
Türkiye’de Soylulaştırma: 
Ankara Dikmen Vadisi 

Örneği



Kent Olarak Ankara’nın Seçilme 

Sebebi



O dönemde Ankara özelinde başlatılan bu dönüşüm süreci

“Yalnızca bir Anadolu kasabasının Batılı değerlerle gelişmesi 

değil, Doğulu bir toplumun Batılı değerleri kabul ederek 

modernleşme çabasının kente yansımasını 

somutlaştırmıştır”.



“Bulvarından köylü kıyafetiyle geçmenin yasak olduğu 

şehir, ANKARA”



Dikmen Vadisi Neden Önemli!





Peki Dikmen Vadisi’nin Öyküsünü 

Anlatmak Bize Ne Kazandıracak?



Mekana yapılan her müdahale o mekanla ilişkili olan tüm

bağlılıkları da etkileme gücünü içinde barındırır. Bu noktada

mekana yapılan her müdahale yalnızca onu değil, o mekan

aracılığı ile yaşama karışan, ekonomik, sosyal, kültürel

ilişkileri ve hatta iktidar ilişkilerini bile yeniden yapıp

üreteceğinden, sözü edilen müdahale “basit bir mekan

değişikliği” boyutunu aşmaktadır.



Kent yoksulları ve kentteki alt gelir grupları bağlamında onların

yaşadıklarını araştırmak, bize

adalet veya adaletsizlik odağında yeni sosyo-ekonomik düzeni,

onun kazanan ve kaybedenlerini,

sosyal sınıfların durum ve devletin o sınıflara olan mesafesini,

Yani kısacası, kentin ne ölçüde “Eşitlikçi” olduğunu ve

dolayısıyla ne kadar “Hakkaniyetli” yapılandırıldığını da

gösterecektir.



Kentsel Mekan Bir Birikim 

Aracına Nasıl Dönüştü?



Soylulaştırmayı Açıklamaya Çalışmak!

Soylulaştırma çok dinamik bir süreçtir, onu birtakım kısıtlayıcı

tanımlara indirgemek mümkün değildir. Aksine bu olgunun

üzerine tanım amaçlı bir düzen giydirmek halen gelişmekte ve

biçim almakta olan bu süreci tam ve doğru olarak anlamamızı

sınırlandırma riski taşır.



Soylulaştırma (Gentrification) bir terim olarak ise ilk kez 1964

yılında Ruth Glass tarafından kullanılmıştır. Glass

soylulaştırmayı Londra’nın işçi mahallelerinin birer birer işgal

edilmesiyle açıklar. Bir mahalle için soylulaştırma süreci

denilen olgu başlatıldığında, özgün işçi sınıfının tamamı veya

çoğu yerlerinden edilinceye ve mahallenin toplumsal karakteri

tamamen değiştirilinceye dek süratle sürdürülür.



Ruth Glass’ın soylulaştırmayı açıkladığı döneme oranla bugünün soylulaştırma literatürüne

baktığımızda, “sosyal adalet” vurgusunun daha da zayıfladığını görüyoruz. 1964 yılında

açıklanan soylulaştırma ile onun bugünkü yansımalarını mukayese edecek olursak;

 1960’lı yıllara bakıldığında bu sürecin anahtar aktörleri; mahalleye taşınan orta ve üst-

orta sınıflardı. Bugünse temel aktörler; hükmet, şirketler, hükümet şirket

ortaklıklarıdır.

 İlk dönem itibariyle soylulaştırma, konut piyasasında ortaya çıkan planlanmamış ve

gelişigüzel bir süreç durumundayken, bugün artık tutkuyla ve titizlikle planlanan,

sistemleştirilen bir süreç durumuna getirilmiştir.

 Soylulaştırma 1960’lar da yalnızca konuta odaklı bir süreç olarak başlamış, bugünse

çok daha “geniş çaplı ve çok boyutlu” projeleri kapsayan bir olgu olarak önümüzde

durmaktadır.

 Soylulaştırma ilkin, önemli kapitalist kentlerde görülen, olabildiğince yerel bir

gerçeklikken, bugün fiilen küresel bir olgu ve coğrafi olarak yaygınlaşan olgu

durumundadır.



Son elli yıl içinde soylulaştırmanın evrimi sürmüş ve bu süreçte

olgunun ölçek ve çeşitliliği süratle değişme göstermiştir. Daha

önemlisi soylulaştırma olgusu sistematikleşme eğilimi gösterip

doğrudan bir kamu politikası biçimine dönüşmüştür. Ortaya

çıkan “yapılı çevreye” baktığımızda, esasen orta sınıf yaşam

ve tüketimine seslenen bir yapılı çevre üretilmiş olduğunu

görüyoruz.



Soylulaştırmayı Yerinden Edilmeyle 

İlişkilendirmek

Hemen hemen her çalışma alanının merkezinde, onun varlığını

tanımlayan ve yaşamını sürdürmesini temin eden asli bir

temeli bulunur. Soylulaştırma alanı içinde “yerinden edilme”

işte böyle bir temeli oluşturur.



Soylulaştırma Sürecine “Sosyal Adalet” 

Düzeyinde Bakmanın Gerekliliği

Günümüzde soylulaştırma egemen kent politikası olarak

karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte “büyük sermaye” ve “devlet

kurumları” baş aktör oldukça, sadece projelerin değil, yerinde

edilme ve mülksüzleştirmenin de hacmi ve coğrafyası geniş

alanlara yayılmaktadır. Buda soylulaştırma tartışmalarına

sosyal adalet açısından bakma gerekliliğini doğurmaktadır.



“Konutsuzluk” aynı zamanda “adressizlik” demektir, bu da tüm 

medeni ve siyasal haklara erişimi engellemektedir.



Enformelden  Formele Geçiş

Neoliberal söylemde, yerinden edilme süreçlerinin biz

doğallaştırıldığını, kaçınılmaz bir süreç olarak ifade edildiğini

veya soylulaştırmanın kendisinin kamu yararı ürettiğine ilişkin

görüşlere genişçe yer verildiğini görüyoruz.

Soylulaştırma literatürüne baktığımızda bu terim, yasal olamayan

konut stokunu yıkıp yeni alanlar inşa ederek konut alanlarının

yasallaştırılması ve haklarının güçlendirilmesi biçiminde

söylemlerle de ifade edilmektedir.



Ankara Dikmen Vadisi Konut ve 

Çevre Geliştirme Projesi

Mutenalaştıranlar için tüm yollar kent merkezine 

Yoksullar içinse tüm yollar terk etmeye çıkar…



“Yeşil Koridor” Olarak Anılan Dikmen Vadisi



Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bir

araya gelerek, bir proje geliştirme şirketiyle etap etap projelendirdikleri

bir çalışmadır.



Bir kentin nefes alıp vermesi için yeşil alanlara ihtiyaç vardır.

Dikmen vadisi tam da bu noktada önem teşkil etmektedir.

Dikmen Vadi Projesi, Ankara’nın hava kirliliğinin önlenmesi

için rüzgar koridoru oluşturmak ve kamuya açık rekreasyon

alanları oluşturması bakımından önemlidir.



1950’li yıllarda yoğun göçler sonrasında başkentte yığılan nüfus, kentin

planlı gelişmesine ket vuracak gelişme göstermeye yüz tutmuştur.

Bu nüfusu istihdam edebilecek örgütlü veya en azından küçük

sanayi bulunmadığından bu kişiler, iş merkezi ve yerleşik bölgelere

yakın ama eğimli, sel yatağı gibi topografik açıdan hiç de uygun

koşullarda olmayan ve yerleşime henüz açılmamış alanlara doğru

itilmiştir.

Ankara’ya özgü bu kentsel dönüşüm, gecekondu alanlarını kent

çeperlerinden çok, kent merkezi etrafında bir kuşak meydana

getirerek genişletmiştir.



Barınma sorununu bugüne kadar bir biçimde çözmüş olan 

gecekondu sakinlerinin konut sorununu çözmek gerekir.



Gecekonduların kentlerde görsel bir sorun olduğunu 

düşünenlerce bu başarılı bir sonuç sayılabilir…



Ancak gerçek bu değildir. Gecekondu ve gecekonduluya

ekonomik ve sosyal bakımdan sorunların çözümü için

dönüşüm imkanı sunulmalıdır.



Söylemde “Farklılıklar”

İçinde hava dolaşımı sağlanacağı ve böylece şehrin ekolojik

dengesini ve mikroklimasını olumlu yönde etkileyecek bir

rüzgar koridorundan…



Vadide rekreasyon alanıyla birlikte bir kültür ve eğlence koridoru

yaratmaya…





Genelde Kentsel Dönüşüm Projeleri, özelde Dikmen Vadisi

Kentsel Dönüşüm Projesinde mağduriyetlerin önlenmesinin

halkın sosyo-ekonomik durumuna uygun, yöre halkı için

olanaklı ve adaletli alternatiflerin yaratılması gerekmektedir.

Barınma hakkına “sosyal adalet” çerçevesinden baktığımızda

özellikle bu hakkın temel bir insani ihtiyaç ve insan hakkı

olarak uygun ve karşılanabilir konutlar olması sağlanmalıdır.



Konutu Metalaştırmaktan Nasıl Kurtarırız?

Konutu metalaştırmaktan kurtarmak ancak “karın barınmayı etkileyen

kararlardaki rolünü sınırlandırıp, onun yerine toplumsal olarak

şekillenen ihtiyacı koymak” ile olacaktır.

 Toplumsal konut mülkiyetinin sağlanması

 Toplumsal konut üretiminin yapılması

 Konut sermayesinin kamusal olarak

 Arazilerin ise toplumsal olarak kontrol edilmesi,

 Mahalleleri orada oturanların yönetmesi ve

 Kaynakların adil dağıtılması gerekmektedir.



Sahadan Yansıyan Deneyimler…

Dikmen halkı söz konusu kentsel dönüşüm projesini, bir taraftan

gecekondu alanlarının düzenlenmesi ve sağlıklı kentsel yaşam

alanlarına dönüşmesi adına desteklerken diğer taraftan yeni

düzenlenecek alanların artacak rant değerleriyle birlikte,

bölgede yaşamın da pahalılaşacağı ve kendileri gibi orta-alt

gelir grubunun burada barınmasının artık mümkün

olamayacağı gibi konularda duydukları endişeleri sıkça ifade

etmektedirler.



Sonuç olarak, kentsel dönüşüm projelerinde, hazırlık

aşamasından tutup uygulama süreçlerinin sonuna kadar, yerel

yönetimin yöre halkı temsilcileri ile birlikte, katılımcı bir

modeli benimsemesi, söz konusu projelerin başarı şansını ve

kent yaşamına katkısını büyük ölçüde arttıracaktır.


