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Her plan n üç boyutu vard r: Sosyal, 

ekonomik ve mekansal. Planlar ve projeler bu üç 
ayak üzerine oturtulmal d r. Ayaklardan birinin 
eksikli i, plan ya da projenin hayat bulmas na 
engeldir. Ölçe i ne olursa olsun bir plan n veya 
projenin; sosyal, ekonomik ve mekansal boyutlar n 
tamam n  içermiyorsa amac na ula mas  mümkün 
görülmemektedir. Bu üç boyut aras nda çapraz bir 
ili ki söz konusudur.  

Ülkemizde gündeme getirilen ekonomik 
plan ve projeler, ço u zaman sosyal ve mekansal 
boyutlarda yeterince irdelenmemekte, özellikle 
bölgeler aras  geli mi lik farklar , neredeyse 
dikkatlerin d nda kalmaktad r. 80’li y llar n 
ortalar ndan itibaren ülkemizde ba lat lan h zl  yap  
de i ikli i gayretleri, geli memi  bölgelerimizde 
ekonomik, sosyal ve giderek siyasi boyut kazanan 
s k nt lara yol açm ; bu durum, toplumun bütün 
kesimlerini derinden etkilemi tir. 

lk önceleri: Serbest Piyasa Ekonomisi 
kurallar na ayak uydurabilme ans na sahip olmayan 
ve bundan ümitsizli e kap lan Do u kentlisi; 
televizyon verici istasyonlar  sayesinde kendi 
dünyalar ndan çok daha farkl  dünyalar n varl n  
ke fetmenin huzursuzlu unu duyan Do u köylüsü; 
huzursuzluklar üzerinde, içten bilinçsizce, d tan 
haince yap lan hesaplar ve zuhur eden bir talihsiz olay 
(Körfez Sava )... Neticede, kö eye  s k t klar  
vehmine kap lan insanlar. 

Sonralar : Topra a ve aileye olan güçlü 
ba lara ra men ehirli olman n avantajlar na ko an 
insanlar; parçalanan aileler, ekilemeyen topraklar, 
güdülemeyen sürüler... Göçenin göçtü ü yerde, 
kalan n kald  yerde içine dü tü ü ekonomik ve 
sosyal zorluklar. 

Sonuçta: Önlerine getirilen radikal 
aldatmacalara inanan, en ac mas z eylemlere dahi 
i tirak için kand r labilen insanlar… Yüz bine 
yakla an ölüm, yüz bini a an sakat; yüz milyar 
Dolar  a an ulusal harcamalar… nesiller boyu 
sürecek psikolojik ve sosyo-psikolojik problemler. 

te; bütün boyutlar  ile dü ünülmemi  ve 
alelacele uygulamaya sokulmu , sonuçlar  ise 
tamamen  tesadüfe b rak lm  bir plan n k sa vadede 
bu ülkeye maliyeti. K sa vadede diyoruz, çünkü 
problem, yirmi y la yak n zamand r bütün 
boyutlar yla, özellikle mekansal de i im süreci 
boyutunda devam ediyor. 
 
GÖÇ ÜZER NE 
 

Göç hakk nda sosyal bilimciler taraf ndan 
incelemelere ve ara t rmalara konu edilmi  olan 
husus, göçe kat lm  ki ilerin vard klar  yerde kar  

kar ya kald klar  etkile imlerle, yani daha ziyade 
sonuçlar yla ilgilidir. Nitekim “Göç ve De i me”, “Göç 
ve Geli me” ile  göçün yol açt  çe itli sorunlar, sosyal 
bilimcilerin ve kent bilimcilerin ilgi duyduklar  
konular olmu tur (Bak n z EK:1). Bu ilgiye sebep, 
Türkiye’deki göçlerin karakteri itibariyle fevkalade 
olumsuz neticelere yol açmas d r. Sonuçlar  dikkate 
al nd nda, gösterilen ilgiyi do al kar lamak 
gerekir. Ancak “göçün toplumun sosyal, kültürel, 
ekonomik, politik vb. tüm bünyesi ile ili kili ve etkileyici 
bir olay” olmas , dikkatlerin öncelikle göçün 
sebeplerine çevrilmesi gerekti ini ön plana 
ç karmaktad r. Olgu ve olgunun etkileri elbette 
incelenecektir; ama sosyal bünye etkile imiyle 
karakter bulmu  bu olguyu ortaya ç kartan süreç 
üzerinde dü ünmenin zor olmas na kar l k, daha 
ak lc  olaca  kabul edilmelidir. Bu yakla m n 
geçerlili i hakk nda göçün etkilerini göz önünde 
bulundurmak dahi yeterli olacakt r. 

Baz  göç tan mlar n  buraya almakta yarar 
vard r: “Göç; iktisadi, sosyal veya siyasi sebeplerin 
etkisiyle bireylerin yer de i tirmesidir”. “Göç, 
insanlar n bir yerle im yerinden bir ba kas na ya da 
bir ülkeden öbürüne temelli ya da geçici bir süre için 
ta nmas na denir”. “Göç, insanlar n kendilerine 
özgü nedenlerle ya ad klar  yerden bir ba ka yere 
do ru mekan de i tirmesidir”. “Göç; ki ilerin 
hayatlar n n gelecekteki k sm n n tamam n  veya bir 
parças n  geçirmek üzere, tamamen yahut geçici bir 
süre için bir iskan ünitesinden ( ehir, köy gibi) 
di erine yerle mek kayd yla yapt klar  co rafi yer 
de i tirme olay d r”. Dikkat edilirse göç 
tan mlar ndaki ortak nokta, mekandaki yer 
de i tirmedir.  
 
Göçün Temelleri 

Bizce göç; idraklerdeki de i im ile ba layan, 
mekanda yer de i tirme ile devam eden ve var lan 
yere uyumla tamamlanan bir süreçler bütünüdür. 
Göçün kahraman , idrakindeki de i ime ba l  olarak 
“Davranan nsan”d r. Süreçleri ta ba ndan sonuna 
kadar ya ayan, sonuçlar n  bütün olumsuzlu u ile 
birlikte y llarca gö üsleyen odur.  
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Göç, çe itli faktörlerin insan idrakinde 
meydana getirdi i istekli ya da istek d  
güdülenmelerin, mekanda yer de i tirme amac yla 
harekete dönü ümü ile ba lar. Mekanda yer 
de i tirme, konaklama ve yerle me evreleriyle 
devam eder. Var lan yere uyum gerçekle medi i 
sürece göç olgusunu tamamlanm  kabul etmek eksik 
olur; çünkü vard  yere uyum sa layamam  birey, 
potansiyel bir göçmendir. lk f rsatta tekrar yer 
de i tirecektir. Dolay s yla dikkatlerin, özellikle 
sürecin ba lang c na, mekanda eyleme dönü meden 



önceki davran  sürecine odaklanmas  gerekir. Söz 
konusu süreç ya anmad  takdirde, göç olgusu 
zaten gerçekle meyecektir. Dolay s yla bireyin 
davran  süreci göçün temelini te kil etmektedir. 
Göçün temel nedenlerine inebilmek için, göçe 
yönelen bireyin davran  sürecinin iyiden iyiye 
incelenmesi gerekir. Neticede; Do udan göçün 
sebeplerini do ru tesbit etmek için göçe kat lan Do u 
insan n n davran n  bilmek ve anlamak 
gerekmektedir.  
 
Göç ve Stres 

Harekete dönü medi i sürece göç olay ndan 
bahsedilemez. Davran  sürecindeki idrak, 
güdülenme ve aksiyon aras nda artan bir fonksiyon 
oldu u dikkate al n rsa, harekete geçi  için 
güdülenmenin had noktaya ula mas  gerekir. Bireyin 
harekete geçmemesi, geçmeyece i anlam na da 
gelmez. Potansiyel bir durum söz konusudur.  
Tembih faktörlerinin etkisiyle güdülenmede ya 
sönme görülecek, göç ertelenecek ya da farkl  
davran lar ortaya ç kacakt r. Her iki halde de bir 
stres söz konusudur.  Stresi ortadan kald rmak ve 
menfi davran lara meydan vermemek için istek, 
arzu ve beklentilerin tatmini gerekir. E er bu 
yap lam yorsa; eylemi, yani göçü kolayla t r c  hatta 
te vik edici tedbirlerin al nmas nda yarar vard r.  

Unutmamak gerekir ki; zorlay c  sebepler 
yoksa göç, geli en insan idrakinin ancak bir tercihi 
olabilir. drakin geli mesi ise de i imi ifade eder. Bu 
de i im, sosyal çevrede geli me arzusunu, doyuma 
ula mad  taktirde de mekandaki aray  
beraberinde getirecektir. O nedenle; zorlay c  
sebeplerin söz konusu olmad  durumlarda göç, 
geli me özleminin mekandaki aray  olarak kabul 
edilmelidir. De i ime ba l  geli me arzusunun 
kaç n lmaz sonucu... olarak da kabul edilebilir. Bu 
aray lar n getirdi i stresi ortadan kald rmak ve  
bireyin menfi motivasyonlara girmesine meydan 
vermemek için göç sürecinin kolayla t r lmas  ak lc  
bir yol olarak görünmektedir.   

Yap lmas  gereken; göçe güdülenmenin 
sebeplerini tesbit ettikten sonra, ya istek ve 
beklentileri tatmin edecek tedbirleri almak ya da 
gerekli ön çal malar n yap lmas  art  ile kontrollü 
olarak göçün önünü açmakt r. Strese meydan 
vermemek, stresi yönetmek demektir. Do uda ortaya 
ç kan her bir stresin sonuçlar  hakk nda, bu ülkenin 
art k yeteri kadar ac  tecrübeleri olmu tur. Sonuç 
olarak; idraklerin sürekli de i mekte ve geli mekte 
oldu u bilinciyle, idraklerin önünde dü ünce 
geli tirmek ve uygulamak gerekir diye dü ünüyoruz. 
 
Göç Konusunda Varsay mlar 
1.  Göç; davran  süreci ile ba layan, mekanda yer 
de i tirme ile harekete dönü en, hareketin 
bitmesinden sonra dahi etkileri devam eden bir 
süreçler bütünüdür. 

2.  nsanlar istek ve arzular n  kar layamad  ya da 
beklentilerinin kar lanmad  mekanlardan göç 
etmeye güdülenirler. 
3.  Göç, çe itli faktörlerin insan idrakinde meydana 
getirdi i istekli ya da istek d  güdülenmelerin, 
mekanda yer de i tirme amac yla harekete 
dönü ümü ile ba lar. 
4.  Göç için göçe güdülenmek yetmez; gerekli sosyal 
ve ekonomik artlar n olu mas  gerekir. 
5.  Göç, güdülenmenin olgunla mas  ile gerekli sosyal 
ve ekonomik artlar n olu mas  sonucunda ba lar.  
6.  Göçü meydana getiren faktörler unlard r:  

  Do al Çevre Faktörleri 
  Fiziki Çevre Faktörleri 
  Sosyal Çevre (siyasi, ekonomik ve kültürel) 
Faktörleri 

7.  Göçün unsurlar  unlard r: 
  Reddedilen yer,  
  Var lan yer,  
  Karakteri (iste e dayal  göç, istek d  göç ve cebri 
göç),  
  Yönü,  
  H z ,  
  Mesafesi ve  
  Süresi. 

8.  Reddedilen yer; bireyin istek ve beklentilerini 
kar layamad  ve reddetti i mekand r. 
9.  Var lan yer; bireyin istek ve beklentilerini tatmin 
edece ini umut etti i mekand r. 
10. ste e dayal  göç; bireyin kendi iste i ile 
gerçekle tirdi i bir süreçtir, dü ey hareketlilik 
özelli ini de kapsayabilir. 
11. stek d  (zorunlu) göç; bireyin gönülsüz olarak 
ve mücbir sebeplere (sosyal ve ekonomik sebepler, 
do al afetler ve kamula t rma kararlar ) dayal , 
gerçekle tirmek zorunda kald  bir süreçtir. 
Geli mekte olan tüm ülkelerde s kça görülmektedir. 
12. Cebri göç; bireyin ya ad  mekan  terk etmeye 
mecbur edilmesi veya mekandan sürülmesi ile 
gerçekle en bir süreçtir. Tarihi göçlerin genel 
karakteri bu yöndedir. 
13. Göçün evreleri unlard r: 

 drakteki de i meler, 
 Göçe güdülenme, 
 Mekan n reddedilmesi,  
 Konaklama,  
 Yerle me,  
 Etkile im; uyum veya çat ma, 
 Bireysel tatmin veya tekrar göçe güdülenme. 

14. Göç süreci, yo un bir stres dönemini beraberinde 
getirir. 
15. Göçe güdülenmi  fakat sosyal ve ekonomik 
artlar  sa layamam  insan, göçü erteleyebilir.  

16. Göçü erteleyen insan, ya beklentilerinin 
kar lanaca n  ümit eden ya da göç için artlar n 
olu mas n  bekleyen insand r. 
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17. Göçemeyen insan, göç etmek dahil, di er istek ve 
arzular n n gerçekle mesi ümidini yitirmi  insand r; 
engellendi i vehmine kap lacakt r.  Bu durum, menfi 
motivasyonlara ortam haz rlar. 



18. Göçe güdülenmenin neden oldu u stres, ancak 
istek ve beklentilerin kar lanmas  ile söndürülebilir. 
19. Göçe dayal  stresin iddetini belirleyen 
unsurlardan biri, göçün karakteridir. 
20. Göç sürecinin neden oldu u stres, var lan yerde 
istek ve beklentilerinin kar lanaca  ümidiyle söner 
ve etkile im süreci ba lar. 
21. Vard  yeri yad rgamayan ve sosyal çevre 
taraf ndan yad rganmayan birey, uyum sürecine 
girecektir. 
22. Vard  yeri yad rgayan veya orada yad rganan 
insan, göçmen olarak nitelendirilecektir. 
23. Göçen insan, vard  yerde çat maya girmemek 
için yad rgamayaca  ve yad rganmayaca  sosyal ve 
ekonomik çevreyi tercih edecektir.  
24. K rsaldan kentlere göç edenler, 
yad rganmayacaklar  kent marjinal alanlar  tercih 
edecektir. 
25. Göç etmi  insan üzerinde, küçük cemaatçi motiveler 
daha bask n olacakt r.  
26. Küçük cemaatçi motivelere yönelen göç etmi  
insan, vard  yerde kültür adac klar n n olu mas na 
zemin haz rlayacakt r. 
27. Vard  yerde sosyal ve ekonomik doyuma 
ula amayan insan, ya menfi motivasyonlara 
(çat maya) girecek ya da tekrar göç için burada 
geçici bir süre için konaklayacakt r. 
28. Son vard  yerde tekrar ümitsizli e dü en insan, 
bütün de erlere kar  çat maya girebilecek insan 
demektir.  
29. Göçen insan, reddetti i yerde kültürel, sosyal, 
ekonomik ve kentsel problemlere yol açacakt r. 
30. Göçen insan, vard  yerde kültürel, sosyal, 
ekonomik ve kentsel problemlere yol açacakt r. 
31. Do unun ekonomik potansiyele sahip olmayan 
bütün kentleri, birer konaklama merkezleridir. 
32. Göç süreci kaynak kayb  demektir. 
33. Reddedilen ve konaklanan alanlar, potansiyel göç 
alanlar d r. 
34. Göçen insan bir üst kültür grubuna aday insand r. 
35. K rdan kente göçen insan, kentli olmaya aday 
insand r. 
36. K rsaldan kente göçen aile, kentte daha iyi 
hizmetlerden (sa l k, e itim ve di erleri) istifade 
edebilecektir.  
37. Göçen insan, göçtü ü yerin sosyal ve ekonomik 
hayat na kat lacakt r. 
38. Göçen insan, stresi azalm  insan demektir. 
39. K rsaldan göçen ailede sadece aile reisi de il, 
zamanla bütün aile fertleri ekonomik faaliyetin içine 
gireceklerdir.  
40. Göç alan yerde, i  gücü fazlal  ortaya 
ç kabilecektir. 
41. Göçen insan, vard  toplulu a dinamizm 
getirecektir. 
 
Göç Alan Yerle melerde Ortaya Ç kan Ba l ca 
Problemler 

  Kentsel altyap  ve donan m yetmezli i, 
  Gecekondula ma, 

  stihdam güçlü ü, 
  sizlik oran nda art , 
  Kentsel kültürde farkl la ma (küçük cemaatçi 
motivelerde art ),  
  Suç oranlar nda art , 
  Toplumsal güvensizlik, 
  Toplumsal çat ma. 

 
Reddedilen Yerle melerde Ortaya Ç kan Baz  
Problemler 

  Yerle mi  insan kayb , 
  Kaynak kayb , 
  Üretim kayb , 
  Göçe motivasyonun güçlenmesi, 
  Sosyal muhit devams zl , 
  Toplumsal güvensizlik. 

 
DO U’DAN GÖÇÜN SEBEPLER  
 
Genel De erlendirme 

Do u Anadolu, tarihte ve günümüzde çe itli 
nedenlerle sürekli mekansal de i im içinde olan bir 
bölgedir. K rsal ndan k rsal na; k rsal ndan 
kentlerine; kentlerinden kentlerine; k rsal ndan ve 
kentlerinden ba ka bölgelere sürekli göç verir. Her 
an için bu potansiyeli muhafaza eder. 

Ba ka bölgelerden göç ald  söylenemez.  
Bölgenin geçmi te stratejik amaçlarla kurulmu  
yerle meleri göçe daha çok, do al kaynaklar 
çevresinde kurulmu  yerle meleri ise daha az 
kat lmaktad r. Di er taraftan, yeterli potansiyele 
sahip olmayan ya da potansiyelleri 
de erlendirilmemi  olan yörelerde ya ayanlar da 
göçe en çok kat lanlar aras ndad r. Bölge, tarihte ve 
günümüzde sürekli olarak beyin ve sermaye göçü 
veren bir bölgedir. Bölge k rsal ndan kente göç 
edenlerin ekonomik bilgi birikimleri, tar ma dayal  
üretimdir. Bu birikimini de erlendirecek alanlar 
bulamad  zaman, ya istemeyerek hizmet sektörüne 
yönelmektedir (müsbet yönelim) ya da toplum 
de erlerine ters dü en alanlarda riske girmektedir 
(menfi yönelim). Göçler nedeni ile Do uda sosyal 
muhit devaml l  sa lanamam t r. Bu durum, 
ehirlerin sosyal bünyesini ve kent kültürünü 

olumsuz yönde etkilemektedir. Do uda reddedilen 
yerler, potansiyel kayb na u ramaktad r. 
 
Do u’da K rdan Kente Göçün Sebepleri 
tici Güçler: 

  Olumsuz Do al Yap  
  Ekonomik Potansiyel Yetersizli i 
  Fiziki Altyap  Yetersizli i 
  Sosyal Altyap  Yetersizli i 
  Sosyal Bünyeden Kaynaklanan Olumsuz Etkiler 
  Kimlikten Kaç  
  Kad n Haklar  
  Kaynak K tl na Dayal  Husumet 
  Kültürel Miras Olarak Husumet 
  Sosyal Statü Çeki meleri 
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  Kan Davalar  



Çekici Güçler:  
  Can Güvenli ine Yönelim 
  stihdama Yönelim 
  E itim mkanlar na Yönelim 
  Sa l k mkanlar na Yönelim 
  Sosyal Güvenlik mkanlar na Yönelim 
  Kentsel Ya am Tarz na Yönelim 
  Sosyal Statülere Yönelim 
  Kentli Kimli ine Yönelim 
  Kamuda stihdama Yönelim 
  Devletle Özde le me Güdüsü 
  Cemaatle meye Yönelim 
  Siyasi Cemiyetlere Yönelim 

 
Do u’da Kentten Kente Göçün Sebepleri 
tici Güçler: 

  Kaynaklar n K tl   
  Kentsel Yetersizlikler 

  Altyap  Eksikli i 
  Konut Darl  
  yeri Darl  
  Arsa K tl  

  Sosyo-Kültürel Fonksiyonlar n Eksikli i 
  Ticari Potansiyel Yetersizli i 
  stihdam Yetersizli i 
  E itim mkanlar n n Yetersizli i 
  Sa l k mkanlar n n Yetersizli i 
  Sosyal Çevre Yetersizli i 
  Husumet 
  Cemaatle me 
  Hayat Pahal l  

 
DO U’DA KENTLERDEN BÖLGE DI INA 
GÖÇÜN NEDENLER  
 
Konaklama Merkezleri Olarak Kentler 

Yukar da belirtti imiz gibi, vard  yerde 
sosyal ve ekonomik doyuma ula amayan insan 
burada, tekrar göç etmek için bir müddet 
konaklayacakt r. Do unun hemen bütün kentleri 
birer konaklama merkezi özelli i gösterirler. Ancak; 
potansiyellerinin çoklu u ve de erlendiriliyor olmas  
Bölge içerisinde Urfa, Diyarbak r, Malatya ve Van 
illerine birer cazibe merkezi hüviyeti 
kazand rmaktad r.  

 
Yeti mi  nsan ile Sermaye Göçü ve Sebepleri 

  Geli me ste i 
  Ekonomik Potansiyel K tl  
  Kent Fiziki ve Sosyal Altyap  Yetersizli i 
  Sosyal Çevre Devams zl  
  Hizmet Sektörlerindeki Yetersizlikler 
  Kültürel Fonksiyonlar n Yetersizli i 
  Hayat Pahal l  
  Husumet 

 
Sermaye Göçünün Di er Sebepleri 

  Nüfus Azl   
  Pazar Darl  

  Kalifiye Elaman Azl  
  Bilgi ve Teknoloji Yetersizli i 
  Yat r m çin Uygun Alan Azl  

 
Do u’da Yatay Hareketlili i Engelleyen Sebepler 
Bölge çinde ve Bölgeden D ar ya Yatay Hareketi 
Engelleyen Sebepler: 

  Ekonomik Yetmezlik 
  E itim Yetmezli i 
  stihdam Edilememe Endi esi 
  Özgüven Duygusunun Azl  
  Aile ve Sosyal Çevre Ba lar  
  Cemiyet Hayat na Güvensizlik 
  Dil ve ive Farkl l  
  Mezhep Farkl l  
  Telakkilerdeki Farkl l klar. 

 
Geli mi  Bölgelerden Do uya Yatay Hareketi 
Engelleyen Sebepler: 

  Ekonomik ve Sosyal Doyum 
  Can Güvenli i Endi esi 
  Geleneksel Do u maj  
  Ya am Standartlar ndaki Dü üklük (özellikle 
nitel sonra nicel  özellikler) 
  Ula t rma Yetersizlikleri 
  Kentsel Altyap  Yetersizli i 

 Kentsel Üstyap  Yetersizli i  
 Kentler Aras   Ula m Yetersizli i 
 Hizmet Sektörleri Yetersizli i 
 Sosyal Çevre Yetmezli i 
 Rekreasyon Altyap  Yetersizli i 
 Kültürel Fonksiyonlardaki 

Yetersizlikler 
  Nüfus Azl  
  Bölgeler Aras  Entegrasyon Yetersizli i 
  Pazar Zorluklar  
  Kalifiye Eleman Azl  
  Telakkilerdeki Farkl l k 
  Menfi Propagandalar 
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