TOPLUMSAL MUCADELELER VE KENT
BiR YEREL DENEYiM : UMRANiYE MUSTAFA KEMAL
MAHALLESiNiN KURULU~U VE YASALLA~MA SUREci
~lIkrll

ASLAN'

Modern kent Uzerine yapilan tartl~malarda genellikle "unutulan" bir
boyut var: slmfsal ya da toplumsal boyut. Kentle ilgili tartl~ilan pek 90k ozellik
i9inde, asil vurgulaYlclozellik, diger bir deyi~le "ozelliklerin ozelligi" olan
boyutun yeterince irdelendigi soylenemez. G09, sanayile~me, farkhhk, varo~,
planslzhk, 9arplk kentle~me, yeni kent, uydu kent gibi pek 90k sorun, kentsel
toplumsal yapl i9inde anlamlandmlabilir. Kent toplumsal yaplsml olu~turan
unsurlar arasmdaki ili~ki sUrecinin irdelenmesi; bu sUrecin kente etkisi ve ondan
etkilenmesi onemli bir ara~tlrma konusu olmahdlr. <;:UnkU kent, oncelikle
toplumsal bir birimdir.
Ne var ki kenti anlama ve a91klama 9abasmda temel ozellik olmasl
gereken ekonomik ve toplumsal yapl ya da slmfsal ve toplumsal temel,
genellikle "modasl ge9mi~" pozitivist ya da marksist kuramlara gonderme
yaptlgl i9in ilgi konusu olamamaktadlr. Ancak unutmamak gerekir ki insanlar
arasmdaki ili~ki, geli~ki ve mUcadele sUrecini kaldlrdlglmlzda geriye kent diye
amtlar, binalar sokaklar, parklar kahr.

Kent tammlarma
Kent!

iIi~kin tartl~malarda

onemli bir vurgu: Heterojen

Kent toplumsal biriminin en onemli ozelliklerinden birisi, benzer
olmayan ekonomik, kUltUrel vb. gruplardan olu~masl; ba~ka bir deyi~le
heterojen ozellik gostermesidir. Heterojen nitelik, bUyUk ol9Ude sanayile~meyle
birlikte geli~en kentlerin ortak ozelliklerinden biridir. Surlarla gevrili alan i9inde
slmfsal farkhla~manm 90k belirgin olmadlgl antik kentler yerini, farkh
ekonomik ve toplumsal gruplardan insanlarm ya~adlklarl ve tUrlU etkinliklerde
•
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bulunduklan yeni bir kent biyimine blrakml~tIr. DolaYlslyla kentler artIk sadece
burjuvazinin ya~am mekanlan degil; sanayi i~levini yerine getirebilmek
amaclyla i~yilerin de ya~amasl gereken mekanlardlr. Sanayile~me sUreci aym
zamanda ticaret, egitim, saghk, siyaset gibi yeni toplumsal alanlann
orgUtlenmesine; yeni kUltUrel ogelerin ye~ermesine de yol ayml~tIr.
Sanayi kentinin ilk ortaya 91khgl ko~ullarda sozU edilen heterojen nitelik,
ozellikle slmfsalla~ma baglammda net ~ekilde izlenebilmekteydi. BugUn biraz
silikle~mi~ gozUkse de aym ozellik devam etmektedir. Geli~mekte olan ya da
diger bir gorU~e gore geri blraktJr1lml~ Ulke kentlerinde heterojen nitelik 90k
daha kesin bi9imde izlenebilmektedir. Toplumsal,
slmfsal, kUltUrel
farkhhklann belirledigi slmrlar daha a9lk; i~9i slmfl batJdaki ornekleriyle
kIYaslanamayacak kadar "slmf' niteligi gostermektedir. Yoksulluk 90k daha
belirgin bir ozelliktir. OrgUtlenme dUzeyi daha dU~UktUr. Enfonnel i~ ve 9ah~ma
alam 90k daha geni~tir. Etnik orgUtlenmeler daha belirgin slmrlarla otekinden
aynlmaktadlr. Geleneksel ya~am tarzlan ve cemaat iirgUtlenmeleri daha
yaygmdlr. KUltUrel farkhla~malann smm 90k daha belirgindir. Siyasal
iirgUtlenmelerin birbirine uzakhgl; U9 noktalardaki siyasal soylem 90k daha
yaygmdlr. Modern ve geleneksel kUmelerin smm 90k daha belirgindir.
Himayecilik ve patronaj ili~kileri 90k daha yaygmdlr. Kisaca, geli~mekte olan
Ulke kentlerinin, batIdaki orneklerinden bir ii19Ude farkh oldugunu soylemek
mUmkUndUr.
Heterojen kent, burada saydlglmlz nitelikler baklmmdan bize saf ve
pUrUzsUz bir kentin olmadlglm; ozellikle baglmh kentlerde slmfsal ve toplumsal
geli~kilerden armml~ ve her ~eyin dUzgUn i~ledigi bir kent mekamnm olmadlgml
anlahr. 0 halde kenti dogru anlamak, bu heterojen niteligin her bir unsurunu
analiz etmekten; bunlar arasmdaki ili~ki, geli~ki ve mUcadele sUrecini dogru
tarif etmekten geger.

Modern Kent ve Sis tern

Modern kenti anlarna ve a91klamada ikinci onemli husus, kenti sistem
baglammda irdelernektir. <;:UnkU kent, dahil oldugu sistemin dl~mda, ondan
bUtUnUyle yahhlrnl~ bir mekan degildir. Bu noktada Giddens ve Engels'in
giirU~leri uygun bir a9illm sunrnaktadlr.
Oncelikle 9agda~ kentle~menin ozellikleri ve kapitalist geli~meyle olan
ili~kisinin en iyi biyimde Marx'm "metala~ma" kavraml araclhglyla
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anla~llabilecegini soyleyen Giddens'l anmamlz gerekiyor. Giddens'a gore,
kentler insan eliyle olu~turulmu~ yapay yevrelerdir ve bu ozellikleri nedeniyle
kapitalist toplumun bir olgusudur. 0 halde kentle~me toplumun bir bUtiin olarak
analizi yeryevesinde ele ahnmahdlr. Aynca kapitalizm oncesi kentle~me ile
sanayi devrimine bagh olan kentle~menin farkma i~aret eden Giddens,
kapitalizm oncesi toplumlarda kentin, devlet giiciiniin ve smlrh iiretim ve ticaret
etkinliklerinin merkezi oldugunu; oysa sanayi kentlerinin i~levlerinin bunun
Otesine ta~ttgml belirtir. ~ehirlerin artlk surlan yok ve en biiyiik metropollerin
idari slmrlan artlk yogu kez kentin fiilen yaytldlgl bolgelere denk
dii~memektedir. <;:agda~ kentler bu yoniiyle kapitalizmin geli~mesinin yol ayttgl
toplumsal donii~iimlerin koklii yaplsml yansltmaktadlrlar. Bu yiizden kentsel
alanda meydana gelen miicadeleleri slmf sisteminden ayn dii~iinmemek
gerekir. 1

Ashnda Giddens'tan 100 ytl once Engels de kent ve kentsel sorunlan
anlamanm yolunun, sistemin analizinden geytigini; bu analizde anahtar
kavramm, toplumun slmf yap lSI oldugunu belirtmi~ti. Engels sozii edilen
"konut sorunu"nun,
kapitalizmin
saYIslz
makalelerinde,
omegm;
kOtiiliiklerinden biri ve yalmzca i~yi smlfmm degil, ba~ka toplumsal kesimlerin
de onemli sorunu oldugunu ve sorunun yoziimiiniin sistemin yoziilii~Une bagh
oldugunu belirtmekteydi?
Her iki yakla~lmdan hareket ettigimizde kentin, hangi sistemde
bulunuyorsa 0 sistemin bir paryasl oldugunu ve biiyiik olyiide sozkonusu sistem
tarafmdan belirlendigini goriiriiz. Geryekten de modem kenti anlamak,
kapitalizmin anla~llmaslyla; bir kentteki ekonomik, siyasal ve toplumsal
i~levleri anlamak, sistemin aym alanlardaki i~levleriyle dogrudan ya da dolayh
olarak ili~kilidir.
Sistem iyinde devletin rolii ve kent iizerindeki etkisine bu baglamda
bakmak gerekir. Burada devletin rolii mutlak olmamakla birlikte, son derece
onemlidir. Devleti, yerel/merkezi diizeyde resmi kurumlar toplaml olan bir
resmi otorite olarak dii~iinebiliriz. Eger boyleyse heterojenligin unsurlan
arasmda denge gozetmeyen, bunlann kentsel ve toplumsal ya~ama ili~kin
taleplerini bir plan lama iyinde yozmeyi dikkate almayan, bun Ian ortak degerler,
kurallar ve normlar iyinde bir arada tutamayan bir resmi otorite olmadlgmda,
heterojenligin unsurlan arasmdaki ili~kinin yatt~maya donii~mesi olaslhgmm
Anthony Giddens; SOSYOLOJI: ELESTIREL BiR YAKLASIM, Birey Yay. Istanbul, 1994, s. 96·112
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artacagml soyleyebiliriz. Harvey'in toplumsal adalet ilkesine yapltgl vurgu bu
a~ldan son derece onemlidir? Toplumsal miicadeleleri bu baglamda bir yere
oturtabiliriz. <;iinkii bu hareketIerin muhatabl devlettir.

Modern Kent ve Toplumsal Miicadeleler

Burada klsaca "toplumsal miicadele"nin anlamma bakmak gerekiyor.
Toplumsal miicadelelerin, sosyal bilimlerle ilgili literatiirde ~ok slk irdelendigi
gozlenmektedir. Zira konusu dogrudan ya da dolayh olarak insan ve toplum
olan disiplinler i~in bu dogal bir durumdur. Diger yandan geli§menin temelinde
ekonomik siire~lerin yattlgml savunan kuramlarda slmf miicadelesi vurgusu
daha belirgin §ekilde yer almaktadlr. Bu iki kavram ya da olgu (slmf
miicadeleleri ya da toplumsal miicadeleler), ashnda hem biiyiik ol~iide birbiriyle
ili§kili veya benzer hem de bazl ozellikleri nedeniyle farkhdlrlar. Toplumsal
miicadele ile slmf miicadelesi arasmda mutIak paralellik kuramayacaglmlz gibi,
mutIak bir kopu§tan da soz edemeyiz.
Simf hareketIeri, toplumsal yaplda yer alan ve oncelikle ekonomik
tammlanan belli bir slmfm; slmfsal ~Ikarlanna uygun olarak
geli§tirdikleri hareketIerdir. Bu ozelligi nedeniyle kapsadlklan toplumsal
kesimler a~lsmdan daha homojen bir goriintil sergilerler. Buna kar§lhk
toplumsal hareketIer, farkh smtflara mensup kesimlerin ortak ~Ikarlanna dayah
olarak geli§en hareketIer olarak dii§iiniilebilir. Bunlar bolii§iim ve gelir
adaletsizligi gibi slmfsal ozelligi aglr basan ozellikler i~erdigi gibi kamusal
hizmetIerin e§it dagtllml, sosyal devlet politikalanmn uygulanmasl gibi yok
daha farkh talep alanlarmda da ortaya Ylkabilirler. Boyle baklldlgmda toplumsal
hareketIer, slmf hareketlerini de iyerebilir. Ama biitiln toplumsal hareketleri
slmfsal hareketIer olarak tammlayamaYlz.
siire~le

Sosyal Bilimler sozliigiinde bu tilr hareketIer "belirli bir inany, amay ve
orgiitsel yatl altmda toplanan bir toplumsal grubun, egemen toplumsal kurum
veya ili§kileri degi§tirmek, yok etmek topluma yeni kurum yahut ili§ki
biyimleri kazandlrmak gibi somut bir amaci geryekle§tirmek i~in giri§tigi
orgiitIii hareket,,4 olarak tammlanmakla birlikte, ashnda toplumsal hareketlerle
orgiitlii hareketIer arasmda her zaman birebir paralellikler kurmak miimkiin
olmayabilir. Kimi zaman toplumsal hareketlerin orgiitsiiz, kendiliginden geJi§en
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veya onceden tasarlanml~ planlara yok fazla uymayan ozelliklerinin daha
belirgin oldugu gortiltir. Ba~langly a~amasmda olmasa da zaman iyerisinde
orgtitlii bir nitelik kazanabilirler. Ancak, yine de toplumsal hareketleri kategorik
olarak orgiitsiiz; bir anda ortaya 91klP kaybolan hareketler olarak gormek dogru
degildir. Bu hareketler, aniden ve orgiitstiz ba~laYlp bittigi gibi, daha once
vurguladlglmlz ~ekilde zamanla kendi iyinde bir orgtitltiltige sahip olabilir;
belirlenmi~ olan amaca ula~mak iyin ye~itli miicadele araylarml sistemli olarak
kullanabilirler.
Toplumsal hareketlerin en onemli ozelliklerinden birisi, siyasal
iktidarlarm veya ye~itli resmi kurumlann giindelik hayatta bazl toplumsal
kesimlere kar~1 e~itsizlik yaratan uygulamalanna kar~1 geli~mi~ olmalandlr.
Sozii edilen e~it olmayan uygulamalar klsa ya da daha uzun siireli olabilir. Bu
ozellikleri nedeniyle toplumsal hareketler klsa siirecegi gibi goreli olarak daha
uzun zamana da yaYllabilirler. Yani anhk hareket olmak, toplumsal hareketlerin
tek ya da en onemli ozelligi degildir.
AYlll ~ekilde toplumsal hareketlerin muhatabl da genel olarak kamusal
otorite (onun ye~itli alanlardaki alt kurumlan vb.) oldugu iyin sozkonusu
hareketler her zaman bir ol9iide politik karakter ta~lr ya da politik hareketlere
donii~me olaslhklan her zaman vardlr. Diger bir deyi~le, toplumsal hareketler
siyasal hareketlerin tiimiiyle dl~mda geli~en ve siirekli olarak siyasal alanm
dl~mda kalacak hareketler degildir.
Toplumsal hareketler, kent toplumsal gruplanllln, giindelik ya~amlanlll
saghkh ~ekilde siirdtiriilebilmeleri aylsmdan kentte bulunduklan konumla da
dogrudan ili~kilidir. Kentsel gruplann, kamusal hizmetlerden yararlanma
diizeyleri ve kamusal alanda ozgiirliik taleplerine bagh olarak geli~tirdikleri
miicadeleler -ki bunlarm en onemlilerinden birisi de konut talepli kitlesel
hareketlerdir- yogu kez sadece kentsel alanda degil, genel olarak da kamu
dtizeni iyin ciddi bir tehdit olarak algllanml~tlr. <;iinkii kentsel toplumsal
hareketlerin bir klsml salllldlgmm aksine klsa siireli degil, yogu kez uzun siireli
ve uygun politik orgtitlenmeler araclhglyla geli~mi~ ve ciddi bir toplumsal
destek kazanml~tIr. Bu noktada Castells'in, kentsel hareketlerle, politik sllllf
hareketlerinin baglmslz olmadlgl, tersine politik slDlf miicadelesinin, kentsel
hareketin merkezi ogesi oldugu5 yolundaki gorii~leri onemli bir yakla~lm olarak
goriilebilir.
,
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Buradan hareketle, kentsel toplumsal hareketlerin formel yonetiminin
dt~mda ve ona kar~t geli~tigini soylemeliyiz. ister ktsa siireli talepler (bir
mahalleye toplu ula~tm araylarmm getirilmesini, mahalleye bir yaya iistgeyidi
yaptlmasmt ya da sokaklarm asfaltlanmasmt talep etmek gibi), isterse enformel
ili~ki aglart iizerinden kamu arazisi iizerinde bir mahalle kurup onun
yasalla~mast iyin miicadele etmek gibi goreli olarak uzun siireli toplumsal
hareketlerin tamamt dogrudan ya da dolayh olarak formel yiinetimi muhatap
almaktadtrlar. Ozellikle bu tiir hareketlerde iirgiitlii nitelik agtr basmaktadtr.
Siizkonusu orgiitliiliik, sadece ilgili talep baglammda degil, daha geni~ bir
alanda; bir baktma yerel iistii iirgiitliiliik niteligi giisterir. Bu aytdan aynt
zamanda yereliistii bir programa ve yizgiye de sahip oldugu anlamma gelir.
Tiirkiye'de Kent Mekam Uzerine Miicadelenin Geli~imi

Biitiin kapitalist toplumlarda oldugu gibi, Tiirkiye'de de kentler,
kapitalizmin kendini yeniden iiretimine aracthk eden mekanlar olarak iinemli bir
i~lev giirmii~lerdir. Ornegin iilkemizde
toplumsal yeli~kilerin genellikle
yatt~maya diinii~memi~ olmasmm nedeni kapitalizmin ve kentle~menin
geli~mesindeki iizgiin ko~ullarla aytklanabilir. Tiirkiye'de iizellikle 1950'li
ytllardan sonra geryekle~en kentle~me biyimi, enformel karakteri nedeniyle
biiyiik iilyiide resmi giiylerin de dahil oldugu enformel ili~kiler iiretmi~ ve bu
iizelligi, bir yandan yerel sermayenin egemenlik alanmt geni~letirken diger
yandan kentlerde biiyiik yaplt toplumsal yatt~malartn ortaya ytkmasmt
iinlemi~tir. Ktrsal alandan kente gelen kitlelerin, yerel siyasi aktiirlerin
himayesinde kentin bir ktytsma yerle~tirilmeleri ya da ytkar ili~kileri
yeryevesinde yerle~enlere giizyumulmast sistemi temsil eden yerel siyasal
aktiirlerin denetim olanaklartnt arttmrken, gelenlerin konut ihtiyacmt enformel
~ekilde yiizmelerine de olanak saglamt~ttr.
Bu tiir kentle~me toplumsal hayatta da etkisini giistermi~; demokratik
iirgiitlenmelerin iinciiliigiinde katthmct ve planh kentle~meye uygun giri~imler
yerine, yerel siyasal otoritenin dolayh destegini almt~ mafya gruplartn
ytkmasma yol aymt~ttr. Biiylece genelde muhafazakar ve gerici bir toplumsal
kiiltiiriin geli~mesine de olanak saglamt~ttr. Kent bir yandan yagmalamrken,
siyasal iktidarlar toplumsal destegi koruyabilmi~lerdir. Bu durum genel olarak
70'li ytlartn ortalarma kadar devam etmi~tir. 1970'li ytllar adeta gelenekselle~en
bu yagma diizenine kar~t farklt bir tepkinin geli~tigi; giiylii bir kent dinamigi
olarak toplumsal miicadelenin de yiikseldigi ytllardtr. Bu ytllarda iizellikle
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bUyUkkentler, politik nitelikli toplumsal hareketlerin mekam olmu~lardlr. Kente
dl~ardan gelenler; yerel siyasi aktOrlerin himayesinde kente tutunmak yerine,
kendi taleplerini aylk ~ekilde dile getirmeye, buna gore orgUtlenmeye
ba~laml~lardlr. Lefebvre'nin isabetli olarak tammladlgl gibi, kentler geryekten
de sadece birer yatt~ma mekam degil, aym zamanda Uzerine yatl~t1an mekanlar
olmu~tur.

1970'1i Yillarm ozellikle kentlerde yogunla~an politik mUcadelelerinin
somut taleplerinden birisi de kent emekyilerinin konut sorununun yozUmUdUr.
Ancak yozUme ili~kin olarak geli~tirilen gorii~ler, 1950'1i Yillardan bu yana
devam etmekte olan klasik patronaj ili~kilerini kendine temel alan yakla~lml
reddetmektedir. Kent emekyileri, konut sorununu, yerel yonetimin resmi
olmayan denetimi altmda ylkar kar~lhgl ya da ~u ya da bu bolgede arazi satarak
rant saglayan arazi mafyasma para vererek yozmeyi reddetmektedirler. Bunun
yerine, ylkar gruplanna pe~ke~ yekildigi dU~UnUlen bolgelerde orgiitlenerek ve
ortak iradeyle konut yaparak yeni kent mekanlan olu~turmaktadlrlar. Bu
Yillardaki kentle~me, toplumsal mUcadelelerin etkiledigi yeni biyimler
kazanml~ttr.

BugUnkU adlyla Mustafa Kemal ya da geymi~teki adlyla 1 MaYls
Mahallesi deneyimi bu sUrecin bir ornegidir. Bu deneyim, pek yok yonUyle
"yete", "mafYa", "kurtanlml~ bolge" gibi kiiyiimseyici "ele~tirilerin" otesinde
onemli bir ornektir. Bu yUzden I MaYls Mahallesinin tarihini gUn 1~lgma
ylkannak; kentle~me biyimi ve katthmclhk baglammda irdelemek onemli bir
ihtiyaytlr. Bunu yaparken mahallenin geymi~ini ovmek ya da yermekten yok,
bilimsel bir tutum olarak, "olam oldugu gibi ortaya koymak" ve kentlerin,
politik nitelikli toplumsal mUcadelelerden de etkilendigini gormeklgostermek
amaylanmaktadlr.
1 MaYls Mahallesinin Klsa Oykiisii6
1 Mayls Mahallesinin kurulu~u 1970'li yt1lann ortalanna dayamyor. Bu
ayldan aslmda mahallenin yok da eski bir tarihi yok. 1970'li Yillarda mahalleyi

,
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kuran geny ve dinamik kitle, bugiin artlk mahallenin ya~hlan olmaya aday.
1970'li ytllann sonunda kurulan "ya~hlar komitesi" iiyeleri ise geryekten de
ya~h ku~agl temsil ediyorlar ve bunlann bazllan ya~ama veda ettiler bile.
Elbette, bu tarihten once de sozii edilen bolgede klsmi bir konut yapma etkinligi
Vardlf. Ancak 1970'li Ylllann ortalannda ba~layan ve belli bir politik stratejinin
UrUnU olarak geli~tirilen yeni hareket, eskisinden oldukya farkh bir biyimde
geryekle~mi~tir.

1 MaYls Mahallesi, 1970'li Ylllarda, sosyalist hareketin, kentlerde konut
sorununu kent emekyilerinin gUcUne ve mUcadelesine dayanarak yozme
iddiaslyla geryekle~tirdigi, "yasal" olmayan projelerden biri ve ilkidir. Uzerinde
uzun sUreli dii~UnUlmU~ ve her a~amasl orgUtlenmi~ bir proje olmaktan yok
kendiliginden geli~en sUrecin bir iirUnUdUr. Ancak sUreI' ve ihtiyaylar kendine
uygun orgUtlUlUk araylarmm ortaya ylkmasma yol ayml~lIr. Mahalleyi ilginy
kllan ozelliklerden birisi bu orgUtsel araylann olu~umu ve geryekle~tirdigi
i~levlerdir. Nitekim 1 MaYls Mahallesi giderek bir model olmaya ba~laml~ ve
izleyen donemde yeni 1 Mayls Mahallesi omekleri ortaya Ylkanlml~tlf.
Ara~lIrmalardan edindigimiz bilgilere gore bugUnkU Nurtepe (Kaglthane),
GUzeltepe (Alibeykoy), GUlsuyu (Maltepe) ve Gaziosmanpa~a ilyelerinin bir
klsml aym dU~Unme biyiminin ve benzer mUcadele ve orgUtlenme sUrecinin
iirUnii olarak kurulmu~lardlr. Diger bir ifadeyle tekil bir durum degil, kent
yapmda geli~tirilen bir etkinlik soz konusudur.
Sosyalist hareketin, ba~langlyta degilse bile mUcadelenin kendi iyinde
kullamm degerli bir kent projesi olarak geli~tirdigi 1 Mayls Mahallesi hareketi,
kullamcllann dogrudan yonetim ve Uretim siirecine kalIldlklan bir yabamn
sonucu olarak fiili varhgml kabul ettirebilmi~tif. Konut yaplcllann karar
siirecine dogrudan kalIlmalanm mUmkUn kllan araylar kullamlml~lIr. Katthm,
kurucularm konut etkinliklerini yonetecek bir komiteyi gizli oyla belirleme ve
daglttlacak arsa bUyUklUklerinde e~itlik kayglsl ta~lma, konut sahipleri arasmda
geryekle~ecek anla~mazhklara miidahale etme gibi klsa sUreli kararlardan uzun
sUreli miicadelelere kadar tUm a~amayl kapsamaktadlr.
Mahallede, sosyalist gruplann etkinliklerini geli~tirdikleri siireyte ilk
komite seyimi, aylk oylama ~ekilde yapllmasma kar~m, ikinci kez komite
seyimi, seymen listesi belirlenerek ve seyim sandlgl konularak gizli oy, aylk
saYlmla belirlenmi~tir. Seymen listeleri tartl~maya yol aymayacak bir yontemle;
mahalledeki tUm gecekondularm kime ail oldugunu gosteren, komite kaYltlarma
gore olu~turulmu~tur. Boylece konut yaplcllarm iradeleri, temsil organma
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yansltIlabi1mi~tir.

ki~iyi ba~kan,

Komite kendi i~inde gorev daglhml yaparken, en ~ok oy alan
ikinciyi de ba~kan yardlmclsl olarak gorevlendirmi~tir.

Kurucularm verdigi bilgiye gore, mahalledeki konut yaplcIlarm
belirlenmesinde, komite Uyelerinin ara~lrma sonu~lan belirleyici olmu~tur.
Buna gore, konut yapmak amaclyla mahalleye gelenlerin nereden ve hangi
ili~ki1er Uzerinden geldikleri onemli sayIlml~tIr; ama, ger~ekten bir konut
ihtiyacI olup olmadlgl ~ok daha onemsenmi~tir. Nitekim, daha once mahalleye
gelip konut yeri isteyen ve kendisine yer verilen bazl ki~i1erin, ashnda ba~ka
mahallelerde evleri oldugu tespit edildiginde, verilen yer geri ahnml~tIr. Komite
Uyeleri bu konuda ~ok saylda ornek oldugunu belirtmi~lerdir.
Komite, gerek duydugu anlarda halkla birlikte toplantIlar yapml~ ve bu
toplantIlarda konut yapma mUcadelesinin sonuca ula~abilmesi i~in iki temel
ko~ula ozen gostermi~tir: Bunlardan birincisi konut sahibinin ikamet etme
zorunlulugu, ikincisi Ylklm i~in gelebilecek resmi gU~lere kar~1 ortak direnme
karandlr. Konutlarda ikamet etme zorunlulugu, mahallenin YlkIlmasml
zorla~tIracak en bUyUk etken olarak gorUldUgU i~in olduk~a onemsenmi~tir.
Kurucularm verdigi bilgilere gore komite, bo~ konutlarm sahiplerini uyarml~;
uyarIlarm dikkate ahnmadlgl durumlarda verilen yerler geri ahnml~tIr. Aym
~ekilde Ylklm giri~imlerine direnme karan da destek bulmu~ ve bUyUk Ylklm
giri~imleri, ciddi bir direni~le kar~lla·~ml~tJr.
Konut yaplm sUrecini hlzlandlrmak ve diger ortak giderleri kar~llamak
amaclyla, yonetici komite onderliginde bir bUt~e olu~turulmu~; giderler ve
gelirler hakkmda, adma "dernek" denilen mahallenin merkezi toplanma yerinde
katIhmcllara bilgi verilmi~tir. Sozkonusu ortak bUt~eye gelen gelirler (bagl~lar
ve yardlmlar), 0 donemde Ziraat Bankasl Umraniye ~ubesinde bir hesapta
toplanml~tIr. BUyUk Ylklm gUnlerinden hemen sonra yalmzca istanbul'da degil,
Ulke ~apmda sosyalist hareket i~inde ve ~evresinde bulunanlar, I MaYIs
halklyla dayam~ma i~erisinde bulunmak amac!yla bu hesaba katklda
bulunmu~lardlr.

Mahallenin kent sistemine uygun olarak planlanmas! i~in TMMOB ve 0
donemde ~ehircilik bolUmlerinde okuyan ogrencilerden destek almml~;
ger~ekten de ~Ikmazl olmayan, caddeleri geni~, bah~e i~inde konutIar in~a
edi1mi~tir. Ama~, ya~amlabilir ~evre anlaYI~1 i~inde, kom~uluk ve dayam~ma
ili~kilerini onemseyen bir konut tipi ger~ekle~tirmektir. Aym ~ekilde belirlenen
mahalle plam i~inde okullara, saghk kurumlarma, ~ocuk oyun parklarma yer
verilmi~ olmas! ilgi ~ekicidir. Kuruculara gore bu i~lerde ~ah~an mUhendislere
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hiy iicret odenmemi§tir. <;:ah§ma tlimiiyle goniilliilUk esasma dayah oldugu iyin,
zaten yah~anlann da herhangi bir iicret talebi olmaml§tIr.
Nitekim bu tiir dayam~manm bir omegi olarak, 2 EylUl 1977 giinii
giivenlik kuvvetleri biitlin mahalleyi yerle bir etmelerine kar§m, Ylklml izleyen
birkay giin iyinde mahalledeki tlim konutlar yeniden yapllabilmi~tir. Bu hlzh
in§a siirecinde, istanbul' un degi~ik semtlerinden ve iiniversitelerinden sosyalist
diinya gorii§iine ilgi duyan yiizlerce geny gelmi~ ve kar~lhkslz yah~ml~lardlr.
Y Iklmm son derece aglr olmasl ve ylklm SJrasmda mahalle halkmdan dokuz ki~i
ya~amml yitirmesine kar~m, sosyalist yevrelerin aktif destegi artarak siirmii~tlir.
1 MaYls Mahallesi halkmm, sozii edilen donemdeki iy dayam~masl ve
orgiitliiliigii de son derece dikkat yekicidir. Mahallede giindelik hayatm
siirdiirillebilmesi iyin gerekli olan araylar, ortak yaba ile geryekle~tirilmi~tir. Bu
araylarm en onemlilerinden birisi de tiiketim kooperatifinin kurulmasldlr. Dike
yapmda yokluklann ve kuyruklann oldugu Ylllarda 1 MaYls Mahallesi halkl, bir
tilketim kooperatifi kurarak, halka ucuz tliketim olanagl sunmu~tur. Kooperatif
sadece bir tilketim araylan mekam olarak degil; halkm orgiltlil bir yaplda
birle~mesinin bir aracl olarak da i~lev gormil~tUr.
1 MaYls Mahallesi bu ozellikleriyle katlhmclhgm i1giny bir ornegidir.
Bugiln yok tartl~llan katIhm ve plan kavramlan aylsmdan 1 Mayls Mahallesi
deneyimi ogreticidir. Vasal olmayan bir yeryeve iyinde geli~mi~ olmasml,
donemin sosyalist hareketine egemen olan siyasal dii~ilnil~ biyimlerinde ya da
toplumsal miicadelelerin dilzeyinde aramak gerekir. Bu konu genel olarak kent
sorunu ve ozel olarak da konut sorununun nasll yozilmlenebilecegine ili~kin
kuramsal bakl~ ayllan baglammda tartl~llabilecek bir konudur.
1 MaYls Mahallesinin Mustafa Kemal Mahallesine Diinii~iimii!
Mahallenin fiili kurulu~uyla i1gili bu silrecin dl~mda yasalla~ma biyimi de
son derece dikkat yekici derslerle dolu bir deneyimdir. Enformelle formelin
nasll aym dilzlemde bulu~tuklanm gosteren ilginy bir ornektir. Dokuz ki~inin
ya~amma son verecek kadar "kararh" gozilken kamu otoritesinin, mahalleyi
tamma siirecinin ilk adlml olarak bir gilvenlik kurumunu olu~turmasl ve
arkasmdan diger adlmlann atllmaSI, "kararhhgm" anhk ve degi~ken oldugunu
gostermektedir. Nitekim, 1 MaYls Mahallesinin fiilen kabul edilmesi anlamma
gelen kamu kurum ya da hizmetlerin getirilmesi ile resmen mahaJleyi yok
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saymak arasmdaki ~eli~ki 2-3 Yll kadar
tiimUyle silinmi~tir.

sUrmU~

ve bu "yok etme kararhhgI"

1978 yill bahar aylannda mahallede bir karakol kurulur. Bunu resmen
dogrulatma olanagl bulunmasa da, mahallelilerin verdigi bilgiye gore karakolun
tabelasmda "1 Mayls Mahallesi Jandarma Karakolu" yazlhdlr. Tam ifadeyle
soylemek gerekirse bu, olmayan mahallenin karakoludur. Belirtmek gerekir ki
karakolun kurulu~ nedeni, gecekondulan Ylkmak degildir.
Karakol
yetkililerinin 0 gUnlerde "Ylklm yapmaYI planlamadlklan" yonUnde basmda
a~lklamalan yer almaktadlr. Yani karakolun kurulu~ amaCl, olmayan bir
mahallede "asayi~i saglamaktIr."
Karakolun kurulmasml izleyen birka~ ay sonra, mahallenin dort ayn
bOlgesine dort adet prefabrik ilkokul a~Illr. Okullann a~llmasl i~in mahallenin
"ya~hlar komitesi" Uyeleri aylarca ugra~ml~lar; valilik, Belediye Ba~kam ve
Milli Egitim Bakanhgl yetkilileri ile gorU~mU~ler. Sonu~ta kaglt Uzerinde
giizUkmeyen mahallelerine okul yaptIrmaYI ba~annI~lardlr. Ostelik sozkonusu
okullar da mahallenin politik kimligini yansltmaktadlr. "I Mayls $ehitlik
ilkokulu", "I MaYls E-5 ilkokulu" gibi. Okullara 1978/79 ogretim yilmda
ogretmen atamalan yapllml~ ve egitim-iigretime ba~lanml~tIr.
Yasalla~ma sUreci 1979 yill sonbahar aylannda "I MaYls Mahallesi Halk
TUketim Kooperatifi"nin kurulu~ ba~vurusunun yapllmaslyla devam etmi~tir.
Kooperatif, mahallenin adml ta~lmakta ve kuruculann tUmU, I Mayls
Mahallesinde ikamet ediyor giirUnmektedirler. Ba~vuru bu haliyle kabul edilir
ve kooperatif siizlqmesi 20 EylUI 1979 tarihIi Ticaret Sicil Gazetesinde
yaymlanarak resmile~ir. ArtIk, kaglt Uzerinde gorUnmeyen mahallenin bir de
kooperatifi vardlr ve kurucularm tamaml, olmayan mahallede ikamet ediyor
gozUkmektedir.
Son olarak 1980 Yllmda I MaYls Saghk istasyonu a~lhr. Saghk
MUdiirliigUne bagh olan bu birimde bir doktor, iki hem~ire gorevlendirilir.
SozU edilen yasal kurumlar ve kamusal hizmetler tUmUyle, kaglt Uzerinde
olmayan bir mahallede ger~ekle~mi~tir. Mahallenin varhgl yasal olarak kabul
edilmemekte; ama, kamusal hizmetlerin getirilmesine devam edilmektedir.
Ostelik resmi yazl~malann tiimUnde ve kurumlann admda mahallenin adl
belirtilerek. Sistem a~lsmdan hep vurguladlglmlz belirsizlik, hukuksuzluk,
tutarslzhk vb. klsaca enformeIIe formelin nasil i~i~e ge~tigi bu orneklerde de
somut olarak gozUkmektedir.
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Nihayet 1980 yilt sonunda mahallenin yasal varhgl da kabul edilerek
muhtarhk mUhrU verilmi§tir. Mahallenin artlk resmen tamnmasl, 12 EylUI 1980
askeri darbesini izleyen ilk aylarda gergekle~mi~tir. Burada, yeni yonetimin
gUvenlik kayglStntn yaratttgi ihtiyaylar on plana 9Ikml~; bu ihtiyaca uygun
olarak "tUm yerle§melerde ikamet edenlere ili~kin bilgilerin toplanmasl ve
merkezden kontrolU" ama9Ianml~hr. Hatta ikamet degi~ikliklerinin de resmi
yazlyla gergekle~tirilmesi yonUnde yeni kararlar altnml~ttr.
Bu durum, I MaYls Mahallesinin de yasalla~ttrllmaSI ve ikamet edenlerin
kaYlt\annm tutulmaslm zorunlu hale getirmi~tir. Mahallenin, muhtarhk
deneyimi olan bir heyeti, askeri yetkililer tarafmdan yagnlml§ ve orada tek
emirle "Mustafa Kemal Mahallesi" adlyla muhtarhk mUhrUnUn verilmesi karan
Ylkml~ttr. tizetle, mahallelilerin istekleriyle, sistemin istekleri 9akl~ml~tlr.
Artlk, kaM Uzerinde de bir mahalle vardlr: istanbul iIi, OskUdar ilyesi,
MUSTAFA KEMAL MAHALLESi!
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ABSTRACT

The material presented in this paper is based on data accumulated during
a research conducted in 1 MaylS Mahallesi, Umraniye, Istanbul. The first
feature studied is the relationship between urbanization and social confiicts.
The other feature examined is in spite of the efforts made to legalize urban
spaces how de facto situations have overcome formel authority. In the former
case while social movements, expand the city beyond formal process terms of
space and population in the later case legal and illegal institutionalisation and
relationships overlap.
By its traditional name 1 MaylS Mahallesi the mentioned area, is an
original example where two basic characteristic can be observed. The
movement that led to the construction of squatter settlements (gecekondula§ma)
in 1976 which gave way to the strong opposition of the formal authorities. Yet,
as the consequence of the strong solidarity between the people living in the
area, the district with approximately 5000 houses andformal identity became a
part of the city in 1980.
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