 

ablası yatırıyordu. Bu durumda başka bir insan olsa “sizce aylık ne kadar paranız olsa 

rahat edersiniz” tarzındaki sorumuza herkes gibi 1-2 milyar derdi. Ama abla bu soruya 

400 TL diye cevap verdi. Hiçbir şeyde gözüm yok, sadece kızım okula giderken ona 

güzel bir beslenme çantası hazırlayabileyim bana yeter dedi. Ardından genişçe bir 

sokağa girdik ve orada oturan bir amcaya anket uyguladım. Amca 72 yaşındaydı ve 

“başka nerede yaşamak istersiniz” sorusuna cevabı “bar ve pavyon” şeklinde oldu. 

Tam tabiriyle ağzım açık kaldı. Neyse ki sorularım bitmek üzereydi ve hemen 

amcanın yanından uzaklaştım. O sokak boyunca ilerlerken başka bir aile ile ankete 

başladık. Bu teyzenin gözyaşları hiç aklımdan çıkmıyor. Teyze “şu andaki en büyük 

probleminiz ne” sorusuna “çocuklarımı dershaneye gönderememek” dedi. Kızı 8.sınıf, 

oğlu 11. sınıf öğrencisiymiş ve dershaneye gidemedikleri için ailelerini suçluyorlarmış. 

Baba berberde çalışıyor, ben de ev hanımıyım nasıl gönderelim zor geçiniyoruz dedi 
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teyze. Ve ağlayarak “çocuklarım böyle bizi suçlu görünce bazen diyorum acaba 

haklarını mı yiyorum evlatlarımın. Keşke doğurmasaydım. Madem memnun 

edemiyorum” diye ekledi.  

  

  

Bu şekilde saat 16.30’a kadar ankete devam ettik. Ama mahalle çok keyifliydi ve 

saatin bu kadar ilerlediğini hocamızdan telefon gelmese anlamayacaktık. Bu yaptığım 

anket sayısından belliydi zaten. İki günde toplamda yaptığım anketi orada bir günde 

yapabilmiştim. Arkadaşlarla dönüş için önce telefonlaşıp ana caddede 6 kişi toplandık 

ve otobüse bindik. Otobüs Ulus’a gelince hep beraber indik ve ertesi gün görüşmek 

üzere dağıldık. Bizim planımız ertesi gün de ankete çıkıp anketi bitirmekti. Ama eve 

geldikten 1-2 saat sonra anketten arkadaşın biri mesaj atıp, anketin bittiğini ve 

istenilen sayıya ulaştığımızı söyledi. Mesaj okuyunca üzüldüm. Çünkü ben anket işini 

sanki daha yeni becermeye başlamıştım, güzel de bir gün geçirmiştim ve planımızda 1 

gün daha vardı. Ama diğer grup sıkı çalışmış ki anket bitmişti. 

  

İnsan yaşamadan bilmez diye bir söz vardır ya ben onun haklılığını anladım bu anket 

sayesinde. Çünkü bize muhtaç olan insanların aslında çok da muhtaç olmadığı, 

kendilerini acındırmak için bazı durumları abarttığı öğretilmişti. Ama öyle değildi. 

Muhtaç olmasa o 7.sınıf öğrencisi niye yaşıtları gibi internetlerde dolaşmayıp, 

hamallık yapsın? Bu anket aslında olanın daha fazlaya sahip olmak için uğraştığının, 

olmayanın ise daima şükrettiğinin ve makulü istediğinin bir kanıtıydı benim gözümde. 

Gerçekten de gecekondularla apartmanlar arasında fark vardı. Ama para, doğalgaz vs 

değildi bu fark. Fark insanlıktı, samimiyetti, güler yüzdü… 
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Günlük 4:  Ömer Duran 

 GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi 

 

Perşembe 

 

Anket için toplantı yapılan Anfi 5’e gittim. İçeride Nail Hoca vardı, onun anlattıklarını 

her zaman büyük bir keyifle dinlerdim. Japonca anlatsa yine de büyük bir ilgiyle 

dinlerdim galiba. Bunun sebebi beden dilini etkin kullanmasıydı. Zaten Amerika’da 

eğitim almıştı ve orada çok değişik eğitim metodları vardır. İnsanların konuşurlarken 

karşılarına verdikleri mesajın sadece % 15  ini anlatılan şeylerin oluşturduğu en az % 

60-70 ini beden diliyle anlattığını okumuştum biryerlerden.  

 Ülkemin varoşlarında pek dolaşmamıştım, yaşadığım şehirde ise hiç. Bildiğim bazı 

şeyler vardı ama söylenti mi gerçek mi bilmiyordum. Varoşları ben iyi biliyordum 

aslında, varoşların en acımasız, en berbat olduğu yerde varoşları bilmeden varoşlara 

gitmiştim. 

 

 Yıl 2008 New York’taydım başka bir şehre geçmem gerekiyordu ve oraya otobüsle 

gidecektim. Otobüs terminaline gittim ve işte ilk defa orada gerçek Amerika’yı 

gördüm. Bindiğim otobüste koltuk numarası diye birşey yoktu zaten bindiğim otobüste 

bildiğim otobüslere benzemiyordu, daha çok şehiriçi otobüslerini andırıyordu. Tek 

başına yolculuk eden zenciler ise otobüsün arka koltuklarında yatar vaziyette 

gidiyordu. Şok üstüne şok geçiriyordum çünkü hayatı yeterince tanımıyordum, 

dünyayı ise hiç tanımıyordum. O zamanlar ghettolar ve kültürü hakkında bilgim sıfıra 

yakındı, sinema kültürüm de pek iyi değildi, Harlem’i iyi bir yer zannediyordum( 

Allah’tan gitmemişim ).  

 Uzatmaya gerek yok Pittsburgh’te kaldığım süre zarfında ghetto, suç, aframerikan 

gerçeklerini çok iyi öğrendim, kendi ülkendekileri görmeyip te, başka yerde aniden 

öğrenmek gerçekten çok sarsıcı bir deneyim olmuştu. ‘’Project’’ dedikleri bir yer 

vardı, etrafı tel örgülerle çevrili. Girişin-çıkışın polis kontrolünde yapıldığı, polisin 

içeri girmek isteyen yabancılara girmemesi için yalvardığı yerleşim birimi. Allah’tan 

oraya da hiç girmemişim, gerçi 2 hafta bir zenci mahallesinde ikamet etmiştim. 

Gündüzleri iyiydi fakat geceleri çok tekinsiz bir yerdi. Ve en güvenli yer gece olsun 

gündüz olsun Yahudi mahalleleriydi.  

 Edindiğim tecrübeler sonucunda ülkemdeki varoşları da merak etmeye başlamıştım 

ve beklediğim fırsat 3 yıl sonra elime geçmişti. Riskleri çok iyi biliyordum, tek 

tesellim Türkiye’deki herhangi bir yerin zenci mahalleleri kadar tehlikeli olmasının 

teorideki imkansızlığıydı. Ve sahaya yanlız gidecektim, kimseyi kollamak, düşünmek 

zorunda değildim. 
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Cuma 

 Bölgeyi biraz tanımak adına Ekşi, Uludağ ve İtü sözlükteki Çinçin yorumlarını 

okudum, Facebook’taki Çinçinliler grubunu ve gruptaki resimler ve birkaç üyenin 

profilini inceledim. 

  Yenidoğan’a giderken yolda boş anketlerimi düzenliyordum. Yolculuk sırasında 

Tevfik Hoca Yendidoğan’ın aslında Çinçin’den daha sıkıntılı olabileceğini söyledi. O 

ana kadar sürekli ekibi sakinleştirici açıklamalar yapmıştı ama bu açıklaması beni 

şaşırtmıştı. Belki de ağzından kaçırdı. Kabadayı yürüyüşlü kişilere aldırmamamızı 

söyledi. Sonra toplu konutlar gözüktü, çevresinde yüksek duvarlar, duvarların üstünde 

tel örgüler vardı. ‘’Projectler’’ aklıma geldi. Ve biraz da ‘’Sin City’deki’’ bir sahne. 

Ve sonra çalışma sahasına geldik, 1-2 tane kıraathane, bi benzinlik ve tavukçu vardı. 

Tavukçu özellikle dikkatimi çekti, ‘’tavuk + pilav 8 TL’’ yazıyordu yadırgadım. Bölge 

standartlarına göre yüksek bir fiyattı. Gerek yolda gördüğüm sahneler gerekse 

çalışacağımız bölge bana çok yabancı gelmişti, farklı bir dünyadaydık sanki. 

‘’Avatarı’’ izlerken farklı bir gezegeni gördüğümde bile bu kadar yabancı gelmemişti 

gözüme.Boyut değiştirmiş gibi olmuştum. Kendimi Afganistan tarzı bir yerdeki aktivist 

gibi hissediyordum. Bölgeye kesinlikle çok yabancıydım ama hiçbirimiz oraların 

insanlarına(özellikle erkeklerine) yabancı değiliz. Evlerimizi soyan hırsızlari metroda 

otobüste kızlara yiyecekmiş gibi bakan serseriler, Herhangi bir dükkandaki paketçi 

çocuk, büyük alışverişmerkezlerindeki apaçiler, bunları sürekli olarak görüyoruz, 

sürekli hayatımızdalar ama nereden geldiklerini hiç düşünmeyiz. İşte onların kaynağı 

buralar olmalıydı. Kendimi bölgeye o kadar yabancı hissediyordum ki, Mısır çöllerinde 

olsaydım, Güney Amerika ormanlarında olsaydım elbette yabancılık çekerdim ama 

kesinlikle bu kadar değil. Daha önce de Türkiye’nin gecekondu bölgelerinde 

bulundum, içinden gezdim, oturdum, kaldım ama burası farklıydı işte. Burası sıradan 

bir gecekondu bölgesi değildi, burası bir ‘’ghettoydu’’. Ve işin garip yanı bu bölge 

şehrin merkezine, Türkiye’nin yönetim organlarına benim evimden en az üç kat daha 

yakındı. Gerçi bu tarz yerler dünyanın her yerinde merkeze yakındır, merkezin bir 

dışındaki katmandır. 

 

 2. kattaki pencereden bizlere meraklı gözlerle bakan kadın misafirliğe geldiğini 

söyledi. Sonra bir kapıyı çalmaya karar verdim . Evin içerisi karanlıktı fakat 70 ekran 

boyutlarında maç görüntüsü olan bir TV seçiliyordu. Kapıyı çaldım ve içeriden kızgın-

garip bir ses geldi. Birbirimize ‘’ ne oluyo lan’’ gibisinden baktık. İçeriden 17 

yaşlarında tipik bir bölge serserisi çıktı. Tip, konuşma, ses tonu olarak aynı o ünlü 

‘’Okuyom ben ya!’’ diyen çocuğa benziyordu.Tipik bir bölge serserisiydi. Anket 

çalışması yaptığımız ve evde bir büyüğünün olup olmadığını sordum. Yok dedi ve 

yukarı doğru ilerlemeye başladık. Evinin avlusundaki depo-kiler tarzı bir yerde odunla 

uğraşan 45 yaşlarında bir kadın vardı. Arkadaşlarım hala gergindi biraz açılmaları 

gerekiyordu. Ve kadın sıkıntı çıkarmayacak birisiydi. Arkadaşlar biriniz anket yapın 

dedim. Bense yoldan geçen yaşlıca bir işportacıya anket yapmayı teklif ettim. 

İşportacı olduğunu biliyordum çünkü elinde büyük bir siyah poşet, içinde de el 
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fenerleri vardı. ‘’para verecekmisin ?’’ diye sordu.’’Biz öğrenciyiz, sadece anket 

yapıyoruz’’ deyince ardına bakmadan ilerledi.  Yoldan tek tük geçen kişiler bana ne 

yaptığımızı soruyordu. Selamsız sabahsız da olsa, ters bakışlarla da olsa en azından 

sözlü iletişim kuruyorlardı. Horoz gibi yürüyen 3 çocuk daha sordu, yine açıkladım. 

Kim sorarsa sorsun ne yaptığımızı açıklamalıydım,  

Arkadaşlarım anketlerini bitirdiler ve ilerlemeye başladık. Evlerin yapısı işimizi 

zorlaştırıyordu çoğu kapı avluya açılıyordu, bu tarz evlere girmek riskliydi. Sonra bir 

kapıyı çaldım, 10 dk önce gördüğüm çocuklardan biriydi kapıyı açan. ‘’Evde bi 

büyüğün var mı?’’ diye sordum. Orta yaşlarda, orta boylu, kilolu bir teyzeyle geldi. O 

gün yaptığım en zor ve en uzun anketti. Durumları çok kötüydü, eşi bir zamanlar un 

fabrikasında sigortalı işçiymiş. Sonra işten çıkarılmış. Sebebini sormadım ama üçlü 

koalisyon dönemindeki krizden olmalıydı, sürelerde aşağı yukarı aynıydı. Adam sonra 

hamallık yapmaya başlamış ama son 7 aydır hastaymış, çalışamıyormuş. Buna rağmen 

hala sigara içmesini de yadırgadım. Teyzem çok sayıda iş başvurusunda bulunmuş. 

Sonuç olarak tüm girişimleri sonuçsuz kalmış. Daha demin bahsettiğim o çocuk 

bakıyormuş ailesine, ayrıca yardım alıyorlarmış. O çocuğun 11 yaşında olduğunu 

duyunca da çok şaşırdım, baya kalıplıydı en az 14 gösteriyordu. Hayat insanları bazen 

erken olgunlaştırır hem mental hem de fiziksel olarak. O Aslan parçası haftada3 gün 

hamallık yapıyormuş günlüğü 20TL den. Ayrıca çok başarılı bir öğrenciymiş, Onur 

Belgesi varmış. Her anlamda mükemmel bir çocuktu. Sonradan 3-4 çocuk daha geldi 

kapıya onlar da dinlemeye başladı bizi. Hepsi de çok başarılı birer öğrenciymiş. 

Ailecek çok temiz insanlardı(Hasta adamı görmedim). Hepsinin yüzü tertemizdi. Bana 

gülümseyen, parlak gözlerle bakıyorlardı. Asil bir duruşları vardı, Anadolu insanı’nın 

asaletini yansıtıyorlardı, Anket sırasında aramızda özel bir bağ oluşmuştu. Teyzem 

herşeye rağmen geleceğe ümitli bakıyordu ve Yaradan’a sürekli şükrediyordu 

konuşmasında. İsyankar değildi, isyan neye yarardı ki ? Neyi değiştirebilirdi ? Herşeyin 

farkındaydı. Anket sırasında bölgeden tamamen soyutlanmıştım, derin düşüncelere 

dalmıştım. Bi ara ekibimin adeta dibime sokulduğunu farkettim, anketimin ve ailenin 

durumunun ilgilerini çektiğini zannettim. Meğer ki ileride iki tane bölge serserisi 

esrar hakkında konuşuyorlarmış. Dünyanın her yerinde bu var, iyi insanlar var, kötü 

insanlar var. Birde bunlar arasında bir denge var. Gri insanlar da var tabi. Griler en 

büyük kitleyi oluşturur. Ama ghettolarda griye pek yer yoktur, çoğu kötüdür ve ölene 

kadar kötü olacaktır. Ve ghettolarda iyiler hep azınlıkta kalır. 

 

 Anketin sonlarına doğrudört tane ufak kız çocuğu da bizi izlemeye koyulmuştu. 

Anketi bitirinc’’bize yapmayacak mısınız ?’’ diye sordular, diğer aileyi kıskanmışlardı 

büyük ihtimalle.  

 

 Girdiğimiz sokakta işler iyiydi, iki arkadaşıma da birer gönüllü bulduk. Ayrılmamaya, 

ekibimi gözetlemeye karar verdim. Bu sırada sigara içme fırsatı da buldum fakat 

oturacak bi kaya parçası bile bulamadım. Eski bir sebze kasası vardı fakat sağlam 
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durmuyordu vazgeçtim. Hurdalaşmış bir araç vardı. Belki de yıllardır orada yatıyordu 

ya da şuan bölge trafiğinde geziyor. Ve yerde ezilmiş Coca-Cola kutusu. Sahada 

gördüğüm izmarit dışındaki ilk endüstriyel çöp. Kapitalizm bu ara sokağa bile gelmiş. 

Ezilmiş o parlak kırmızı kutu çok dikkatimi çekiyordu, gözümü alamıyordum. Orada 

olmasını yadırgamıştım. Sonra o bölgede bana camdan bakmakta olan ablayla anket 

yaptım. O bölgede camlar köy evleri gibi demir parmaklıklarla çevriliydi. Demir 

parmaklıklar ardında biriyle anket yapmam derin semboller içeriyordu sanki. Biz 

özgürdük, oradaki insanlar hapisteydi. Bölgenin kimi insanı zaten hapiste gün 

sayıyordu. Dışarıda olanlarsa bölgelerinde hapis durumdaydı, özellikle de kadınlar. 

Dünyları küçücüktü, dünyadan haberleri yoktu büyük bir ihtimalle. O insanların 

dünyayla tek iletişimleri dikdörtgen bir kutu aracılığıylaydı. Seslerini 

duyuramıyorlardı sadece dinliyor ve izliyorlardı o kutuyu.  

Sonra bir teyzeyle anket yapmaya başladım. Ankca çok sık arka tarafa arkadaşalrıam 

baktığım dikkatini çekti ve burada birbirimizi tanırız birşey olmaz dedi. 5 dk sonra 

sokağın sonundaki iki adet serseriyi işaret etti, onlar şu anda esrar satıyorlar dedi ve 

tekrar kapının içine gizlenerek ankete devam etti. Kafa karıştırıcı ifadeler arka 

arkaya gelmişti. Anket bitti ve ben ekip arkadaşlarımla bu bilgiyi paylaşmadım. Zaten 

biri çok gergindi ve bu bilgi onları daha çok tedirgin etmekten başka işe yaramazdı. 

Bu bilgiye sahip olmak onlar için herhangi bir fayda sağlamazdı. Anketlerimiz bitince 

her zaman olduğu gibi ilerledik. Bölgedeki tek apartmanımsı yapının avlusuna girdik. 

30’lu yaşlarında Roman kökenli bir bayanla anket yaptım. Diksiyonu düzgündü. 

Özellikle çocuklarının o bölgede büyümesinden çok rahatsızdı, oradan taşınmak 

istiyordu. Anket sırasında ona mesaj geldi, telefonunu çıkardı.Son derece lux bir 

telefondu. Çok şaşırmıştım. 

 

Akşama doğru İzbah yanımıza geldi. Musa’yla iletişimleri daha ilk anketten sonra 

kopmuş. Musa’yı da arayarak yanımıza çağırdık ve beklemeye başladık. Tam o sırada 

az ötemizde kavga çıktı, bağırışlar çağırışlar yükseliyor ve yankılanıyordu. Hemen 

ekibimi yolun aşağısına yönlendirdim. Musa’ya mesaj attırdım, olay bölgesinin içinden 

gelmesin diye. Az ileride bıçaklı kavga oluyordu, insanlar birbirine zarar veriyordu 

ama o insanları hiç düşünmüyordum, polisi aramak aklımın ucundan bile geçmemişti. 

Düşündüğüm tek şey arkadaşlarımın güvenliğiydi. Sonradan çok bencil ve duyarsız 

davrandığımın farkına vardım. Galiba o insanları içsel olarak ötekileştirmiştik aynı 

ülkenin vatandaşı değildik sanki. Aslında vatandaşlıkta önemli değil hepimiz insandık 

ama onlar umrumuzda değildi, onlar bizim için sadece işti, sadece bilimsel bir 

araştırmaydı, cansız bir nesne gibi.Bu mentalitenin Afrika’daki ilkel kabileleri 

inceleyen batılı bilim adamlarının anlayışından hiç bir farkı yoktu. Ve düşünüyorum 

da bu insanlık dışı anlayış, hele de bu topraklarda Anadolu kültürüyle yetişmiş olan 

bizlere hiç yakışmıyordu. 155’i tuşlayıp aramak kadar basit bir çözüm aklımıza 

gelmemişti.  
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 Musa’da yanımıza gelince ekip tamamlandı ve hocaları beklemeye koyulduk. Kısa 

süre sonra Hikmet Hoca bizi aldı ve alanı terkettik.  Kısa bir yolculuktan sonra 

okulumuza vardık ve ilk gün böyle bitmişti.... 

 

  

 AYDINLIKEVLER 

 

 Eve geldiğimde geç olmuştu. Kendimi ‘’Sokak Köşesi Cemiyetindeki’’ araştırmacı gibi 

hissediyordum. Saat 12 ye kadar raporun bir kısmını yazmakla geçirdim. Yazmanın 

gerçekten çok uzun ve zahmetli bir iş olduğunun farkına vardım, saatlerce emek 

vermeme rağmen daha çok az yazmıştım. Yazarken vakit su gibi akıyormuş. Sonra 

anketleri düzenlemekle uğraştım. Ertesi gün tekrar sahaya çıkacağım için 

uyumalıydım. Yatmadan sigara içmek için dışarı çıktım ve arkadaşlarımla biraz sohbet 

ettim. Anlatırken arkadaşlarımın gözünde şaşkınlıkla karışık hayranlık görüyordum. 

Çok parlak bakıyorlardı. Ve anlatırken kendimle gurur duyuyordum, çok büyük birşey 

yapmışım gibi hissediyordum. Ama aynı şeyi benimle beraber birçok kişi yapmıştı yani 

ortalama birinin becerebileceği bir işti. Yine de gururluydum. Sabah planladığımdan 

biraz geç kalktım, hazırlandım ve yola çıktım. Aktaş konutlarında çalışacağımızı 

düşünüyordum, öyle söylenmişti. Yine içimde ufak heyecanla karışık tedirginlik vardı 

ama moralim yüksekti. Okula gittiğimde Aydınlıkevler’e gideceğimizi öğrendim, bu 

biraz hayalkırıklığı olmuştu benim için. Ben ‘’Sokak Köşesi Cemiyeti’’ modundaydım 

ama güvenli bir bölgede çalışacaktık. Sahaya İzbah’ın arkadaşı Fatih’in aracıyla 

gidecektik.  Tevfik Hoca’yı takip ederek alana ulaştık. Aydınlıkevler’de 2 ekip 

çalışacaktı, diğer ekiple bölgeyi paylaştık. Aydınlıkevler, Yenimahalle’nin merkezine 

yapı olarak çok benziyordu. Sosyoekonomik yapısı biraz daha yüksek düzeydeydi. 

İstanbul’un denize uzak apartmanlı semtlerini de biraz andırıyordu. Türk 

kentleşmeciliğinin klasik örneklerindendi. Sokak boyu dipdibe ve birbirinden farklı, 

zevksiz mimarili apartmanlar vardı. Gecekondulara göre modern olabilirlerdi, orada 

yaşayan insanlar modern bir yerde oturduklarını düşünebilirlerdi fakat modernlik 

kesinlikle bu değildi. Aynı apartmanlarda yaşayanlar birbirine yabancıdır, tanımazlar, 

görünce selam bile vermezler. Apartman bizleri yabancılaştırmıştı iki anlamda da. 

Apartmanlar yabancılıktır, aynı binada yanyana altalta oturmasına rağmen birbirine 

yabancı insanlar, sardalya konservesindeki balıklar gibi adeta aynı zevksiz kutunun 

içinde içiçeler ama birbirlerini tanımazlar. Ama sardalyalar ölü oldukları için 

birbirlerini tanıyamazlar diyebilirsiniz fakat apartmandakilerde kentleşme sonucu 

yaşayan ölü olmuşlardır, yani birer zombi. Hafızaları da o alay ettikleri balıklardan 

beterdir, hergün yolda binlerce insan görürler peki ertesi gün hangisini hatırlarlar? 

Balıkları küçümsememek gerekir, belki de bizler balıkların su yerine atmosferde 

yaşayan versiyonlarıyız (yazar burada evrime atıfta bulunmamıştır). 
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 Aydınlıkevler hiçte aydınlık değildi hava kapalıydı. Gerçi hava açıkta olsa 

Aydınlıkevler aydınlık olmayacaktı. Binaları gezmeye başladık. Genel olarak binalara 

girmek sıkıntılı bir işti, girince de içeride anket yapılacak şahıs bulmak daha da 

sıkıntılı bir işti. Ama ayrı bir eğlencesi vardı, binalara sızmak hoşuma gidiyordu, çok 

fazla polisiye okumuş olmamdan olsa gerek. Önceki güne göre çok daha fazla anket 

yapmıştım. Gecekondu kadar olmasa da ayrı bir tadı vardı apartman anketlerinin. Ara 

sıra enteresan tiplere rastlasam da aşağı-yukarı benzer insanlarla görüştüm. Çok sıcak 

karşılayan da oldu, kapıları açmayanlar da. Ama şu kesindir ki gecekondu bölgesinde 

de, Aydınlıkevlerde de kimi şahıslar tarafından tehdit olarak görüldüm (gecekonduda 

potansiyel sivil polis, apartmanda potansiyel suçlu, birbirinin tam zıddı 2 meslek), 

insanlar birbirlerini tehlike olarak görüyorlar. Sebebini de mevcut dünya düzeni ve 

güncel olaylar oluşturuyor. İnsanın doğasında böyle bir şeyin olduğunu kabul 

etmiyorum daha doğrusu kabul etmek istemiyorum. Aydınlıkevler’de genel durum 

böyleydi ve hikayeler benzerdi. Anketi geç bitirdik ve artık tamamiyle birer anketör 

olmuştuk. 
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Günlük 5: Muammer Altınbaş 

GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi                     

25.02.2011       

Altındağ`a araştırmaya çıkmadan önceki gün arkadaşlarım, tanıdıklarım Altındağ 

denildiğinde akıllarına çok kötü, bir yer geldiğini, oradaki insanların yoldan geçenlere 

bile zarar verdiklerini, bizim oraya boşuna gittiğimizi orada anket yapamadan 

döneceğimizi düşünüyorlardı. Ankete gideceğimiz arkadaşlar da bu durumdan 

tedirginlerdi. Bu gece hepsi birbirlerine mesaj atıyor yarın orda nelerin bizi 

beklediğini düşünüp biraz tedirgin oluyorlardı. En çokta bu mesajlar Ankaralı 

olmamdan dolayı bana geliyordu. Aslında ben de onları teselli etmek isterdim. Bende 

yirmi yıldır Ankara da yaşamama rağmen oralara hiç gitmemiştim, kulaktan dolma 

bilgiler vardı. Bu bilgiler hiç iç acıcı olmayan gideceğimiz bölge hakkındaki kötü 

ifadelerdi.   

                                                                          26/02/11 

Bugün Altındağ’ın Çinçin semtine gitmek üzere, okulumuzun bahçesine hocalarımız ve 

arkadaşlarımız ile birlikte toplandık. Herkesin içinde biraz korku ile karışık 

tedirginlikler vardı. Hocalarımız gideceğimiz yerde dikkatli olmamızı ve birbirimizden 

fazla uzak olmamamızı söylüyorlar ve biraz da olsa arkadaşlarımızı rahatlatmaya 

çalışıyorlardı. Daha sonra gruplara ayrıldık ve arabalara geçtik, hep birlikte yola 

çıktık. Arabada Tevfik hocam bize orada yaşadıkları deneyimlerini anlatıyordu. 

Çinçin’e gelince hocamız araba ile birlikte Çinçin’i gezdirdi. Fakat bu gezdirme 

esnasında ara sokaklardan geçerken çıkmaz sokaklara girdik. İlk başta bu şekil 

dolaşırken herkeste biraz daha tedirginlik arttı. TOKİ’nin yaptığı okulun tüm camlarını 

kırmışlar okulu kullanılmaz hale getirmişlerdi. Daha sonra hep birlikte arabalardan 

indik ve gruplar halinde ara sokaklara dağıldık.  

Korktuğumuz gibi olmadı, insanlar çok sıcakkanlı karşıladılar ve merakla bizlerin 

sorularını cevapladılar. Bu arada grup tamamen dağılmıştı. Arkadaşlarımın 

kendilerine güveni gelmişti her eve giriyor ve hiç çekinmeden artık Çinçin sokaklarını 

dolaşıyorlardı. Oradaki insanlar da Ankara çevresinden iş aramak, ailesine rahat bir 

yaşam sağlamak için buralara göçmüşlerdi. Aslında Ankara’nın en pis diye geçen 

yerlerinde, yaşayanların da hayattan beklentilerinin olduğunu. Onların basitte olsa 

veya küçükte olsa her birinin birer hayallerinin olduğunu, aslında onların da oranın 
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öyle bilinmesinden üzüldüklerini fakat orada mutlu yaşamak istediklerini açık olarak 

gördük. Bazı ailelerin hayatlarında yaşadıkları semtten hiç çıkmadıklarını, 

doğduklarından beri Ankara’nın merkezinde oturup, yaşadıkları yerden başka hiç bir 

yer görmediklerini öğrendim. Aslında oradaki yaşayan insanların çok iyi insanlar 

olduğunu gördük. Her yerde olduğu gibi orada da yaşayan kötü insanların olmadığını 

yok sayamayız. Hatta biraz fazla madde bağımlılarının olduğunu, hatta onların 

aileleriyle ve kendileriyle konuşma fırsatı bulduk. Bu benim için çok önemli bir 

tecrübe olmuştu. Onların parasızlıktan, yoksulluktan o hallere geldiklerini. Ailelerinin 

bile onlara söz geçiremediklerini öğrendik. Anket sırasında bir teyzeye, oğlunuzun 

kötü bir alışkanlığı var mı diye sorduğumda şimdilik yok ilersini de bilemiyorum’ 

demesi beni çok şaşırtmıştı. Bir anne oğlunun geleceğini iyi göremiyordu. Hatta ne 

olacağı, nasıl bir yaşamı seçeceğine karışamıyordu. Dışardan birisi gibi duruma bakıp 

sadece bilemiyorum diyordu. Orda yaşayan insanların çok fazla olmayacak kadar 

büyük hayalleri yoktu. Çoğu insanın elinde olduğu bir şeyler istiyorlardı. Kimisi rahat 

yaşayabilecekleri kombili bir ev, kimileri sadece çocuklarının okumasını, onların da 

aynı hayatı, yoksullulukları yaşamalarını istemiyorlardı. Oradaki insanların çoğunun 

hayatlarını geçindirebilmek için sadece devletten gelen en fazla 400 tl olan gelirlerle 

geçindiklerini.’Ne kadar daha paranız olsaydı’ rahat ederdiniz sorusuna ise kimi 600 

kimi 500 gibi bazı insanların çok azımsadığı bir rakamı söylüyorlardı. Bir çok 

üniversiteli öğrencinin bile aylık harcamalarından daha az para ile beş altı kişilik bir 

ailenin yaşamak istediğini ve o haldeyken bile hallerine şükür ettiklerini gördük. 

İnsanların biraz hayat standartları arttığında bu soruya verilen cevabın da arttığını 

gördük. Çinçin’e yapılmış olan TOKİ binalarında olduğu gibi, binalara girdiğimizde 

komşulukların azaldığını, insanların da isteklerinin arttığını öğreniyorduk. 

Gecekonduda yaşayan bir aileyle, TOKİ de yaşayan ailelerin bizi karşılama biçimleri 

çok farklıydı. İnsanlar apartmanlarda bize artık kapı dahi açmıyorlardı. Buradan 

anladığım, insanlar istediklerini elde ettiği andan sonra daha fazlasını istemeye 

başlıyorlardı.  

      Çinçin’de insanların en temel sorunlarının başında sağlık geliyordu. Daha sonrada 

hırsızlık olduğunu söylüyorlardı. Aslında bu insanların neyi vardı neyini çalmaya 

geliyorlardı anlayamadım çünkü onlar ancak geçimlerini sağlıyorlardı. Evlerinin öyle 

çelik kapıları yoktu. Hırsızlar hiç zorlanmadan eve girip ellerine ne bulursa alıp 

gidiyorlarmış. Akşamları karanlıkla birlikte aileler kapılara korktuklarından dolayı 

çıkmıyorlarmış. Aslında bunu yapan uzaklarda değil belki içlerinden birileri fakat 
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kurunun yanında yaşın yandığı gibi orada yaşamaya çalışan insanların da zarar 

gördükleri açık olarak anlaşılıyordu. 

      Oradaki annelere, çocuklara ne olmak istiyorsunuz dediğimizde erkek çocukların 

polis, kızlarında doktor olmak istediklerini öğrendik. Dışardan bakıldığında doktor 

olmak istemeleri mantıklı geliyor. Çünkü en temel problemleri sağlık olduğu için, 

fakat polisin biraz ters olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki insanların polisleri 

sevmediğini onları, taşladığını, oralara polislerin bile giremediklerini duymuştum. İlk 

günün sonunda bile kararım çok değişti, aslına bakarsak tam olarak nedenini gördüm 

diyemem; belki çocuklar polisleri çok güçlü olarak görüyorlardı veya polislerin baskısı 

vardı oradaki insanlara belki polis olup her şeyi bu baskıyı düzeltmek istiyorlardı.  

     Orada herkes iyi değildi tabii ki de ama onların kötü olduklarının, suçlunun onlar 

olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü madde bağımlısı ile bile çalışma yapmıştık, biraz 

tedirgindik başta ama onlarla konuştukça, anket ilerledikçe onlara karsı güvenimiz 

artıyor ve durumlarına üzülüyorduk. Her birinin farklı hikayeleri var. Bir amcanın dört 

çocuğu varmış ve hepsi madde bağımlısı hepsinin de nerede olduklarını ne yaptıklarını 

bilmiyormuş. Elbette ki madde bağımlıların her söyledikleri gerçeği ifade etmiyordu. 

Bazen bir anneye sorduğumuz, çocuğunuzun kötü alışkanlıkları var mı? sorusuna bir 

anda hayır cevabı gelmiyordu biraz bekleyip düşündükten sonra korktuklarından, 

çocuklarının başına birşey gelmesinden dolayı gerçeği söylemediğini çıkarabiliyorduk. 

   Bu çalışmada çevremizdeki kimsenin beklemediği sonuçlar aldık. Herkesin gitmeden 

yorum yaptığı yerlere gitmiştik. Oradaki insanları tanımadan kötüledikleri yerde 

akşam hem mutlu hem de çok üzgün olarak evlerimize döndük.Bütün arkadaşlarımız 

orda ilk gün başarılı oldular, herkes ilk günde beklediklerinden daha fazla anket 

yaparak günü tamamladılar…. 

  

     Hocam aslında daha çok şey yazılır da sabah erken kalkıp sahaya gideceğimizden 

burada bırakıyorum
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Günlük 6: 

Yasemin Sezgin, GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf 
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Günlük 7: Metehan Büyükcivelek  

GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi                     

     

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2.sınıf 

öğrencisiyim. Doç.Dr. Tevfik Erdem Hocamızın projeyi anlatıp, isteyenler ismini 

yazsın seslenişine geçmişte de anket tecrübem olmasından dolayı arkadaşlarımla 

beraber olumlu cevap verdim. 

Anketi yapacağımız alanın Beşevler, Kızılay, Bahçelievler gibi olmayacağını 

biliyordum. Anket yapacağımız kişiler ya gecekondu mahallelerinde oturan 

vatandaşlar  ya da apartmanlara yeni taşınmış eski gecekondu sakinleri idi. 

İstanbul’da da Çinçin Deresi diye bir yer var. Burdaki Çinçin’i sorduğumda 

İstanbul’dakinden  beter cevabını almam normal bir insanın tedirgin olmasına yeter 

bir cevaptı. Lakin bende zerrecik korku oluşturmaması aksine anket yapabilmek için 

daha da ateşlenmemdeki en büyük neden sanırım insanların yoksulluklarını, 

parasızlıklarını, dertlerini, yaşadıklarını, yaşayamadıklarını öğrenebilmekteki azim ve 

isteğim ve toplumdaki farklı gelir düzeyindeki insanlarla kaynaşarak, bir ve beraber 

olarak sorunların çözümüne ulaşabilmedeki inancımın had safhada olması. Sahaya 

inecektim evet, buna karar vermiştim. Ama daha inmeden toplumsal faydanın 

yanında bireysel fayda da sağlayabileceğimi hissedebiliyordum. 

     26 Şubat, ankete çıktığımız ilk gündü. Sahaya indiğimiz an çok mutluydum ve ilk 

kez çatısını tamir eden abiyle ankete başladım. İşte anket maceram böyle başladı. 

                                                             AKTAŞ 

     Aktaş’ın ara sokaklarına dalmıştım tek başıma. Yol ağzındaki iki kişinin yanına 

yaklaşarak konuşmaya başladım. Yüz ifadeleri ne kadar tehlikeli de olsa bana 

‘Gardaşım’ diye hitap etmesi güzeldi. Ama ne olursa olsun tedbiri elden 

bırakmadım.Ne iş ile uğraştığını sorduğumda ‘Hırsızlık,kapkaç geçinip gidiyoz gardaş’ 

diye cevap verip ilk defa kafasını yere eğmesi dikkatimden kaçmadı. Bana ‘Sigaran 

var mı?’ diye sorduklarında ‘kullanmıyorum’ diye cevap verişim bana ‘Helal olsun 

gardaşıma!’ diyerek sarılmasına neden oldu. Lakin telefon, cüzdan vs’nin poşetimde 

olması hasebi tehlike riskini oldukça azaltıyordu. Ayrıca okusaydım sekreter olurdum 

deyip üzülmesi trajıkomik bir cevaptı. 
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     Aktaş’ın sonuna doğru çok küçük bir bakkal gözüme ilişti. Selam verip, gelme 

amacımı açıkladıktan sonra beni çok samimi bularak ‘Burda dikkatli ol, seni döverler’ 

dedi. Buraya 100 hane olarak geldiklerini, kavga, adam öldürme ve uyuşturucudan 

dolayı şu an sadece 3-4 hane kaldıklarından dem vurdu. Vedalaşırken ayaklanıp gazoz 

açmak istemesi sevindirici olmasına rağmen bu teklifi nazikçe reddederek oradan 

uzaklaştım. 

     Pazarcı bir abi, hane maliki olan nadir kişilerden biri. İki tane çocuğu var. 

Çocuklarınızın kötü alışkanlıkları var mı sorusuna,  ben sigara cevabı beklerken bana 

internet kafe cevabını vermesi hem güldürdü hem ağlattı. 

     Kars’tan Ankara’ya gelişin hikayesi. Hane nüfusu tam olarak 14. Evde 4 aile 

yaşıyor. 3 kişi çalışıyor ve her biri aylık yalnız 100’er lira kazanabiliyor. 

     Birçok insan gecekonduların güvenlik sorunu olduğunu, çatıların aktığını ve bu 

nedenlerden dolayı apartmanlarda yaşamak istediklerini söylediler. 

                                               ÇALIŞKANLAR 

     Anket yaptığım herkes apartmanlarda yaşıyordu. Ama öncesinde yaşadıkları 

gecekondulara duydukları özlemleri doyasıya anlattılar.Komşuluk ilişkilerinin çok kötü 

olduğunu söylediler.Hatta apartmana yeni taşınmış bir abi ‘Allah apartman hayatını 

mahvetsin,bir mangal bile yakamıyoruz.Hemen şikayet ediyorlar’ diyerek sitemini 

dile getirdi. 

                                                      ÖRNEK 

          İnsanlar gecekonduların Ankara gibi başkentlere yakışmadığını, görüntüyü 

bozduklarını söylediler. Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hiçbir işe yaramadığını, 

gecekondudaki bazı pis insanların apartmanlara taşındığını belirttiler. 

 

                                                     ATİLLA 

     Dünya’nın merkezinin gecekondu olduğunu ve apartmanları sevmediğini dile 

getiren yaşlı bir amca. Parası olanın dairelere geçip, parası olmayanın geçemediği bir 

sistemin yanlış olduğunu belirten amca dairelerin komşuluk ilişkilerini bitireceğini de 

ilave etti. 
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     Bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Çocuklarının rızkını yememek için Maltepe 

sigarasına dönmüş. Senelerce Almanya’da yaşamış. Oranın güzelliklerinden. Sevgi ve 

saygısından uzun uzun bahsetti. Ve ‘Sanki Avrupa Osmanlı olmuş, Osmanlı Avrupa’ 

dedi. Türkiye’de gelir dağılımının çok düzensiz olduğunu söyleyen abi ‘Ne demiş 

Napalyon:Para,para,para!’ diyerek maddiyatın da önemli olduğunu açıkladı. 

     28 yaşında evini geçindirmek için Kızılay’da selpak satan bir hanımefendi. 

Etrafımda dört dönen  3 yaşındaki  en küçük kızıyla beraber toplam 5 tane çocuğu 

var. ‘Öğretmen olacak benim kızım!’ diye ağlayan gözüyaşlı anne eşinin 15 sene önce 

çalışamayacak kadar hasta olduğunu belirtti. 

     Almanya’da doğmuş sabıkalı bir abi. Sicilinden dolayı iş verilmediğini ve dilencilik 

yaparak aylık 300 lira falan kazandığını söyledi.10 yaşındaki oğlunun sünnet 

düğününde serseri bir kurşunla ölmesini ağlayarak anlattı. Evde aynı zamanda iki de 

kızkardeşi yaşıyor. Eniştelerin biri ailesini terkedip gitmiş, biri de cezaevinde. Kaçak 

elektrik kullanmak zorunda olduklarını söylediler.  

     Erzurumlu bir anne. Kocası pazarcı olarak aylık 300 lira kazanıyor.Aldıkları paranın 

300,kocasının sigaraya verdiği paranın ise,150 olduğunu söyledi… Gözleri yaşaran 

annenin sorduğum soruya cevabı: Ne yapayım para bulamıyoruz ki. O yüzden 

çocuklarımı ancak 3 gün okula gönderebiliyorum. 

     En çok etkilendiğim ve ağladığım yer. Evlerini gördükten, içeriye girdikten sonra 

insan gecekonduların bile kıymetini anlıyor. Yaşadıkları yerde 3 kişi yaşıyorlar. 65 

yaşında, çalışamayan, astımı ilerlemiş bir amca, ilerlemiş yaşına rağmen günlük 5 lira 

için selpak satan gözüyaşlı bir anne ve durumları ne kadar kötü olsa da bu şefkatli 

anne, babanın yanında oturan 15,16 yaşlarında zihinsel engelli bir çocuk. İçeri 

girdiğimde saygımdan ne kadar oturmak istemesem de sandalye mevcut olmadığından 

eski bir yağ tenekesinin üzerine çocuğun montunu çıkartıp üzerine koyarak 

otutturdular beni. Bana eskileri anlatırken sürekli iç çekip ‘Yeğenim!’ demesi 

yürekleri parçalıyordu. Altındağ deyince aklınıza ne geliyor sorusuna ‘Garibanlık 

yeğenim’ demesi gözlerimin önünden gitmiyor. Ve her şeye rağmen kaybolmayan 

inançları ve akılalmaz iradeleri…      
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                                              ULUCANLAR 

     Anket yaptığım çoğu kişi apartmanlarda oturuyorlardı. Gecekondulara duydukları 

özlemi dile getirdiler. Ancak apartmanların rahat olduğunu, gecekondulara doğalgaz 

bağlanılması sonucunda çoğu insanın apartmanlardan ayrılacağını söylediler. Aktaş 

gibi güvenlik açısından sorunları kalmadığını da ilave ettiler. 

     Özel olarak merak ettiğim bir soruyu da ifade etmek istiyorum. Sorduğum soru 

orada bulunan cezaevi ile ilgiliydi. Cezaevinin müzeye çevrilmesi anlaşılan oradaki 

insanların güvenlik unsurunun arttırılmasına vesile olmuştu. 

     Kayserili genç bir abi ile anket yapıyordum. Çocuğunuzun ne olmasını isterdiniz 

sorusuna ‘Ben Kayseriliyim. Tabi ki oğlum tüccar olacak.’ Cevabını vermesi ile 

kahkahalara boğulduk. Apartmandaki komşularından yakınarak selam bile 

vermediklerini dile getirdi. Kentsel Dönüşüm ile ilgili soru sorduğumda ‘İçindeki halk 

değişmedikçe bir çözüm olmaz!’ yanıtı düşündürücü idi.                                       

                                          

 KARAPÜRÇEK 

      

     Anket yaptığım sahalardan daha önce tek gittiğim yerdi. Çok sevdiğim bir 

arkadaşımın burada oturması hasebiyle burayı çok ziyaret etmiştim. Çok sakin bir 

yerdi Karapürçek. Şimdiye kadar anket yaptığım en temiz yerdi. İnsanların 

bakışlarından, davranışlarından, tanımadıkları bir insanla konuşmalarına varıncaya 

kadar bütün hal ve hareketleri buranın güvenli bir yer olduğunu söyleyebiliyordu. 

İnsanlar çok sıcakkanlı idiler. Burada oturan insanların çoğu gecekondudan göçmüş 

kimselerdi. Semte genel olarak baktığımızda ise yerli nüfusunun gittikçe azaldığını 

gözlemleyebiliyorduk. Çünkü yeni yapılanan bir semtti. Kaç yıldan beri oturuyorsunuz 

sorularına çoğu kişinin 5-10 yıl cevabını vermesi de bunun en büyük göstergesi idi. 

 

     Bu gecekondu yaşamını terk etmiş insanlar, eski komşuluk ilişkilerini aradıklarını 

söylediler. Hatta bir abla ‘Çayını alıp çıkıyorsun, komşularla sohbet ediyordun. 
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Eskiden komşuda pişen bize de düşerdi. Artık hiçbiri yok. Yalnız kaldım ben. Herkes 

gitti. Şimdi çocuklar biraz tepinse hemen şikayet!’ diyerek halinden dert yandı. 

 

     Ancak apartmanların olumsuz yanlarının az olduğunu artıları olarak doğalgaz 

olmasını, evlerin sıcak olmasını gösterdiler. Gecekondularda yönetici olmadığını bu 

yüzden düzen olmadığını ancak apartmanlar bir dirlik bir düzenin olduğunu 

belirttiler. 

 

     Kentsel Dönüşümü ise halk çok etkili buluyor. Gecekondularda ulaşımın 

olmadığını, otobüsün olmadığını açıkladılar. Bankanın gelmesi, PTT’nin gelmesi, yeni 

okulların kurulması, hanım lokalleri, parklar ve sosyal tesisler halkı oldukça 

sevindirmiş. Halkın hoşnutsuzluğunun bir sebebi de bu kadar faaliyet yapılmasına 

rağmen hastanelerinin olmaması. 

 

     HACI BAYRAM VELİ (İSMETPAŞA) 

     Öncelikle Hacı Bayramı Veli Camiisini ziyaret ettim. Daha sonrasında ara 

sokaklardan geçerek. İsmetpaşa’ya geldim. Halkın anlattıklarından en çok 

etkilendiğim yer. İlk anket yapma girişimim kapıyı çaldıktan sonra kapının hızlıca 

açılıp ailenin koşarak taksiye binmesi ile sonuçsuz kaldı. Sonrasında 19 yaşında biriyle 

anket yaptım. 2 yaşında da çocuğu varmış. Bana buradaki insanların dışlandığını, 

kimsenin  kendilerini adamdan saymadıklarını söyledi. 

  

     Sonra bir bakkala girdim. Doğma büyüme İsmetpaşalı imiş. Geçmişte ismet 

Paşa’nın da burada oturduğunu ve evinin burada olduğunu ilave etti. Çevrede iki üç 

tane daha anket yaptıktan sonra kafama takılan soruları sormak maksadı ile tekrar 

bakkala girdim. 

  

     -Merhaba abi, kusura bakmayın tekrar rahatsız ettim. 
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     -Buyur yeğenim. Gel gel. 

     -Yok abi pek zamanım yok, Elimdeki anketleri bitirmem gerek ve az zamanım var. 

Sana kafama takılan bazı sorular sormak istiyorum. 

     -Sor yeğenim. 

     -Abi burada uyuşturucu satılıyor değil mi? 

     -Hem de nasıl yeğenim. İstemediğin kadar. 

     -Peki abi buranın halkı gördüğüm kadarı ile çok fakir. Uyuşturucuya nasıl para 

bulabiliyor? Yani satıcılar buraya geldiğine göre demek ki satabiliyorlar ki geliyorlar? 

     -Yok yeğenim buradan içen olmaz. Satıcılarda buraya geliyor,alıcılarda.Çünkü 

burası yoksul bir semt,kimsenin uğradığı yok.Aha bir sen geldin o kadar. 

     -Peki buradaki ticareti nasıl ayarlıyorlar? 

     -Buradakiler çok fakir yeğenim. Çoğu genç işsiz. Bunlara para karşılığı uyuşturucu 

taşıyıcılığı yaptırmak kadar kolay bir şey yok. 

     -Anladım abi…Peki siz niye bir şey yapmıyorsunuz.Göz yumuyorsunuz? 

     -Ne yapalım biz. Onlar bize bir şey yapmıyor biz onlara. Bulaşmak istemiyoruz. 

Zaten gençlerimizi etkileri altına almışlar çok paralar dönüyor bu işten. Kızılay’da 

görmediğin arabalar geliyor buralara. 

     -Abi peki hava karardıktan sonra mı oluyor yoksa gündüz de oluyor mu? 

     -Genellikle gece oluyor hava karardıktan sonra. Eskisi kadar ıssız değil yani. 

     -Tamam abi. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. 

     -Helal olsun yeğenim. Ama sende artık git evine bak hava karardı.Tekin olmaz 

buralar. Başlarlar bu saatlerde gelmeye. 

     -Peki abim. İyi akşamlar. 

 

                                                   BAŞPINAR 
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      Tek tük apartmanlar olsa da hanelerin çoğu gecekondu idi. Kentsel Dönüşüm 

Projelerini çoğunluk destekliyor. Güzel ve daha güvenli bir hayat olacağını, hiç 

kimsenin artık her istediğini yapamayacağını, ama bunlar yapılırken de hakların göz 

ardı edilmemesi gerektiğini söylediler. Mahallenin çoğunluğunu Çorumluların 

oluşturması dikkatimi çekmişti. Çorumluların aralarındaki bölünmeden dolayı 

muhtarlığı Kızılcahamamlı birine kaptırdıklarını öğrendim.  

     Ayrıca mahalledeki okullarında eğitim seviyesinin düşük olduğunu, öğretmenlerin 

yetersiz kaldığını söylediler. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde kurulan hanım Lokalleri 

pek rağbet görmüyor. Bunun yerine hanımlar meslek edindirme kurslarının 

yapılmasından yana. Hanım Lokalleri şu an sadece hanımların dedikodu ihtiyaçlarını 

giderdikleri bir mesken halinde. İnsanlar düğünlerin sokak başlarında yapılmasından 

rahatsız. Park yapılacağına bir düğün salonu açmalarının daha faydalı olacağını 

belirttiler. Bir de Sağlık Ocağının olmayışından çok fazla şikayetçi idiler. 

 

                         GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Aktaş, Çalışkanlar,Örnek,Ulucanlar,Hamamönü,İsmetpaşa,Karapürçek,Hacı Bayram 

Veli,Doğantepe ve Başpınar…Her gittiğimiz mahalle bize bir şeyler kattı.Hayatımızı 

anlamlandırma noktasındaki ufkumuz genişledi.İnsanların yoksulluklarını,fakirliklerini 

görebilme,yaşadıklarını gözlemleyebilme ve algılayabilme imkanı bulduk.Hem 

bireysel hem de toplumsal fayda sağladık.3-4 sene sonranın Kaymakam adayı olarak 

katıldığım bu anket bana deneyim ve hayat tecrübesi kazandırdı. 
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Günlük 8:  İlknur OĞUZ 

GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi                     

 

İnsanlar mutfağı, banyosu, tuvaleti olmayan derme çatma, çatısı akan 

gecekondulardan kurtulduklarını ancak hala gecekondularda yaşıyor olsalar dahi çok 

fazla şikayet etmeyeceklerini belirttiler.’Kentsel Dönüşüm’ ile birlikte yeni evlerinde 

ikamet edenler, eski yaşantılarını özlediklerini söylediler. Çünkü oradaki 

rahatlıklarından eser bulamadıklarını, mangal keyiflerinden, komşuluklarından 

mahrum kaldıklarını söylediler. ‘Kentsel Dönüşüm’ ile birlikte daha düzenli ve temiz 

bir hayatları olduklarını da ilave ettiler. 

 

‘Kentsel Dönüşüm’ ile çevre güvenliği ve huzurunun biraz daha fazla sağlandığını 

ancak esrar ve eroin satanlardan tam olarak kurtulamadıkları söylediler. Hatta bu 

çekincelerinden dolayı çocuklarını mahallenin dışında daha güvenli gördükleri 

yerlerdeki okullara gönderiyorlarmış. Eskiden çocuklarının korkudan çok fazla dışarı 

çıkamadıklarını söylediler. Bunların dışında ‘Kentsel Dönüşüm’ ile beton yapıların 

çoğaldığını çocukların ve kendileri için yeşil alanların, parkların olmayışını özellikle 

eklediler. 

 

Apartmanlarda yaşayanların temel sıkıntısı, eski komşuluklardan eser kalmayışıymış. 

Örneğin, komşularından birinin vefatını bile bir hafta sonra öğrendiklerini söylediler. 

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gerçekleştiği yerlerde böyle şikayetler olsa da 

gecekondu bölgesinde, Kentsel Dönüşüm’ün gerçekleşmesini isteyenler olduğu gibi, 

evlerinin yıkılıp dışarıda kalacaklarından korkanlar da vardı. 

 

Arkadaşlarıma Çinçin dediğimde bana olumsuz tavırlar sergilemeleri ve gitmemem 

gerektiğini söylemeleri beni korkutmuştu. Ama ben vazgeçmeyip bu cesareti 

kendimde bularak anket çalışmasına başlamaya karar verdim. Bende ve 

arkadaşlarımda önyargının oluşmasının sebebi ise oranın çok tehlikeli bir bölge 

olmasından kaynaklanıyordu. Sonradan böyle bir yer olmadığını görmek, en azından 

anlattıkları kadar, benim için mutluluk ve güven vericiydi. Mahallenin insanları çok 

cana yakın ve sevgi doluydular. Ayrıca bizim de güvenliğimizi düşünerek gitmememiz 

gereken yerleri söylemeleri ve gerekli açıklamaları yapmaları da çok sevindiriciydi. 
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Aslında Tevfik Hoca’nın bize verdiği güven ve cesareti de yok sayamayız. Eğer sahada 

rahat davranabildiysek bunu Hoca’mıza borçluyuz. Hem hocalarımla hem de 

arkadaşlarımla böyle bir çalışmada bulunduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği 

kadar ve hakkıyla görevimi yapmaya çalıştım. Umarım öyle de olmuştur. Bunların 

dışında ilk defa para kazanıyor olmanın da mutluluğu bambaşka. Böyle bir çalışmaya 

kendi isteğimle katılıp, günü en iyi şekilde bitirmek mutluluk verici. 

 

Bu anket çalışması ile fark ettiğim en önemli husus ise, farklı gelir grupları, farklı 

beklentileri, farklı yaşam tarzları olsa da hepsinin istediği tek bir şey var…O da 

huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam. 
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Günlük 9:   Şeyma Atıgan 

26 /02/2011 (ATIF BEY)            

İlk gün olduğu için oldukça heyecanla ve acemi bir şekilde başladık. İlk anketimiz iyiydi. İlk 

gittiğimiz evde ise oldukça samimi karşılandık. Teyze oldukça esprili cevaplar verdi. Hatta 

evde gelir getirilen bir iş yapılıyor mu sorusuna  ‘’ne yapılacak genelev işletiyoruz ‘’ diyip 

sonra şen kahkahalar atarak ‘’ tövbe tövbe ‘’ dedi. Sorularımızı cevaplarken genellikle 

neşeli cevaplar sergiledi. Yaşadığı yerin çok önceden iki dedesi tarafından kurulduğunu o 

zamanlar buranın çok güzel olduğunu dile getirdi. Dedeleri Bayburt’tan gelerek buraya 

yerleşmişler. Zaten dedeleri zamanında mahallenin çoğunun Bayburt’tan geldiğini dile 

getirdi. Sonra kapısını çaldığımız yaşlı bir teyze açtı kapıyı ‘’benim bunlara ayıracak vaktim 

yok ‘’ diyerek ankete katılmayı reddetti.  Sonra gittiğimiz evlerde insanların; Bana iş verir 

mi? Bir yerden iş bulabilir miyim? Yardım gelir mi?  gibi sorularıyla karşılaştık. İnsanların bir 

şekilde bir yerden yardım beklediklerini ümit ettiklerini gördüm. Bir evde anket yaptığımız 

gören teyzenin biri bu ne, bende katılayım benim kocam işsiz faydası olur belki diye bizi 

yanına çağırdı. Tam ankete başlayacaktık kocası geldi hep geliyorlar soruyorlar bir şey 

çıkmıyor bu anketlerden diyerek anketimize müdahalede bulundu bizde anketi bırakıp 

sokaktaki başka bir evin kapısını çaldık. Sağ olsunlar bizi samimi içten neşeli bir şekilde 

karşıladılar ve burada evlerin yıkılacağını ev sahipleri için iyi olacağını ancak kiracıları 

kimsenin düşünmediğini dile getirdiler. O sırada az önce bizi kovmaktan beter eden 

amcanın eşi geldi. Bizden özür dileyerek her ay evden çıkarıldıklarını, aylardır eşinin işsiz 

olduğunu aslında eşinin tepkisinin bize olmadığını, bütün yardımlara başvurduklarını ancak 

kimsenin onlara yardım etmediğini söyledi.                                                                                

   

 İlk başta korktuğumuz çekinerek yaklaştığımız o semtin aslında içten, samimi ancak işsizlik 

ve geçim sıkıntısı yüzünden telaşlı olduklarını gördüm. Bu semtte yaptığımız anketler 

kendimce oldukça başarılı ve samimi geçti.      

                                                                                                                                                          ŞEYMA ATIGAN 
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27.02.2011 (AKTAŞ) 

             Pazar olmasından dolayı birçok aile ya evde yoktu ya da misafirleri dolayısıyla 

anketlere katılmak istemediler. Anketlere katılanların genel görüşleri; yeşillik olmaması, 

park veya lokal gibi sosyal alanların olmaması. Sadece binaların bulunmasından şikâyet 

ettiler. Yakın bir alışveriş merkezi yok dediler. Özellikle kadınların evde oturmaktan 

sıkıldığını en azından bir park, bahçe, spor yapmak için spor aletlerinin olması gerektiğini 

söylediler. 

              Birçok insan gecekondudaki rahatlığı özlediklerini özellikle komşuluk ilişkilerinde 

daha samimi olunduğunu söylediler. Anket yaptığımız çoğu insan kaymakamlık 

faaliyetlerinin ve muhtarlığın kendi reklamını iyi yapamadıklarını, onların çalışmalarını 

görmediklerini, bir çalışma yapıyorlarsa bile bu çalışmalardan haberdar olmadıklarını dile 

getirdiler. Emniyettin ise devamlı dolaştığını işlerini iyi yaptıklarını dile getirdiler. 

              Genellikle apartman hayatından memnun olmalarının nedeni soba yakmak gibi bir 

dertlerinin kalmayışı ve mutfağın banyonun içerde olması nedeniyle rahat etmeleri. 

Gecekonduda rahat rahat müzik dinlemek gibi, gece üç dahi olsa komşuya istediği gibi gidip 

gelmelerinden şimdi ise insanları tanımadıklarından dolayı bir güven problemi oluştuğundan 

bahsettiler. Komşuluk yok dediler ancak birkaç aile, daha önce gecekondudayken komşu 

oldukları ailelerin birkaç apartman yanlarında olduklarından dolayı özlem 

duymadıklarından zaten orda ki komsularının da burada olduklarından bahsetti. 

             Genellikle ankete katılan insanlar gönüllüydüler ve eğer bir şeyler değişecekse 

katılalım dediler. Aktaş’da yaptığımız çalışma oldukça zevkli geçti. Ancak insanlar soruların 

sonlarına doğru sıkıldılar ve soruların uzunluğundan yakındılar onun dışında her şey iyiydi.  

                                                                                                                                                         ŞEYMA ATIGAN 
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Günlük 10: Gökhan Agcakoca  

GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi     

Ankete başlamadan önceki gün gideceğimiz yer hakkında olumsuz bir takım fikirlere 

sahiptik. Öyle ki yurtta anket yapacağımız duyulur duyulmaz hep olumsuz yorumlar 

aldık. Mesela ”Derdiniz ne sizin?” “Kafayı mı yediniz?” “Şimdiden geçmiş olsun, 

hastaneye ziyarete geliriz”  türünden şakalara maruz kaldık. Şaka da olsa “her 

şakanın altında bir gerçek yatar” sözünde de anlatıldığı gibi bu şakalarda da bir 

gerçek payı olabileceğini düşünmeye başladık. Ertesi gün kendimizi anket kâğıtlarıyla 

birlikte Altındağ sokaklarında bulduk. Ve ilk teşebbüsümüzde anladık ki o 

korkularımız yersizmiş. Her uğradığımız hanede insanların içten davranışlarına şahit 

olduk. Orası her ne kadar kötü bilinen bir yer olsa da insanları bize iyi davranıp 

yardımcı olmaya çalıştılar. Anladım ki anlatılan kötülüklerin, orada yaşayan insanların 

küçük bir kesiminden kaynaklandığı ve bunun tümüyle orası hakkında kötü önyargılara 

neden olduğudur. “Kurunun yanındaki yaşlara haksızlık edilir” cinsten bir durum söz 

konusu. Anketi uyguladığımız insanların başta ekonomik olmak üzere eğitim, sağlık ve 

güvenlik gibi sorunları mevcut. Ancak bütün bu olumsuz şartlara rağmen insanlarda 

haline şükretme durumuna şahit oldum. Bu insanlar asgari düzeyde bu sorunlarının 

çözülmesi durumunda mutlu olabilecek durumdalar. Anketimizi uyguladığımız bir 

başka saha olan kentsel dönüşüm sonucu meydana gelmiş TOKİ evlerinde farklı bir 

durumla karşılaştık. Oradaki insanlar diğer guruba göre daha iyi durumda olmalarına 

rağmen hallerinden daha şikâyetçiler. Özellikle de henüz kentsel dönüşümün 

yapılmamış olan sahada yaşayan insanlara karşı besledikleri olumsuz düşünceler 

gerçekten iç karartıcı. Sonuç olarak kentsel dönüşüm projesinin bu şartlarda 

faydadan ziyade insanlar arası iletişim kopukluğuna sebebiyet verdiğini düşünüyorum. 

Yaptığımız bu anket inşallah dikkate alınır ve bu insanların problemlerine çözüm 

bulunmaya çaba gösterilir. 

 



 

.                                                  Altındağ’ın Sosyo Kültürel Dokusu                                                   . 

316 
 

Günlük 11: 

MUAMMER ALTINBAS (GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi) 

                                         25.02.2011       

Altındağ`a araştırmaya çıkmadan önceki gün arkadaşlarım, tanıdıklarım Altındağ 

denildiğinde akıllarına çok kötü, bir yer geldiğini, oradaki insanların yoldan geçenlere 

bile zarar verdiklerini, bizim oraya boşuna gittiğimizi orada anket yapamadan 

döneceğimizi düşünüyorlardı. Ankete gideceğimiz arkadaşlar da bu durumdan 

tedirginlerdi. Bu gece hepsi birbirlerine mesaj atıyor yarın orda nelerin bizi 

beklediğini düşünüp biraz tedirgin oluyorlardı. En çokta bu mesajlar Ankaralı 

olmamdan dolayı bana geliyordu. Aslında ben de onları teselli etmek isterdim. Bende 

yirmi yıldır Ankara da yaşamama rağmen oralara hiç gitmemiştim, kulaktan dolma 

bilgiler vardı. Bu bilgiler hiç iç acıcı olmayan gideceğimiz bölge hakkındaki kötü 

ifadelerdi.   

 

                                                                          26/02/11 

 

Bugün Altındağ’ın Çinçin semtine gitmek üzere, okulumuzun bahçesine hocalarımız ve 

arkadaşlarımız ile birlikte toplandık. Herkesin içinde biraz korku ile karışık 

tedirginlikler vardı. Hocalarımız gideceğimiz yerde dikkatli olmamızı ve birbirimizden 

fazla uzak olmamamızı söylüyorlar ve biraz da olsa arkadaşlarımızı rahatlatmaya 

çalışıyorlardı. Daha sonra gruplara ayrıldık ve arabalara geçtik, hep birlikte yola 

çıktık. Arabada Tevfik hocam bize orada yaşadıkları deneyimlerini anlatıyordu. 

Çinçin’e gelince hocamız araba ile birlikte Çinçin’i gezdirdi. Fakat bu gezdirme 

esnasında ara sokaklardan geçerken çıkmaz sokaklara girdik. İlk başta bu şekil 

dolaşırken herkeste biraz daha tedirginlik arttı. TOKİ’nin yaptığı okulun tüm camlarını 

kırmışlar okulu kullanılmaz hale getirmişlerdi. Daha sonra hep birlikte arabalardan 

indik ve gruplar halinde ara sokaklara dağıldık.  

Korktuğumuz gibi olmadı, insanlar çok sıcakkanlı karşıladılar ve merakla bizlerin 

sorularını cevapladılar. Bu arada grup tamamen dağılmıştı. Arkadaşlarımın 

kendilerine güveni gelmişti her eve giriyor ve hiç çekinmeden artık Çinçin sokaklarını 
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dolaşıyorlardı. Oradaki insanlar da Ankara çevresinden iş aramak, ailesine rahat bir 

yaşam sağlamak için buralara göçmüşlerdi. Aslında Ankara’nın en pis diye geçen 

yerlerinde, yaşayanların da hayattan beklentilerinin olduğunu. Onların basitte olsa 

veya küçükte olsa her birinin birer hayallerinin olduğunu, aslında onların da oranın 

öyle bilinmesinden üzüldüklerini fakat orada mutlu yaşamak istediklerini açık olarak 

gördük. Bazı ailelerin hayatlarında yaşadıkları semtten hiç çıkmadıklarını, 

doğduklarından beri Ankara’nın merkezinde oturup, yaşadıkları yerden başka hiç bir 

yer görmediklerini öğrendim. Aslında oradaki yaşayan insanların çok iyi insanlar 

olduğunu gördük. Her yerde olduğu gibi orada da yaşayan kötü insanların olmadığını 

yok sayamayız. Hatta biraz fazla madde bağımlılarının olduğunu, hatta onların 

aileleriyle ve kendileriyle konuşma fırsatı bulduk. Bu benim için çok önemli bir 

tecrübe olmuştu. Onların parasızlıktan, yoksulluktan o hallere geldiklerini. Ailelerinin 

bile onlara söz geçiremediklerini öğrendik. Anket sırasında bir teyzeye, oğlunuzun 

kötü bir alışkanlığı var mı diye sorduğumda şimdilik yok ilersini de bilemiyorum’ 

demesi beni çok şaşırtmıştı. Bir anne oğlunun geleceğini iyi göremiyordu. Hatta ne 

olacağı, nasıl bir yaşamı seçeceğine karışamıyordu. Dışardan birisi gibi duruma bakıp 

sadece bilemiyorum diyordu. Orda yaşayan insanların çok fazla olmayacak kadar 

büyük hayalleri yoktu. Çoğu insanın elinde olduğu bir şeyler istiyorlardı. Kimisi rahat 

yaşayabilecekleri kombili bir ev, kimileri sadece çocuklarının okumasını, onların da 

aynı hayatı, yoksullulukları yaşamalarını istemiyorlardı. Oradaki insanların çoğunun 

hayatlarını geçindirebilmek için sadece devletten gelen en fazla 400 tl olan gelirlerle 

geçindiklerini.’Ne kadar daha paranız olsaydı’ rahat ederdiniz sorusuna ise kimi 600 

kimi 500 gibi bazı insanların çok azımsadığı bir rakamı söylüyorlardı. Bir çok 

üniversiteli öğrencinin bile aylık harcamalarından daha az para ile beş altı kişilik bir 

ailenin yaşamak istediğini ve o haldeyken bile hallerine şükür ettiklerini gördük. 

İnsanların biraz hayat standartları arttığında bu soruya verilen cevabın da arttığını 

gördük. Çinçin’e yapılmış olan TOKİ binalarında olduğu gibi, binalara girdiğimizde 

komşulukların azaldığını, insanların da isteklerinin arttığını öğreniyorduk. 

Gecekonduda yaşayan bir aileyle, TOKİ de yaşayan ailelerin bizi karşılama biçimleri 

çok farklıydı. İnsanlar apartmanlarda bize artık kapı dahi açmıyorlardı. Buradan 

anladığım, insanlar istediklerini elde ettiği andan sonra daha fazlasını istemeye 

başlıyorlardı.  

      Çinçin’de insanların en temel sorunlarının başında sağlık geliyordu. Daha sonrada 

hırsızlık olduğunu söylüyorlardı. Aslında bu insanların neyi vardı neyini çalmaya 
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geliyorlardı anlayamadım çünkü onlar ancak geçimlerini sağlıyorlardı. Evlerinin öyle 

çelik kapıları yoktu. Hırsızlar hiç zorlanmadan eve girip ellerine ne bulursa alıp 

gidiyorlarmış. Akşamları karanlıkla birlikte aileler kapılara korktuklarından dolayı 

çıkmıyorlarmış. Aslında bunu yapan uzaklarda değil belki içlerinden birileri fakat 

kurunun yanında yaşın yandığı gibi orada yaşamaya çalışan insanların da zarar 

gördükleri açık olarak anlaşılıyordu. 

      Oradaki annelere, çocuklara ne olmak istiyorsunuz dediğimizde erkek çocukların 

polis, kızlarında doktor olmak istediklerini öğrendik. Dışardan bakıldığında doktor 

olmak istemeleri mantıklı geliyor. Çünkü en temel problemleri sağlık olduğu için, 

fakat polisin biraz ters olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki insanların polisleri 

sevmediğini onları, taşladığını, oralara polislerin bile giremediklerini duymuştum. İlk 

günün sonunda bile kararım çok değişti, aslına bakarsak tam olarak nedenini gördüm 

diyemem; belki çocuklar polisleri çok güçlü olarak görüyorlardı veya polislerin baskısı 

vardı oradaki insanlara belki polis olup her şeyi bu baskıyı düzeltmek istiyorlardı.  

     Orada herkes iyi değildi tabii ki de ama onların kötü olduklarının, suçlunun onlar 

olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü madde bağımlısı ile bile çalışma yapmıştık, biraz 

tedirgindik başta ama onlarla konuştukça, anket ilerledikçe onlara karsı güvenimiz 

artıyor ve durumlarına üzülüyorduk. Her birinin farklı hikayeleri var. Bir amcanın dört 

çocuğu varmış ve hepsi madde bağımlısı hepsinin de nerede olduklarını ne yaptıklarını 

bilmiyormuş. Elbette ki madde bağımlıların her söyledikleri gerçeği ifade etmiyordu. 

Bazen bir anneye sorduğumuz, çocuğunuzun kötü alışkanlıkları var mı? sorusuna bir 

anda hayır cevabı gelmiyordu biraz bekleyip düşündükten sonra korktuklarından, 

çocuklarının başına birşey gelmesinden dolayı gerçeği söylemediğini çıkarabiliyorduk. 

   Bu çalışmada çevremizdeki kimsenin beklemediği sonuçlar aldık. Herkesin gitmeden 

yorum yaptığı yerlere gitmiştik. Oradaki insanları tanımadan kötüledikleri yerde 

akşam hem mutlu hem de çok üzgün olarak evlerimize döndük.Bütün arkadaşlarımız 

orda ilk gün başarılı oldular, herkes ilk günde beklediklerinden daha fazla anket 

yaparak günü tamamladılar…. 

  

     Hocam aslında daha çok şey yazılır da sabah erken kalkıp sahaya gideceğimizden 

burada bırakıyorum 
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Günlük 12 Nazlı Akçal, GÜ İİBF İşletme Bölümü 1. sınıf 
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Günlük 13 Ayşe Zehra Kara  

GÜ İİBF Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf Öğrencisi 

Kaleiçine Ulus'a gittiğimizde öncelikle söylemek istediğim şu ki, ben daha önce Ulus 

sokaklarında dolaşmamıştım ve bu vesile ile Ulusu da araba olmadan gezmiş oldum. 

Kale içine girmek biraz zor oldu çok dik bir yokuş çıktık açıkçası biraz yoruldum. 

Ulus'un içi için düşüncelerimden bahsetmem gerekirse, Cumhuriyetin kuruluş 

yıllarında yapılmış olan tarihi binaların çok hoş görüntüleri olduğunu söyleyebilirim. 

Kaleye gelince bu anket işinin bana bir kazanımı da Ankara Kalesi’ni görmem oldu 

anket için gitmesem gezmek için gider miydim bilmiyorum.  

Kalenin dışının nispeten içine göre daha iyi daha temiz olduğunu söyleyebilirim ancak 

içinin biraz bakımsız olduğu düşüncesindeyim. Turistik bir yer için bakımsız sayılır. 

Çevrede azımsanmayacak kadar turist  var ve turistik bir yer ancak Kaleiçi ahalisi 

yoksul, bence bu durumda ciddi bir çelişki var ve halkın bu kadar yoksul olmasının 

sebebi nedir?  Burada insanlar sürekli beklenti içerisindeler bir şeyler bekliyorlar yani 

umut, kurtuluş umudu arıyorlar anket yapacağız deyince ''ne olacak bunlar'' diye 

sormalarından bu sonuca vardım. 

 

Kaleiçi ahalisine gelince çok cana yakın ve dost canlısı insanlardı ilk konuştuğum 

kadınlar  konuşkan insanlardı elişi yapıyorlardı, çanta örüp kalenin içinde duvarlara 

asmışlar satıyorlardı. Bu kadınlardan bir kaçıyla konuştuk ilk konuştuğum kadın aynı 

zamanda ilk anketi yaptığım kişiydi, kadını konuşturmaya çalıştım diyebilirim biraz 

çekingendi. Genel olarak bu bölgenin halkı dışa dönük insanlar ve bence bunun en 

önemli sebebi turistlerle muhatap olmaları, bu sayede hem aile bütçelerine katkıda 

bulunuyorlar hem de gittiğim diğer yerlerle karşılaştırmam gerekirse kaleiçinin insanı 

daha sosyal sayılır ve yardımsever de diyebilirim oturmam için bana minder getirenler 

oldu. Kadınların bazıları okuma yazma bilmiyor ve hayatının çoğunu o çevrede 

geçirmiş, oradaki yaşam biraz dış dünyaya kapalı çevre insanı özellikle kadınların  

güncel olabilir daha genel olabilir bazı tür şeylerden habersiz olduklarını 

düşünüyorum.  

Bir Zahide teyze vardı ki durumu en trajik olan ve beni en çok etkileyen o oldu. 

Zahide teyzeyle anket yapmak istemiyordum açıkçası ancak ısrar ettiği için biraz 

sohbet ettim Zahide teyzeden sorular açısından sağlıklı bilgi aldım mı bilmiyorum 

ama Zahide teyze de oradaki zor hayatın bir başka penceresiydi bence. Zahide teyze 

babasının nüfusuna geçmeden kocasının nüfusuna geçmiş bir kadın okuma yazması 
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anladığım kadarıyla yoktu. Eşi vefat etmiş ve dediğine göre bir maaş gibi bir şey de 

kalmamış kendisine, 5 tane çocuğu varmış ancak hiçbirinin yanına sığamamış, neden 

yanlarında değilsin onlar sana bakar dedim. Çocukları evliymiş ve ben öksürsem 

onlardan biri yemekte kaşığını bıraksa olmaz, gibi bir şeyler söyledi. Zahide teyze 

anladığım kadarıyla bir oda bir salon olan oğlunun evinde kalıyor ve oğlunun da 

kiracısı varmış kendisi de köşede oturup tesbih, bileklik vs. şeyleri satarak çevrenin 

yardımları, belediye, kaymakamlık yardımlarıyla hayatını devam ettiriyor. 

Kaleiçi’nde çocuk nüfusu gittiğimiz diğer yerlere göre daha fazlaydı diyebilirim veya 

Kaleiçi’nde ki çocuklar dışarıda daha fazla vakit geçiriyor ya da bizim dolaştığımız 

saatlerin çocukların okuldan çıkış saatine denk gelen saatlerde olmasının da etkisi 

olabilir. 

Kaleiçi’nin çevresi için şunu da söyleyebilirim sokakları dardı zaman zaman arabaların 

geçmesi için sırtımızı duvara yaslamak zorunda kalıyorduk. 

Kaleiçi’nde esnafın maddi durumu diğerlerine göre daha iyi  ancak turistik bir yerde 

olan bir esnafa göre az sayılabilir. 

 

Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum ki Kaleiçi’ne iyi ki gitmişim ve gittiğim diğer 

yerlere göre en keyifle bilgi toplamaya çalıştığım yerdi, yoksulluk çarpık yapılaşma 

vardı halkının çoğu yardımlarla geçiniyor. Belediyeden olsun kaymakamlıktan olsun 

memnunlar çok büyük bir kısmı yakacağını kendi almıyor,  şükür ediyorlar ancak ben 

sorgulamadıklarını düşünüyorum bu insanlar 'biz neden yardıma muhtaç bir halde 

yaşıyoruz' diye sormalılar bence tabi senelerdir bu ülkede hiç birşeyin değişmediğini 

gördükleri içinde bir açıdan haklılar ve dönüp dolaşıp 'balık vermek yerine balık 

tutmayı öğretme' meselesine geliyorum.  

Nacizane fikirlerim, izlenimlerim bu şekilde hocam... 

Zehra... 
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Ek 3: Anket Formu 

 

ANKET YÖNERGESİ  

 

 

Değerli Katılımcı! 

Altındağ’ın sosyo-kültürel dokusunu ortaya çıkarmaya çalışan bu çalışma, Ankara 

Kalkınma Ajansı ve DPT tarafından desteklenmekte olup, Altındağ Kaymakamlığı ve Gazi 

Üniversitesi’nin ortak çalışması olarak yürütülmektedir.  

Bu çalışma tamamen bilimsel bir gayeye hizmet etmekte olup, bu hedefe de ancak 

sizden alınan samimi ve doğru cevaplarla ulaşılacaktır. Araştırma sonuçları asla kişisel verileri 

ortaya çıkarmak amacında olmayıp genel açıklamalar yapmak hedeflenmektedir. Bu 

çerçevede araştırma için ayırdığınız zaman ve verdiğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür 

ederiz.  

Size aksi söylenmedikçe lütfen her bir soru için tek bir seçeneği işaretleyiniz.   

 

        Araştırma Ekibi 
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Anketin Yapıldığı Tarih: 

Anket yapılan Sokak/Cadde ve Mahalle: 

Cinsiyet: 1-Kadın 2-Erkek 

Konut tipi: 1-Gecekondu 2-Apartman 

 

 

 

 

1- Kaç yıldır Altındağ’da oturuyorsunuz?  
(Eğer 5 yıldan az ise anket uygulamayınız) 

1. 5-9 yıl  
2. 10-14 yıl 
3. 15-19 yıl 
4. 20 yıl ve üzeri 

2- Buraya (Ankara’ya) hangi ilden 
geldiniz? 

      ……………………….. 
3- Buraya (Ankara’ya) ne zaman (hangi 

yıl) geldiniz? 
………………………….. 

4- Neden göç ettiniz? 
……………………………… 
 
 

5- Siz dahil evinizde birlikte yaşayan 
toplam kaç kişi var? 

1    2     3     4     5    6+ 
6- Oturduğunuz evin mülkiyeti kime 

aittir? 
1. Kira(Aylık:…………………..)  
2. Mülkiyeti bana ait 
3. Mülkiyeti eşime ait 
4. Anne-babama ait 
5. Kayınpeder-Kayınvalidemin 
6. Diğer ……. 

7- Medeni durumunuz 
1. Evli 
2. Bekar 
3. Dul 
4. Boşanmış 
5. Diğer  

8- Kaç çocuğunuz var? 
1   2   3   4   5   6+ 
 

9- Eğitim düzeyiniz (en son bitirdiğiniz 
okul) nedir? 

1. Okuryazar değil 
2. Okuryazar 
3. İlkokul 
4. Ortaokul 
5. Lise 
6. Yüksek okul 
7. Üniversite 
8. Yükseklisans-Doktora 

 
10- Yaşınız kaç? 

1.  18-29 
2.  30-39 
3.  40-49 
4.  50-59 
5.  60 ve üzeri 

 
11- Şu anda ne iş yapıyorsunuz? 

1. (erkek) Yapılan 
iş:(Yazınız)…….. 

2. (erkek) İşsiz-çalışmıyor   
3. (Bayan) Yapılan 

iş:(Yazınız)…….. 
4. (Bayan) Ev hanımı   

 
(Soru 12-16 sadece 
çalışmayanlara sorulacak) 

12- Ne zamandan beridir 
çalışmıyorsunuz?  

1. Erkek: 1 yıldan az    5.Bayan: 
1 yıl 

2. Erkek: 2-4 yıl 6. Bayan: 2-4 
yıl 

3. Erkek: 5-9 yıl 7. Bayan: 5-9 
yıl 

4. Erkek: 10 ve üstü 8. Bayan: 

10 ve üstü 

13- Çalışmıyorsanız nasıl 

geçiniyorsunuz? 

1. Yardımlarla 
2. Emekli maaşım var 
3. Kira, faiz, vb gelirim var  
4. Hane halkından çalışanların 

gelirleriyle 

14- Çalışmıyorsanız bir meslek 
edindirme kursuna katılır 

mısınız? 

1. Evet 
2. Hayır (16. Soruya geçiniz) 

 

15- (Evet ise), Hangi alanda/neyle 
ilgili bir kurs olmasını istersiniz? 

……………… 

16- (Hayır ise) Bir meslek edindirme 

kursuna neden katılmazsınız? 

1. Zaman bulamam 
2. Sağlık sorunlarım var  
3. Çocuk-Bebeklere bakıyorum 
4. Yaşlıyım-yaşım ileri 
5. Güvenim yok 
6. Kocam/babam izin vermez 

7. Diğer……… 
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17- Evde gelir getiren bir iş yapılıyor 

mu? 
1. Hayır 
2. Evet (ise nedir:…………………) 

18- Sosyal güvenceniz var mı? 
1. Evet, SGK 
2. Evet, yeşil kart 
3. Hayır  

19- Geliriniz hangi unsurlardan 
oluşmaktadır? 
 

 Aylık-
Miktar 

Kime 
ait 

Ücret-maaş   

Serbest 
meslek 

  

Zirai 
kazanç 

  

Faiz   

Kira   

Diğer   

Toplam   

 
20- Harcamalarınız aylık nasıl 

dağılmaktadır? 

 Miktar 

Gıda  

Giyim  

Kira  

Yakacak  

Eğitim  

Sağlık  

Sigara  

Alkollü içecek  

Su-elektrik-gaz  

Diğer  

Toplam  

 
21- Ailenizde toplam kaç çalışan var? 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. Hiç yok  

22- Hayatınız boyunca (veya son 5 
yılda) kaç iş değiştirdiniz?  

1. Erkek: 1  5.Bayan: 1 
2. Erkek: 2  6. Bayan: 2 
3. Erkek:3  7. Bayan: 3 
4. Erkek: 4 ve üstü 8. 

Bayan: 4 ve üstü 
23- Bir işe girmek için kaç kere iş 

başvurusunda bulundunuz? 
………………….. 

24- Bir iş başvurusunda 
bulunmadıysanız veya artık 
vazgeçip bulunmuyorsanız bunun 
sebebi nedir? 

25- Neye sahip olsaydınız, nasıl bir 
özelliğiniz, yeteneğiniz vs. 
olsaydı bir işe başvururdunuz 
veya başvurmaya devam 
ederdiniz? 
………………………. 

26- Çalışma hayatınız boyunca en 
uzun çalışma süresi ne kadar? 

1. Erkek: 1 yıl 5.Bayan: 1 yıl 
2. Erkek: 2-4 yıl 6. Bayan: 2-4 

yıl 
3. Erkek: 5-9 yıl 7. Bayan: 5-9 

yıl 
4. Erkek: 10ve üstü 8. Bayan: 

10 ve üstü 
27- İlk kez çalışmaya kaç yaşınızda 

başladınız? 
1. Erkek: …… 
2. Bayan: …… 

 
28- Aylık ne kadar parayla 

geçiniyorsunuz? 
………….. 

29- Normal bir hayat sürmeniz için 
aylık ne kadar paraya ihtiyacınız 
olur? 

…………… 
30- Hiç yardım alıyor musunuz? 

1. Evet 
2. Hayır (32.soruya geçiniz) 

 
31- (Evet ise), Nereden yardım 

alıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir) 
3. Akrabalar 
4. Arkadaşlar ve komşular 
5. Kaymakamlık – SYDV 
6. Belediye 
7. Yardım dernekleri 
8. Diğer…….. 
 
 

32- Şu andaki işiniz için veya 
çalışmak için iş aradığınızda 
kimlerden yardım istediniz? (En 
fazla üç seçenek işaretlenebilir) 
 
1. Anne, baba, kardeş vb. çok 

yakın aile mensuplarımdan 
2. Diğer akrabalarımdan 
3. Dost ve tanıdıklar 
4. Hemşehrileri 
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5. Kendi başıma buldum 
6. Türkiye İş Kurumu 
7. Milletvekili/bürokrat 

tanıdıklardan 
8. Çıraklıktan beri edindiğim kendi 

iş çevremden 
9. Diğer (Yazınız) ________ 

 
33- “Acilen paraya ihtiyacınız var.” 

Böyle bir durumda nereye-kime 
gidersiniz? 
1. Anne, baba, kardeş vb. çok 

yakın aile mensuplarına 
2. Diğer akrabalarıma 
3. Dost ve tanıdıklara 
4. Hemşehrilerime 
5. Milletvekili/bürokrat 

tanıdıklara 
6. Belediye, devlet dairesi vb 

yerlere 
7. Dernek, cemiyet, cemaat vb 

topluluklara 
8. Diğer (Yazınız) ________ 
 

34- Altındağ deyince aklınıza ilk 
gelen nedir? 

 
…………………………… 

35- Boş  zamanlarınızda ne 
yaparsınız? 
(En fazla üç şık işaretleyiniz) 

1. Evde oturur TV izlerim 
2. Kahveye giderim 
3. Komşu ve akrabalarımı ziyaret 

ederim-ederiz 
4. Alışveriş merkezlerine( AVM) 

giderim 
5. Üyesi olduğum dernek, klüp, 

siyasi parti, cemaat vb 
faaliyetlerle uğraşırım 

6. Boş zamanım yok 
7. Diğer 

 
 

36- Ankara’da hiç gitmediğiniz bir 
semt/mahalle  var mı? 

1. Evet (Belirtiniz: 
………………………… ) 

2. Hayır 
37- Ankara’da özellikle görmek 

istediğiniz bir semt/mahalle var 
mı? 

1. Evet 
2. Hayır 

38- Evet ise neresi? 
………………… 

39- Alışveriş için büyük alışveriş 
merkezlerini kullanır mısınız? 

1. Evet 
2. Hayır 

40- En çok hangisine gidersiniz? 
……………………. 

41- Alışverişlerinizde kredi kartı 
kullanıyor musunuz?   

1. Evet 
2. Hayır (neden 

kullanmıyorsunuz?) 
 

42- Hayatınızdan memnun musunuz? 
1. Evet 
2. Hayır 
3. Diğer (Yazınız)………. 

43- Sizce geleceğiniz nasıl olacak? 
1. Çok kötü 
2. Kötü 
3. Aynı 
4. İyi 
5. Çok daha iyi 

44- En önemli sorununuz nedir? 
1. Geçim sıkıntısı 
2. Sağlık 
3. Evimin olmayışı 
4. Arabamın olmayışı 
5. İşsizlik 
6. Yalnızlık 
7. Toplumsal sorunlar 
8. Diğer (Yazınız)…… 

45- İçinde bulunduğunuz durumu 
eğer kötü –olumsuz bir durum 
olarak tanımlıyorsanız -
görüyorsanız bu durumun 
çözümü nedir? 
……… 
 

46- Hayatınızda neyin değişmesini 
isterdiniz? Nasıl? 
………. 
 

47- Bu mahallede /semtte 
yaşamaktan mutlu musunuz? 

1. Evet 
2. Hayır 

48- (Hayır ise) Nerede yaşamak 
isterdiniz? 
            ……………. 
 

49- (Evet ise) Başka nerede yaşamak 
isterdiniz? 

…………. 
50- Mahallenizde ne tür sorunlar 

vardır? 
(Birden fazla şık işaretlenebilir) 
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1. Kavga 
2. Hırsızlık 
3. Serserilerin varlığı 
4. Sorun yok 
5. Diğer (yazınız) …….. 

 
51- Çocuklarınızın İlköğretimden 

sonra da okumasını ister misiniz? 
1. Evet 
2. Hayır 

 
52- Okula giden çocuklarınız varsa 

eğer hangi mesleğe sahip 
olmasını istersiniz?  

1. Memur 
2. Esnaf 
3. Zenaatkar 
4. Tüccar 
5. Avukat, mühendis, doktor 
6. Subay, öğretmen, hemşire 
7. Diğer (Yazınız)……… 

 
53- Çocuğunuz okula gidince onun 

hayatında önemli bir değişiklik 
olacak mı? (Eğitim sayesinde 
çocuğunuzun hayatının iyi yönde 
değişeceğine inanıyor musunuz?) 

1. Evet, çok daha iyi yaşayacak 
2. Bize göre biraz daha iyi 

yaşayacak 
3. Hayır, önemli bir değişiklik 

olmaz 
4. Hiçbir değişiklik olmaz 

 
54-  (Çocuklar eğer Altındağ sınırları 

içindeki bir okula gidiyorsa) 
Çocuklarınızın başarısını olumsuz 
yönde etkileyen etmenler 
nelerdir? 
(Birden fazla şık işaretlenebilir) 

1. Kendine ait bir odasının 
olmaması 

2. Kendisinden kaynaklanan 
(mizacından kaynaklanan) 
nedenler 

3. Arkadaş çevresinin iyi 
olmaması 

4. Okuldaki öğretmenlerin onlara 
olumsuz yaklaşması 

5. Öğretmen yetersizliği 
6. Diğer (Yazınız)……… 

 
55- Çocuklarınızın sahip olduğu kötü 

bir alışkanlık var mı? 
1. Evet 
2. Hayır (… soruya geçiniz) 

 
56- Evet ise bunu nereden kazandı? 

1. Okuldaki arkadaşlarından 
2. Mahalledeki arkadaşlarından 
3. Aile fertlerinden 
4. Diğer Yazınız)……… 

 
57- Evde çalışır vaziyette internet 

bağlantılı bir bilgisayar var mı? 
1. Evet 
2. Hayır 

 
“Şimdi de  KENTSEL DÖNÜŞÜM’le 
ilgili sorular soracağız” 
 

58- Altındağ’daki kentsel dönüşüm 
projeleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? (Aktaş, Gültepe 
(Çinçin) ve Gökçen Efe gibi) 
 

(soru 59-60-61 sadece kentsel 
dönüşümün uygulandığı yerlerde 

sorulacaktır) 

59- Eski komşuluk ilişkilerinizden 
neleri özlüyorsunuz? 
………………………………………………………
………………………………………………………
…. 
 

60- Kentsel dönüşümle birlikte 
mahallede meydana gelen olumlu 
ve olumsuz değişmeler nelerdir? 
………………………………………………………
………………………………………………………
…. 
 

61- Gecekondu ve apartman 
hayatının olumlu ve olumsuz 
yönleri nelerdir? 
 
………………………………………………………
………………………………………………………
…. 
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Çok iyi İyi Orta Kötü Çok kötü 

62-Mahallenizdeki okulları nasıl 

değerlendirirsiniz? 

     

63-Altındağ Kaymakamlığının 

mahallenizde sunduğu hizmetleri nasıl 

değerlendirirsiniz?  

     

64-Mahalle muhtarlığınızın faaliyetlerini 

nasıl değerlendirirsiniz?  

     

65-Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 

faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz?  

     

 
 
 
 
 
Anketör 
 
Adı Soyadı: 
Tarih: 
İmza 
 
 
 
 
 
Anketörün bu anket ile ilgili kanaatleri:  
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Ek 3: Fotoğraflar 

 

Altındağ Kaymakamı Sayın Hamza Duygun Bey’in makamında tüm proje ekibi 
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Araştırma için ofis olarak kullandığımız GÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde 

405 numaralı oda 
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Fotoğraf 9: Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanlarının Proje Ekibini Ziyareti, Şubat 2011 

 

 

Anketör Öğrencilerimizle Anket ve Saha Eğitimi Dersinde, Şubat 2011 
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Fotoğraf 10: Anketör Öğrencilerimizle Anket ve Saha Eğitimi Dersinde, Şubat 2011 

 

 

 

Anketör Öğrencilerimizle Anket ve Saha Eğitimi Dersinde, Şubat 2011 
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Anketör Eğitiminde 2. Seans , Şubat 2011 
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 Anketör Eğitiminde 2. Seans ve Altındağ Hatırası 
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Fotoğraf 11: Anketör Öğrencilerimizle ilk gün yapılan anketler ve izlenimler üzerine 
görüşme, Şubat 2011 
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Fotoğraf 12: Sahaya çıkmadan önce anketör öğrencilerimiz ofiste son hazırlıkları 
yapıyorlar.  5 Mart 2011 

 

 

 

5 Mart 2011 Anketlerimiz zarflanmış ve adlandırılmış halde bekliyor 
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Proje süresince masalarımız dağınık ve işlerimiz yoğundu 
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Yenidoğan’da Anketörlere saha tanıtım turu 
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Anketlerimizi bitirmenin keyfini, Erzurum’dan sipariş ettiğimiz meşhur Kadayıf 

Dolması Tatlısı ile, ekip olarak okulumuzun kantininde kutluyoruz. 24 Mart 2011 

 

Anketler bitti ve artık yüzler gülüyor. 
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Bu çalışmadaki bilgiler ve veriler Ankara Kalkınma Ajansı’nı bağlamamaktadır. 
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