C;:OCUKLARIN ANLATIMIYLA BAYRAMTEPE'

Anen ~ATIROGLU"

Tamk oldugumuz son yirmi Yllda ya~adlglmlz toplumda zaman yok hlZh
aktl. Bu algmm altmda yatan nedenlerden biri seksenli Ylllardan itibaren
belirlenen hedefler uyannca giri~ilen degi~imlerle ilgilidir. Toplumda geri
doniilmez bir biyimde etkin olan bu degi~imlere bagh olarak, omegin tiiketim
artlk farkmda olmadan yapllan bir ah~kanhk halini aldl. istanbul'un iyinin ve
yevresinin en onemli kentsel ogeleri arasmda bUyUk ah~ veri~ merkezleri, sUper
marketler ve plazalar yer aId!. Hatta kentin klasik silueti degi~ti. Bu olguya
ko~ut olarak yok farkh i~ alan lan, i~gUcU tiirleri, Ucret ve gelir tabaklan dogdu.
Ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak fonnel olan ile enfonnel olan birbirine
daha yok kan~tl.
istanbul' un, soz konusu geli~meler boyunca neredeyse siyah-beyaz bir
gorUntUden yok canl! renklerden olu~an bir gorUntUye geytigini soylemek
mUmkUn. Yine bu sUreyte neredeyse SlmrSlZ saYlda otomobil markasmm yol
aldlgl otobanlar yaplld!. DolaYlslyla geymi~te ~ehir merkezine yok uzak olan
kimi semtler birden bire merkeze yakmla~t!.
Toplumsal alanda ya~anan renklenme ve ye~itlenmeye paralel olarak
konut standardl ve yerle~im yerleri aylsmdan da ye~itlenmeler ba~lad!. Yerle~im
alam, yevresindeki kom~u illerin sllllrianna ula~an istanbul' un sayfiye niteligi
ta~lyan kimi ilyeleri bu silreyte, konut alan Ian ya da uydu kentlerle dolmaya
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Ozellikle TEM otoyolu sayesinde ~ehrin hem Anadolu hem de Rumeli
yakasmda cazip i~ ve konut alanlan olu~tu.
Eski kent merkezinin slmrian dl~mda kalan ye~itli semtlerinde bir yandan
yiiksek standartll, "bir ya~am tarzl" sunan kimi in~aat ~irket1eri "ozel,
ayncahkh, korunakh" konut alanlan iiretirken, ote yandan bu yok ozel alanlarm
hemen yam ba~mda, onlardan once kent dl~ml ke~fetmi~ tamamlanmaml~
apartmanlardan olu~an dii~iik standarth ve kendi kurallan ile ya~ayan insanlann
ikamet ettikleri mahalle1er ortaya Ylktl. 1
istanbul'da ozellikle doksanh Ylllar bu iki birbirine kar~lt yerie~im
alanma fazlaslyla hizmet etti. Bu yah~mada, kentte olu~an toplumsal, ekonomik
ve kiiltUrel anlamda yok farkh ve ye~it1enmi~ niteliklere sahip bolgelerin dii~iik
standarth olanlan arasmda yer alan bir ornek iizerinde duracaglz.
Bugiin daha yok "varo§" kavraml ile ifade edilen kentlerin dii§iik
standarth ve hukuki olmayan yerie~im bolgeleri uzun Ylllar boyunca gecekondu
bOlgeleri olarak adlandmlml§lI. Gecekondu, toplumumuzun elli yIll a§km bir
zamandlr tam~lIgl bir olgu. Ancak gecekondu kavrammm dayandlgl daha
masum iyerige kar§l "varo§" kavraml rant, arsa ve konut ticaretine dayah bir
ekonomik faaliyeti, dayam§ma yerine somiirii ya da slrtmdan geyinme
anlamlanm iyennektedir. Erman, "varo§" ve "§iddet" sozciiklerinin birbirini
yagn§lIrdlgml, '§iddet yanhsl', 'sistem kar§ltl', 'tehlikeli gruplar'l akla
getirdigini ele§tirel bir biyimde ele almaktadlr.' Biz burada konunun bu boyutu
iizerinde durmaYlp, geymi§in gecekondulusu ile bugiiniin varo§lusu arasmda
zihinlerde onemli farkhhklar oldugunu belirtip, kentlerin yevresinde kent
hukuku dl§mda geli~en yeni tip yerie§im alanlanmn niteliklerinin "gecekondu"
kavramlm a§an ozelliklere sahip oldugunu ifade etmekle yetinecegiz.
istanbul' un merkezinden uzakta, §ehir ya§amlyla baglantlslz, bir baklma
kent slmrian iyinde olmasma ragmen kent almayan dii§iik standart11 konut ve
1950'li Yillarda daha ~ok hazine arazilerinin i~gaI edilerek tek kath derme~9atma evlerin yapllmasl Be
kendini gosteren, 1983 Yllmda ylkanlan afyasasl ile gecekondu sahipJerine arazilerinde dOrt kala kadar
apartman yapma imkanmm verilmesi geli~en sUre91e ilgili olarak ~u kaynaklara bakl1abilir: ~en, Mustafa
(raporn hazlrJayan), Tiirkiye'de Gecekondunun 50. Yllt: Barmma lhtiyacmdan Kentset Rant Payla~lmma
Donu§en Bir Siirecin Ekonomik, Sosya/ ve Politik Boyutlart, Friedrich Ebert Vakfl, tstanbul, 1996;
~enyaplh. Tansl, "Cumhuriyetin 75. YIII, Gecekondunun 50. Ylh", 75 Ytlda Degi§en Kent ~e Mimarbk,
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bOlgelerinde enfonnel ili~kilerin egemenligi gozlenmektedir. Erder,
Umraniye'de yaptlgl yah~mada, bu biilgede tutunmanm "dayam~ma" ili~kisi ile
mi yoksa "gUy" ili~kisi ile mi saglandlgl sorusunu soruyor.3 Genellikle kokene
bagh i1i~ki aglannm varoldugunu, bu i1i~kilerin kimi zaman zor durumda
olanlarm yararIandlgl "fedakarhk" ve "vericilik" temalannm aglrhk kazandlgl
gUven, yardlmla~ma ve dayam~ma ili~kileri biyiminde; kimi zaman ise, ozellikle
iktidar ili~kileri soz konusu oldugunda, "patron-yana~ma" ili~kileri biyiminde
gUndeme geldigini gostermektedir.'
J~lk ve PmarclOglu ise Sultanbeyli'de yaptlklan yah~mada, bu bolgedeki
i1i~kileri
"nobetIe~e
yoksulluk"
kavraml
araclhglyla
toplumsal
incelemektedirler. Yazarlara gore, nobetle~e yoksuIluk, yoksul enformel
kesimlerin donU~tUrme kapasitesine sahip cemaat olu~turabiIme kabiliyetleri
sayesinde sistemin gediklerini bularak geli~tirdikleri bir yoksulluk stratejisidir;
bu strateji 1980'lerden itibaren formelin girdigi krizle ve enfonnel olanm
hareket alanmm geni~lemesiyle beraber onem kazanmaya ba~laml~tlr. 5

o halde, "dayam~ma" ve "gUy" i1i~kileri sayesinde kentin slmrlarmda
bUyUyen bu tip yerle~im biilgelerinin, bir anlamda konut sahibi olma olanaklan
bulunmayan yeni gOymenlere istanbul'da mUlk sahibi olma imkam verdigi
soylenebilir. Bununla beraber, kent hukuku dl~mda geli~en bu gibi yerle~im
alanlannda pek yok zor ya~am biyimlerinin oldugunu da tahmin etmek zor
degildir. i~te bu alanlardan biri olan Bayramtepe'de yUrUttUgUmUz yah~ma da,
hakh olarak kendini hiy de istanbul'da ya~lyormu~ gibi hissetmeyen
Bayramtepelilerin, "ya~am biyimlerini" bolgede ya~ayan yocuklarm gozUnden
ortaya ylkarabilmeyi amaylaml~tlr. Bu makale yah~mamlz sUresince elde edilen
verilerden bir klsml Uzerinde temellendirilecektir.
C;:ocuklarm AnlatImlyJa Bayramtepe

Doksanh YIIlardan itibaren istanbul' un her ilyesinde aym oranda nUfus
artl~l geryekle~memi~tir. Kimi merkezi iIye1er nUfus aylsmdan
bUyUme
gostennez hatta gerilerken, kimi ilyelerin nUfusunda olaganUstU artl~lar

SemaErder. istanbul'a Bir Kent Kondu Omraniye. lIeti~im Yaymlan. istanbul, 1996, s: 253.
Erder, a.g.e, s: 291.

oguz I~lk - Melih PmarclOglu, Nobet/e§e Yoksulluk Sultanbeyli, iIeti$im Yaymlar!, Istanbul, 2001, 8:7778.
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gozlenmi~tir. i~te,

yogun niifus birikimlerinin ya~andlgl ilyelerden biri de
Bayramtepe Mahallesinin de iyinde yer aldlgl Kiiyiikyekmece ilyesidir.'
1985-90 doneminde niifusu yakla~lk %70 oranmda artan Kiiyiikyekmece,
1986 Yllmda ilye olmu~tur. :)imdiki niifusu yakla~lk 460 bindir. Yakm geymi~te
istanbul'un epeyce dl~mda yer alan ve sayfiye semti olarak goriilen bu ilye,
diger bazl ill'e ve semtler gibi TEM otoyolunun aytlmasmdan sonra merkeze
yakla~ml~tlr. Tlpkl kom~usu "Bahl'e~ehir" gibi Bayramtepe'nin de hlzla ortaya
I'lkmasmda soz konusu kolayla~an ula~lm olanagmm etkili oldugu
dii~iiniilebilir.

Kiil'iikl'ekmece ill'esinin kuzeyinde yer alan ve kent hukuku dl~mda kalan
bir yer1e~im alam olan "Bayramtepe" 1928'de niifus miibadelesi nedeniyle
gelen gOl'menleri iskan etmek amaclyla kurulmu~ olan Kayaba~l Koyii'niin
mera alanlanm i~gal ederek ortaya I'lkml~ bir mahalledir. Ancak
Bayramtepe'nin biiyUmesi oylesine ~a~lrtlcl bir hlzla gerl'ekle~mi~tir ki, duragan
nUfusu ile Kayaba~l KoyU Bayramtepe kar~lsmda klsa zamanda "siyasi rolUnU"
kaybetmi~ ve muhtarhk BayramtepeIilere gel'mi~tir.
Kendisinden once kaYltiann yok yetersiz tutuldugundan yakman muhtar,
mahallesinin nUfusu hakkmda kesin bir bilgi verememekte ve yakla~lk seksen
bin ki~inin ya~adlglm tahmin etmektedir. Gol' edenlerin yogun olarak Tokat ve
Adlyaman'dan geldigini soylemektedir. Bununla beraber TUrkiye'nin pek I'ok
bOlgesinin Bayramtepe'de kendine yer buldugunu gormekteyiz.
Bayramtepe I'ok onemli altyapl sorunlan ile kent hukuku dl~mda geli~en
bolgelere onemli bir ornektir. Derme yatlua apartmanlardan olu~an bOlgede
yapllan herhangi bir gozlemde ilk dikkat I'eken, slkhkla kar~lla~llan, kapl,
yerl'eve vb. in~aatlar il'in gereken malzemeleri satan hurdactlardlr. Klsacasl
Bayramtepe in~aat demirlerinin bir kat daha yiikselebilmek iyin ham bekledigi,
planslz, renksiz apartmanlar ile alt yaplslz, kendi kendine ya~ayan kocaman bir
mahalledir.
Bayramtepe'de Tiifekl'ioglu ile beraber yiiriittiigiimilz ara~tlrlnada
mahallenin ilkogretim okuluna devam eden 10-14 ya~ grubu ogrencilerin tiimii
ile bir anket l'ah~maSI yiiriittiik. Anketi ogrencilerin istanbul 'u tamma

6
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olyiilerini belirleme aylsmdan degerlendirdik.7 istanbul' dan ml geldiniz?
sorusuyla bizi kar~llayan annelerin yocuklannm istanbul'u televizyon
araclhglyla biraz tamdlklanm, merkezi semtIere neredeyse hiy gitmediklerini,
denizi heniiz gormediklerini anket yah~maSI sonucunda anlaml~ bulunuyoruz.
Kar~lmlzdaki yocuklar ve aileleri ait olduklan koylerin ya~am biyimini terk
etmi~ olmalanna ragmen, hem de kentIile~tiklerini gosteren ya~am biyimleri
yoktu.
Ancak anket uygulamalannm sahip olduklan smlrhhklan a~mak iyin bu
ek olarak ogrencilerden mahallelerini anlatan bir kompozisyon
yazmalanm da istedik. Okul yoneticilerinin ve ogretmenlerin de yardlmlyla
aldlglmlz metinler bizim iyin anket sonuylanm yok a~an derinlemesine bilgiler
iyermektedir. Bu metinler aym zamanda yocuklann hassasiyetlerini ve
yevrelerinin iizerlerinde blrakttgl olumsuz etkinin belki de abartlh giiciinii
gostennektedir. i~te burada Bayramtepe'nin fotografmm ogrencilerin
anlattmlyla aktanlmasma yah~llacaktlr.
yah~mada

ilk bakl~ta hemen fark edilen alt yapl sorunlan ogrencilerin de slkhkla
ortaya koyduklan konular olmu~tur. Su tesisatmm eksikligi, kayak elektrik
kullamml, kanalizasyon, yol ve temizlik sorunlan metinlerde ilk slralan
almaktadlr.
Kompozisyonlar incelendiginde mahalledeki temel sorunlardan birinin su
sorunu oldugunu goriilmektedir: 8 "Su yok"tur . "jnsanlar, iski belediyesinden
tanker gelecek de bir yudum su bulacaglz diye dort gozle bek"lemektedir.
Ancak iSKi'nin tankerlerle daglttlgl su konusunda da bUyiik ~ikayetIer
bulunmaktadlr. "Sulan tankerler bir ayda bir getiyor ve kim ne kadar su
doldura bilirse dolduruyor. Bazzlan para ile alzyor." Aynca bu slrada ciddi bir
karga~a da ortaya ylkmakta, "su gelince kadmlar birbirine gir"mekte "Su i<;in
kavga ed"ilmektedir... "Kil<;ilk <;ocuklar iski arabalarmm arkasma takzllp
arabalarm allmda eziliyorlar. "Hatta "Hamile kadmlar <;ocuklarml dil$ilrilyor"
diyerek konuyu yok yarplCI biyimde dile getirmektedirler.
Bayramtepe'de her evin oniinde, pek yok kompozisyonda ifade edildigi
biyimiyle "vidon"lar bulunmaktadlr. Bu bidonlar oylesine yaygmdlr ki,
Hayati TOfekcio~lu~AY$en Sahro~lu, "Bayramtepe On Arastlrmasma GOre, 10-14 Y8$ Grubu
O~encilerin tstanbul'u TamylS ve Kentsel Mektl.nlan AlgltaYI$ Biyimleri", 21. YiiZYl1 KarglSlnda Kent ve
lnsan, Ba~lam Yaymlan, istanbul, 200 1.
Ogrenciierin kendi imla ve ifadeleri italik harflerle aktaniml$tlf.
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ogrencilerin Bayramtepe'yi "bidon kent" olarak tammlamasma

bile yol

ayml~t1r.

Su sorunu onlar iyin yok can ahcldlr; ancak Umidini kesmeyen yocuklar
da vardlr. "Allaha §iikiir bu sorunda telaft edilmeye ba§ladl yerlere su borulan
do§enmeye ba§landl. Yakmda suyumuz gelir in§allah." diyerek beklentisini
ifade etlnektedir bir ogrenci. Nitekim, 2003 ytlmda bOlgeye su baglanml~t1r.
Mahallenin bir ba~ka onemli sorunu elektriktir. BOlgede "her zaman
elektrik kesil"mektedir, "r;iinkii her evin kar;ak pirizi var"dlr ve "Herkes bu
kae;ak piriz i§ine devam etmekte"dir. Hatta "bazrlan ev elektrigiyle i§yeri
r;ah§flr"maktadlr.
Bayramtepe'de ba~ka bir ogrenci de yaygm ~ekilde kayak elektrik
tilketildigini ~oyle anlatmaktadlr: "Bazl insanlar kar;ak elektirik kullanarak
kae;ak elektirik yakmayan ki§ilerinde elektriklerinin kesilmesine yol ae;lyor ve
bundan dolayl kae; giin elektrik gelmiyor"
Bu konuda ogrencilerin elektrik kablolarmm saglam yapllmasmdan,
trafolan, kayak elektrigi denetlemekle gorevli olanlarm rU~vet almasma kadar
uzanan ye~itli onerileri de bulunmaktadlr: "elektirik kl§ aylarmda Jazla gider
onun ie;in elektrik kaplosunu saglam yapllmahdlr. ", "bazl insanlar kolay yoldan
kazane; saglamak ie;in "kae;ak elektrik" kullamyor. ve bu nedenle troJolarda
birr;ok sorun oluyor. Bence bu sorunu gidermek ie;in evler denetlenmeli
gorevlilerin bazllarmm para almasl onlenmelidir."
Bu tilr ~ikayetlerin otesinde yok daha yarplCl ve samimi tepkilerle de
konu aylklanmaktadlr: "Elektriklerimizi yapsalar hie; gitmese e;ok iyi olur.
jstanbul'un ie;inde cegran kesildiginde insanlar korkarak dl§anya firhyorlar.
<;iinkii istanbul'un ir;inde hie; cegran gitmiyor. Neden bunlar bOyle. " Bu konuya
son noktaYl, "Elektrik kesintilerine gelince bu devletin gelecek kaynagl
e;ocuklara yapllgl biiyiik bir aylptlr. Nasll bir okulun elektrigi kesilir. Hie;
dii§iinmiiyorlarml karanhkta nasll egitim yaplhr. Nasrl insanlzga Jaydalz
olunur" diyen ogrenci ile koyabiliriz.
<;ocuklann i~aret ettigi biT diger onemli konu bOlgede kanalizasyon
sisteminin bulunmamasldlr: "Kanalizasyon ise herkesin kuyusu var kuyusu
dolunca parayla e;ektiriyor. Bazllarl evin altma toprakta r;ukur ae;lyor ordan
toprak emiyor 0 evler pis kokuyor"

179

Konu "tuvalet kuyularz vidanjorle gektirir'mektedir, ancak insanlar her
zaman "gektirmeye para bulamamakta"dtr. "kanalizasyon evimizin onunde
aklyor doldugu zaman gektiriyoruz. Ama bizim paramlz var da gektiriyoruz. Ya
parasl olmayanlar nasll gektiriyor. Mecbur derelere a~agl, bir hortumla
veriyorlar. Ve bizim 90cuklmmlz da oralara inip oynuyor", diyen ogrencilerin
dile getirdikleriyle de aytklanabilir.
Neticede onlar" bir 90cuk olarak giizel bir gevrede ya~amak istiyorum.biz
90cuklar temiz yerlerde ya~amak istiyoruz." demektedirler.
<;ocuklan dogrudan etkileyen problemlerden bir ba~kasl yollann yamurlu
olmasldlr: yagmur yagdlgmda yollar 9amur oluyor ve okula gelemiyoruz mesela
bugiin smifzmlZda tam 22 fane iiftrenci gelmedi 9unkii okula gelene kadar
ustUmuz ba~lmlz 9amur oluyor. " derken bir ba~ka ogrenci ise bu ko~ullardan
epeyce yIlml~tIr, "... yo liar 9amur oluyor yagmur yagmca bir yere giderken
taksiye biniyorsun adam klZlyor araba 9amur oluyor diye ... Bizde Blklyoruz Bu
Hayattan Artllc'
<;amurun dl~mda aynca yol sorunun da altIm yizmektedirler: "Bile
yollarm kukurlu olmasl kazaya neden olmasma neden oluyor. Bu yiizden
yollara asvat diikUlmesini isterim.. " Aynca bu baglamda bir ba~ka onemli
noktaya da i~aret etmektedirler: "YollarzmlZ asvalt olsa kamyon gegerken
tozmaz. Yaz gelince kadmlar kapllarmm onunde oturular."
6grenciler ula~lm sorununa ~oyle deginmektedir: "Bu gevrenin diger bir
sorunuda ula~lmdlr. Burada ula~lm vardlr fakat bazl yerlere dimdirek giderek
de varamlyoruz fakat gitmek istersek nebiliyim bir yere ordan ba~ka biryere
gideceksin sonra ula~acaksm." Aynca, "Buradaki yo liar daghk tepelik
kimsenin akrabasl misafirlik i9in gelemiyorlar. "diye belirten yocuklara gore
"Burasl yazlarz slcak ve tozlu, kl~larz ise 9amurlu" diye anlatllmaktadtr.
Bayramtepe'de herhangi bir giivenlik birimi yoktur. Bu nedenle konunun
yocuklann yazdlgl metinlerde en lOok dile gelen meselelerden biri olmast
~a~lrttCI degildir. Metinler okundugunda bu olgunun onlarm ya~amlyla ne
derece onemli ili~kisi oldugu gorlilmektedir.

"Okul evimize 90k uzak, okula giderken yolda serseriler onumiize
9lktyorlar. Bizden para istiyorlar." diyen ogrencilere gore Bayramtepe onlar
aylsmdan hi\, de gUvenlikli bir yer degildir. Metin1erde bu konuda one ylkan
husus "serseri" kavramldlr.
Bayramtepe'de "serserilik ba~lm alml~
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~oyle

tamrnlanrnaktadlr serseri: "Bir de okulumuz etrafinda

insan sorunlarz vardlr. Bunlar "serseriler" olarak bilinir. Serseriler okul
etrafinda dola$lrlar, kavga yaparlar her tilrlil kiJtil alz$kanlzklarz vardlr.
(:evreyi rahatslz ederler. "
Aynca bir ogrenci, ",ok serseriler var.Gordilkleri ,ocuktan hara,
kesiyorlar eger ,ocuk vermezse ona bl,ak ,ekiyorlar ve zorla alzyorlar.Bu
olaylart ben ,ok ya$adlm" derken, ba~ka biri "Okul ,evresinde ,ok serseri
dola$lyor. Ogrencilerin paralart toplamyor. Okul ,evresinde kavga
,lkarzyorlar...... Serserilerin ,ozillmesi i,in gilvenlik ldzlm, buraya bir karakol
olsa serseri okulun yanmdan ge,emez" diyerek sorunu ele ahyor.
Hatta bu orneklerin okul iyine kadar yansldlglm ifade edenler de vardlr:

"okulumun gilvenligi hi, yok .... Okul i,inde <;etelqmeler oluyor birka, arkada$
toplamp okulda smifa girip bazl <;ocuklarl doviiyorlar ve dovmenin sonucunda
daha bilyilk kavgalar ,lklyor ", "... eger burada gizli polis veya ozel tip olsaydl
bu kavgalar olmazdl. ", ..... Bu kavgadan kil,ilkler ,ok etkileniyorlar ve
biiyiiyilnce onlarmda serseri olmasma sebep olabilir" diyerek kaygtlanm da
anlatrnaktadlrlar.
Neticede ogrencilere gore
"Hayat burada ,ok zor, hlrslzlzk,
dolandmcllzk hilelik. Hepsi burda."dlr ve "Burada gilvenlik ve kural hi,bir $ey
yok. Ne bir karakol, ne bir trafik polisi ve trafik levhalarz ne de cihazlan Hi,bir
$ey yok"tur.
Bu konuda yok yarplCI son bir ornek verilebilir. Bir 8. slmf ogrencisinin
gUvenlik problerninin nereye varacagma dair uyanlan yok dikkat yekicidir:

"Ge,en donem okula yaztlacaglm giln oturan ,ocuklar konu$urken kulak
misafiri oldum. (,ocuklar daha 5.6. ya$larmda) Biri digerine
_ Sen bilyunce ne olacaksm? Diye sorar (Digeri)
_Ben bilyiiyilnce serseri olacaglm. Sigara i,ecegim. Silah atacaglm,
bl,ak tutacaglm. Deyince <;ocuklart kendi karde$im gibi gordilm. Bu ,ocugun
gelecegi ne olur acaba."
Ogrencilerin kendi ifadelerinden yararlanarak aktannaya yah~tlglrnlz
sorunlar Bayramtepe 'ye dair bizirn de gozledigirniz sorunlardlr. Ancak onlann
imla hatalanyla dolu olsa da ifadeleri hem sorunlara ili~kin Uzerinde durulrnasl
gereken gozlemlerini, hem de bu sorunlarm Uzerlerinde blrakbgl izleri
gostennektedir.
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Boylece, bir kez daha ortaya ylkmaktadlr ki, Bayramtepe gibi fiziksel
yetersiz olan bir mahalle yocuklar iizerinde ya~am kalitesi aylSlndan
sorunlar yarattJgl gibi, aym zamanda onlann ki~isel diinyalannda da izler
blrakmaktadlr. Kiintay'm da ifade ettigi gibi, Tiirkiye'nin de taraf iilkeler
arasmda yer aldlgl Birle~mi~ Milletler <;ocuk Haklarma Dair Sozle~me uyarmca
"yocugun, saghkh ve giivenli bir yevrede, herhangi bir aynma ugramadan,
insanca ya~ayabilecegi bir kentte geli~mek en temel hakkJdlr.,,9 Oysa
Bayramtepe'li yocuklar saghklanm tehdit edecek su ve kanalizasyon
sorunlanyla yiiklii bir mahallenin sakinleridirler. Dii~Uk yol kalitesi nedeniyle,
toz-toprak-yamur iyinde bir ya~antJ siirmek zorundadlrlar. Kisacasl su ve
kanalizasyon sistemindeki aksakhklar, gUvenlik, saghk ve egitim konulanndaki
eksikliklerle miicadele ederek, kent merkezindeki akranlarmdan yok daha farkh
tecrUbelerle bUyUmektedirler.
ko~ullan

SONUe;

"istanbullu olma" olgusu son Yillarda biraz da defonne edilerek
kamuoyuna mal edilen bir konu oldu. Daha \'Ok halkla i1i~kiler-tamtJm faaliyeti
olarak toplumsalla~tJfJlmaya yah~Jldlgl goriildii. Oysa asJl onemlisi, istanbullu
olmaktan yok kentli olabilmek gibi gorUnUyor. istanbul'da estetik oldugu kadar
toplumsal boyutta da ortaya ylkan zlthk bu iki farkh kiiltiirel yapldan
kaynaklamyor; kent kokenli ve klr kokenli oImak.
Bu yah~mada da aylga ylktJgl gibi yogunlugu istanbul' da dogmu~ olan
Bayramtepe'li yocuklar istanbul iii smlrlan iyinde ya~amakla birlikte
ya~adlklafJ kent ve kent hayatJ ile ilgileri olmayan yocuklar. Okul yonetimi ve
ogretmenlerinin yabalan da yok slmrh kahyor. <;ocuklar ya~adlklan mahalleyi
hem klsmen bildikleri koy, hem de tahmin ettikleri istanbul'la kar~Jla~tJrarak
betimliyorlar. Zaman zaman aralannda isyan edenler de oluyor. Hatta bazdan
kendileri aylsmdan bir "gelecek" probleminin var oldugunu da kavrayabiliyor.
Bizim iyin en onemli sorun bu yocuklarm gelecekte kendilerini nasll
tammlayacak, neye ve nereye ait olacaklandlr? "Hayat tarzl" baklmmda
uylann arasmm hlzla aylldlgl bugiinkii toplumsal ko~ullarda, egitim yoluyla

9

Esin KOntay, "<;ocuk Dostu Kentler", 21. Yiizyd Kar-$wnda Kent ve insan, Baglam Yaymlan, istanbul,
2001, s: 316.
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topluma kattlma ~anslannm da pek kalmadlglnl giirdUgUmUz "Bayramtepe"li
yocuklan 10 nasll bir gelecek beklemektedir?
<;:e~itli

bOigelerinde enformel yap!la~malarm ortaya ylkttgl son elli Yllhk
serUveninde biryok "gecekondu" biilgesini bUnyesine dahil etmeyi ba~aran
istanbul'un bundan sonraki serUveni nasll geli~ecektir? DolaYlslyla iincelikli
konu, ye~itli ay!lardan son derece zor ~artlar altmda olan bu ve benzeri
biilgelerde ya~ayan yocuklann istanbul tarafmdan "kent"e nasll dahil
edilebilecegidir.
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Su konuda ogrencilerin imla, yazl ve ifadeleri de kent merkezi ile aralarmda ne kadar ~ok mesafe
oldugunu gostermektedir.
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ABSTRACT

Bayramtepe in its children's words

In this study, the Bayramtepe district of Istanbul, a typical informal
settlement area, is evaluated through the expressions of children who live there.
Children of Bayramtepe talk about the water, electricity, sewerage". etc.
problems of their neighbourhood area with striking descriptions and
expressions. They also seem to be aware of the vague foture awaiting them. So,
one of the most important problems for Istanbul is how this notion can be over
come and such migrant populations can be integrated with the rest of the city.
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