
 . معضل شھرھای بزرگ ترکيه      »و جه کوندگ  «    

  :پيش گفتار گرداورنده و برگردان مطالب     

   گرديد ، ع0وه  بر مشاھده  شده  در اين سايت مطرح در پی اھدافی  که پيش تر در رابطه با مقو&ت      

ينطور  بحث در ھم ، معض0ت ک0ن شھر تھران  ، روی  موضوع  مشخصی ھمچون پرداختن وتمرکز

چنين  ھای ساختاری خصلت يابی ء ويژ گي ،  رابطه به مقو&تی که با ان در رابطه اند ، مھمترين ھدف

 "اکثرا اش نتيجه  که ،  است رويکرد انتقادی به روند شھرنشينی  ای   در واقع  يعنی    . بود   وضعيتی

قطبی شدن جامعه ک0ن شھری  –صلت مذکور بدين ترتيب که خ.   است ،   جامعه ک0ن شھری  قطبی شدن 

 بصورت  ويژگی ساختاری عمده ء  اين روند در امده است –

شرايط حاکم بر اين ک0ن شھرھا با ک0ن شھرھای جوامع  اکنون ھنگاميکه بحث تفاوت ساختاری        

ھر چند در ک0نشھرھای جوامع  .   است  مقصود ھمين وضعيت  شرفته مطرح ميگردد  ،سرمايه داری پي

ساسکيا  ساسن در  . ( قطبی شدن جامعه ک0ن شھری مواجه ايم نشانه ھائی از مذکور نيز امروزه بنوعی با

بتوان انرا  ولی اين پديده ،  در جوامع پيشرفته سرمايه داری ،  تا کنون بحدی نبوده که)   گلوبال سيتی 

درک0ن شھرھای جھان توسعه نيافته  در  ،  به ھمين سبب استکه .  بصورت  ويژگی  عمده ء  مطرح نمود 

چند پارگی جامعه ک0نشھرھا وب0خره  حاشيه نشينی جدانشينی  ،   : ھائی  ھمچون  سطح وسيعی ای با پديده

ھمانطور که ديديم  . نشين وحاشيه نشين داريم  ، شھردر واقع   شھر مجاز و غير مجاز  داريم . مواجه ايم 

قريب به نيمی  از ساکنين )  ، ھمين سايت  بحران مسکن در قاھره  : گونتر ماير( در ک0ن شھر  قاھره   

در استقرارھای غير مجاز ، حال بصورت  محقر نشين ، الونک نشين   ) نفر بيش از  شش مليون( شھر

در ک0ن شھرھائی چون سائو پائولو  ، ديگر ی، بعنوان مثال ويا اينکه. کنند زندگی مي ، ويادر گورستان شھر

     .در صد جمعيت شھر الونک نشين  ھستند  46و  22  ، 20، ريودو ژانيرو  و رسيفی در برزيل بترتيب  

وری جستن با توجه به  اھميت لحاظ اين ويژ گيھا در تدوين متدولوژی برنامه ريزی ھا وامکان د ، بنا بر اين

ھر  ، حال ید، در حد توان  سعی خواھدشد ، حداقل رويکر متعارف وکليشه ای ازبرداشتھا ومبانی نظری



چند مختصر با ک0ن شھرھای کشورھای مجاور و  يا ک0نشھرھائی که شباھت ھای ھای ساختاری با 

   .، داشته باشيم دارند را تھران ويا ساير شھرھای بزرگ ما ک0نشھر

 با اينکه    ترکيه  جامعه  شھری ء ئل ک0نا طه  بامسدر راب  درجستجوی پژوھشھای قابل استناد     

مطالعات بسياری در اين زمينه انجام شده ، ولی يافتن پژوھشھائی که با مسئله برخوردی تحليلی وقابل استناد 

 متون اصلیاستفاده از ،ترکی با زبان  يم  ئبعلت عدم اشنا  متاسفانه  . داشته باشد چندان اسان نبود 

، که انھم چندان  شد  به متون غير ترک رجوع   با&جبار لذا    . نشد ميسر پژوھشھای صاحب نظران ترک

اروپائی در باره مسائل اجتماعی ء  اينکه اغلب پژ وھشھائی که اھل تحقيق نخست . خالی از اشکال نيست 

رايجی است که در ا روپا نسبت به اين جوامع  برداشت ء   جوامعی نظير ترکيه انجام ميدھند ، متاثر از

سطحی  مدرنيته وساير برداشت ھای یازان جمله سنتی بودن ويا عدم امادگی اين جوامع برا. مطرح است 

  ،  که دوم اينکه به واقعيت فوق ميبايد اين نکته نيز افزوده شود .    نظير ان   و يا ، حتی جھت  دار ، نگر

تحت تاثير  ناخرسندی اکثريت اروپائيان از امکان ورود ترکيه به  مطالعات اين  اغلب   کنونیدر شرايط 

بگونه ای است که اغلب اين پژوھشھا ، که گاه واقعيات بسياری را نيز مطر ح مينمايند ،  . اتحاديه اروپاست

نگی وعدم  ت اثبات بيگاودر نھاي  مذھبی ،   تفاوت ھای فر ھنگی  ، نمودن نتيجه گيريشان به برجسته 

  . منتھی ميشود   ،  ھمخوانی جامعه ترک با اروپائياننا ھماھنگی و

  حال ھرچند محدود ،  شناخت ابتدا سعی در . زمينه قابل طرح اند  اين جھت اشنائی با واقعياتی که در      

بدين    . م  دنمو  ر ،دھه ھای اخيجابجائی و يا بطور کلی تحرک جمعيتی تر کيه در  ء نحوه   ، ومختصر

 .  گونترکلف ،   محقق المانی  انجام شده است  ھانز ی که توسط   مقاله اول خ0صه ايست از پژوھش،   ترتيب

نيز تحقيقاتی  درزمينه  مسائل مربوط به توسعه در کشورھای ايران ، افقانستان وخاصه  ترکيه گونتر کلف 

  مھدی  کاظمی  بيدھندی            1387ابان                                        .انجام داده  است 

  



  

   Hans Gunter Kleff:مھاجرت ھای داخلی در ترکيه       (1)  فھانز  گونتر کل       

در ترکيه ھمواره مھاجرت   سده بيستم ، ست صرفنظر از مھاجرت ھای   سده نوزدھم تا سالھای دھه بي       

درقرن نوزدھم  در مناطقی . يھای مختلف وجود داشته است  ،  بويژه در فصل تابستان ، بين ابادھای فصلی 

نظير  پنبه وغ0ت که اغلب در مناطق ساحلی قرار   ،که کشت برخی ازمحصو&ت   کشاورزی قابل تجارت 

   . ای فصلی ھم معمول بوده است ، مھاجرت ھانجام ميشده داشتند 

نیء روستائيان  اناتولی  ، سنت چادر نشي  ، ع0وه بر ان ميبايد اين نکته مھم رانيز ياد اورشويم که       

نظير انچه  روستائيان اروپائی بعد قرون وسطی بتدريج از ان برخوردار شدند   ، امکان تملک زمين ھرگز 

  .، نميداد  به انھا را

  مي0دی 1980تا       1950دوره       

در اثر " تحقق يافت  ،  عمدتا 1950ترکيه که بعد از سالھای    کشاورزی سريع" مکانيزه شدن  نسبتا        

 ، مکانيزاسيون روند بنا براين .  ترکيه قرار داد  ئی بود که طرح مارشال در اختيار بخش کشاورزیوام ھا

نظر در   شھری - محرکه مھاجرت ھای روستا ھای نيروی يکی از بصورت   ميبايد  را تحت شرايط مذکور

مھاجرت ھا ی وسيعی که موجب دگرگونی ھای ساختاری راديکال در ترکيه ء بعد سالھای دھه   .  داشت 

درواقع فقط . کمک ھای طرح مارشال به مالکان زمين خاصه مالکين بزرگ اھدا گرديد .  مي0دی گرديد  60

جر ويا ارعايا وروستائيان مست به توده ھای عظيم. لک زمين بودند ازاين وام ھا بھره مند شدند  انھائی که ما

در چنين شرايطی بود که  صدھا ھزار روستائی  .، ازاين کمکھا ، ھيچگونه   بھره ای نرسيد العمل کار  حق

تھا بحدی بود ، که فقط بين سالھای  ھاجرم ميزان اين.  يشان رانده شدند افاقد زمين وامکانات از روستاھ

درصد کل  9در ان زمان برابر با   جمعيت اين تعداد. مليون نفر رسيد  1.5به بيش از  1960تا  1950

انھا اغلب ازمناطق کشت غله بسوی ف0ت مرکزی اناتولی مھاجرت  .  ميشد  ترکيه جمعيت روستائی



شھربزرگ کشور  ، استانبول ،   معيت جابجا شده جذب سه حدود نيمی از اين ج که بگونه ای. مينمودند 

   .افزايش يا فت  ، درصد50در اين سالھا جمعيت اين سه شھر بيش از    ،ب بھمين سب   .انکارا وازمير شدند 

بقيه جمعيت نيز نخست به شھرھای کوچکتر اطراف  رفته ، سپس در مراحل بعدی ازاين شھرھا  به 

  .نمودند  مھاجرت  يهغرب ترک شھرھای بزرگ 

    ويا محلی جھت فراھم اوردن امکانات جھت یدر سطح کشور ، ای در اين سالھا ھيچگونه برنامه      

 در حاشيه اين شھرھا در زمين ھای موات دولتی مھاجرين تازه وارد. وجود نداشت  ،   اسکان اين مھاجرين

ل سکنی خود حاز  به احداث سرپناه ومبصورت غير قانونی وغير مج  وحتی زمين شخصی تصرف شده ،

در مکانھائی استقرار ميافتند که قب0 مھاجرين ديگرھم روستا ويا ھم و&يتی " انھا معمو&  .مبادرت مينمودند 

از اين  ،  کردند لذا ، در اغاز مقامات سعی  .سرپناھی بنا نموده بودند   زمينی را متصرف  ودر ان  ،   شان

ساخت شبانه  = به ترکی  (»  گجه کوندوھا«    ساخت از  ، شبه برپا ميشد يک غلب ا، که   اساخت وسازھ

برای اين  که  ،  دوران عثمانی وضع شده در ء  با قانون قديمی" اما اين اقدام  ظاھرا. ممانعت نمايند   )

 لک محل کلبه را ، حق تم    سرپناه خود را برپاکنند قبل از طلوع افتاب   ميتوانستند  در صورتی افراد 

بدين ترتيب مرتب در زمين ھای اطراف شھر  ،  گجه کوندوھا ، بر  . ، مغايرت داشت   برسميت ميشناخت 

ھنگاميکه تعدادشان به حدی ميرسيد که موجب ايجاد فشارسياسی بر مقامات مسئول ميشد ، .  شدند ميپامی 

ت ھا وتسھي0ت موقت شھری را ، احداث  ساخزير ء در اين مح0ت حداقلت مجبور ميشدند ، ابتدريج مقام

  .نمايند 

زير   روستائی مور د بحث ، مقامات شھری با مشک0ت وسيع وغير قابل حلاز  اغاز مھاجرت ھا        

قادر   ،  ابتدا و از شروع ظھور مشک0ت از بدين سبب  طرح ريزی شھری متعارف  .ساختی مواجه بودند 

در  انھم ،  در زمينه ھای ابرسانی ، برق ، حمل ونقل   ،زيرساختی ع کمبودھای رفو   به سروسامان دادن 

،    ندگسترش ميافت بدون ھيچگونه سياست مشخص وطرح وبرنامه ای  ی کهچنين استقرارھای غير مجاز

زی وشھرسازی  يبر اساس طرحر 1930و 1920 که بين سالھای  شھر انکارا دردر پايتخت کشور.   نبود 



مملو بعدھا  پارکھا وفضاھای سبز ان ء  اغلب  ، ساخته شده بود  ، با پارکھای وسيع وفضاھا ی سبز  ، مدرن

  .نداز  گجه کوندوھائی  شد که شبانه در ان ھا برپا شد

، فضاھای عمومی داخل شھر" در زمين ھای اطراف شھر وحتی بعضا  ، ھاگجه کوندو  مواحداث مدا      

ھمواره  موجب ناخرسندی طبقه متوسط  ، ساکن شھر خاصه انھائی که در جوار توسط مھاجرين روستائی 

   ،که بصورت دوری جستن از مھاجرين جديد  ای نا خرسندی. ،  شده است   ھستند گجه کوندوھا ساکن

 مشابه ھمين.    انھا ،  تجلی مينمود دانستن  عی  ويا بنوعی  دھاتی  وروستا ئیبعلت تفاوت در رفتار اجتما

ميان اين ،  را  از فرھنگ واداب اينگونه مھاجرين پديده   ، يعنی تبعيض  ودوری جستن  مردم محلی 

 با اين تفاوت که در کشورھای اروپائی. مھاجرين وشھروندان کشورھای اروپائی نيز ميتوان مشاھده نمود 

 وامثالھم » سياه « ، »  ب عر«  ،  »   ترک «  قومی ونژادی ، ھمچون     تعبيری اين تبعيض از " اکثرا

نژادی ويا  يا تفاوت قومی   ،  مشکل  ، که در واقع ھمواره اين مھم ناديده  انگاشته شده   يعنی .ارئه ميدھند  

 .شکا ف ميان  فرھنگ محلی وخارجی  نيست ،   بلکه تفاوت ميان شھرنشين و روستائی مھاجر است 

تازه واردين ويا  طبقه متوسط محلی با" ساکن ، عمدتا نداندر داخل کشور ترکيه شکاف ميا ن شھرو"فرضا

ھمخوانی  مھاجرين ترک  ناشديد تر ومسئله ساز تراز ،تھيد ست وفاقد توانائی مالی ء مھاجرين روستائی

شھری مھاجر پذير در کشور ترکيه  ھم اکنون در اکثر مراکز  . بامردم محلی کشورھای اروپائی است  

در  البته . اين مراکز شھری اکثريت جمعيت را تشکيل ميدھند   غالبحدی استکه درجمعيت مھاجر ب ميزان

   ،   مواجه نيستيم، ت مھاجر نسبت به جمعيت محلیميزان جمعياز نظر ، یباچنين وضعيت کشورھای اروپائی

بطور محدود  در يکی دومحله  شھر حضور جمعيت " دربرخی شھرھای اروپائی  ميتوان فرضا  چون

  .ر را احساس نمود مھاج

اين ميزان  .ازروستائان ترکيه مھاجرت کردند  مليون   6.8حدود   1975تا  1960فاصله سالھایدر        

در مقابل  شھرھای استانبول ، انکارا و ازمير   .روستائی در ان سالھا بود  جمعيت  کل 33%مھاجربرابر با 

ع0وه بران  بھتر شدن  زير ساخت ھای شھری نيز علت ديگر  .مقصد نھائی بيش از نيمی از مھاجرين  شد 



، سپس  نموده بھبود شبکه راھھا  نخست جابجائی روستائی  به شھر را تسھيل .  بوداين مھاجرت ھا 

را  اناش ودور افتاده در شھر وترک روستاھای  اغلب منزوی   ينراستقرار دايم مھاج یت بيشتری برااامکان

    مانیبه امکانات دری وضعيت بھداشتی ودسترسی اسان تر، بھبود نسبتحو&ت  مان با اينھم ز.فراھم مياورد 

موجب افزايش گياھی جمعيت وب0خره تشديد  ، را بھمراه داشته ودر نتيجه اطفال  بويژه افت مرگ ومير

،  ازی ساختی مانند سد  وراه سجرای برخی از پروژھھای بزرگ زيراازطرف ديگر .، گرديد مھاجرت ھا 

عرضه نيروی  یبرا  اشتغال کم وبيش بصورت تامين کننده ،ماھرند متقاضی نيروی کار غير" چون اکثرا

بين دولت ترکيه وبرخی دول   موافقت نامه ھائی  ،  بموازات اين  دگرگونی ھا  .   در ميايند   کارمھاجرين 

با فراھم شدن شرايط اعزام نيروی کار ،    .اروپائی جھت اعرام نيروی کار ترکيه به ان کشورھا منعقد شد 

اما ده سال بعد از .  بخش مھمی از جمعيت جابجا شده به کشورھای اروپائی بويژ ه المان مھاجرت نمودند 

. مانع ادامه اين توافق ھا  شده وانھا را لغو نمودند اکثر کشورھای اروپائی "   انعقاد اين توافق نامه ھا تقريبا

  .شدت بيشتری ميافت  حتی اين توافق ھا لغو نمی شد تداوم مھاجرت روستائيانبگونه ای که اگر 

 ، بين  ، جمعيت روستائی در حال افزايش بود  ترکيه  در علی رقم مھاجرت ھای وسيع روستائيان       

بدين ترتيب بخش عظيمی از اين . مليون نفر رسيد  25مليون نفر به  20.5از  1980تا  1960سالھای 

امکان مھاجرت وکسب کار ودر امد  توانسته بودند ، روستائی فقط قادر شدند ،  باکمک بستگانی کهجمعيت 

    . ،   به زنگی محقرانه  خود با سختی فراوان  ادامه دھند بيابند در شھرھای بزرگ ويا  خارج از کشور  را 

   2007تا   1980سالھای       

از ان پس  به علل مختلفه ء .  ادامه داشت   1980تا کودتای    د ،با کيفيتی که مطرح گردي، اين وضعيت      

مھمترين علت تشديد مھاجرت ھای روستائی در .  جديدی    مھاجرت ھا داخلی ترکيه بشدت افزايش يافت 

نخست وزيری مرحوم  زمان در  ، اين سالھا  به سياست ھای  اص0حات اقتصادی مربوط ميگردد که

بر " اين سياست ھا عمدتا . اص0حاتی که  تورم وسيعی را موجب شد  . اجرا در امدند به ،  تورگوت اوزال

اخت0ف قيمت ميان بھای تمام شده محصو&ت . پايه حذف يارانه ھا وازاد سازی بازار اتخاذ شده بود ند 



ا&ھای کشاورزی  واق0می که توليد محصول به ان نياز داشت مانند  سوخت ، کود ، سموم و برخی از ک

 اکنون در چنين . ند  بحال خود رھا شد" ک0  ، در واقع مصرفی روستائيان ، با ازاد سازی اقتصادی 

   ،   يارانه ھا قادر به ادامه زندگی در روستا نبودند قطع که بعلت شرايطی  نه تنھا روستائيان بدون مالکيت

نيز  ، کی که برای بازار توليد ميکردندا لبلکه شرايط برای کشاورزان  م.  جز مھاجرت نداشتند چاره ای

  . چون بھای فروش محصو&ت برای تامين ھزينه ھای توليد کافی نبود  .  غير قابل تحمل شده بود 

  –  خاصه برای  کم در امد ھا  –روز مره   شکل تامين مخارج مفشار ناشی از گرانی بيش از حد و       

بدين    . ، شد کرده بودند  سنتی ميان ساکنين روستا ھا وبستگانی که مھاجرت ھمبستگی ، موجب تضعيف

در اين . يافتن مکانی برای مھاجرت بودند  د روستا نيز بيش از پيش در صد  تنھا مانده در سبب روستائيان

 که شغلی فرصت ھای ويا  مراکز توليد برای صادر ات د ت شغلی که در اثر ايجا ابه امکان،  ميا ن ميتوان

ه ستی در مناطق ساحلی  اناتولی بوجود امديگسترش مراکز تور که با ، کارگان نيروی   برای عرضه کننده 

 باعث تشديد مھاجرت ميشدند  ، بويژ ه  که مي0دی بر عواملی 80از سالھای ميانی دھه . اشاره نمود  بود ، 

 ، نيز   ک .ک .ش ترکيه وچريک ھای  پ مناطق کرد نشين شرق ترکيه ، جنگ وزد وخورد ميان ارت  در

ک جريان داشته روستاھای .ک.ميان ارتش وپ  ھادر مدت  بيست سالی که اين در گيري  . گرديد اضافه

؛ چون روستائيان ميبايد ميان پشتبانی از چريک ھا ويا   ھمکاری با دولت    بسياری خالی از سکنه شده اند

ارتش جھت .   جيح دھند را تر  مھاجرت تی ، طبيعی استکه چنين وضعييکی را انتخاب کنند ،  در نھايت در

جنگل وبيشه ھای موجود را تخريب نموده تامانع   ،  ويران " مقابله با چريکھا  روستا ھای زيادی را کام0

مناطق روستائيان کرد که از اين   .پناھگيری ويا دسترسی  چريکھا به اذوغه وساير ملزومات گردد 

ديار بکر  و  ھمين مناطق  نظير   ارفه ، غازيان تب  ء  يا بمراکز شھری عقب مانده ،   ميکنندمھاجرت 

که ھم    ادنا  مھاجرت ميکنند و ويا در حاشيه شھرھای ديگر اناتولی در سواحل مديترانه ،  مانند  مرسين و

  .اکنون جمعيت کردشان اکثريت يافته  ،  ساکن ميشوند 



.   زيانھای بسياری را برای روستائيا ن منطقه ببار اورد شده ، معروف  »گپ «  به ه پروژه احداث سدی ک 

ويا اينکه بخش   متقبل شده ،  عمل  نکرده با اين ھمه تاکنون دولت بتعھداتی که برای جبران اين زيانھا 

پروژه سد بيش از  در اين منطقه به علت تداوم  خشونت ھا واجرای  . نموده است  جبران ناچيزی  از ان را 

 حاشيه در    یدست چاره ای جز مھاجرت وسکنتخليه شده وغالب روستائيان تھي" چھار ھزار روستا ک0

کرد ن اجرای پروژه سد نيز برای نيروی کار انھا تقا ضای چندانی مطرح حتی   .ندارند  بزرگ شھرھای 

در واقع . . ميايند  اطق غربی به انجاگران ماھری راترجيح ميدھند که از منچون مجريان سد بيشتر کار

.  اشت دن عمده ای  برای روستا ئيان تھيدست منطقه منافع   بيرچيک  و   کارا کايا اتاتورک   احداث سد 

.  ند از احداث سد نفع بردند دوشرکت ھائی که در اين منطقه سرمايگذاری کرده بو بزرگ بيشتر مالکين 

شھرھای بويژه   . سود ميبرند ، خود حاشيه  مھاجرين  ی کار ارزاننيرواز ، ھمه شھرھای بزرگ ترکيه

منطقه .   اينگونه مھاجرين است  ويا ايستگاه اوليه ھدف" عقب مانده واقع در ايا&ت دور افتاده معمو&

کردنشين جنوب شرقی وشرق کشور ھنوز با& ترين ميزان رشد جمعيت وھمينطور جابجائی ومھاجرت را 

اين شھرھا در واقع ايستگاه مھاجرت . رين  ورودی وخروجی اين شھرھا ھنوز بسيار با&ست مھاج.  دارد 

ع0وه برمناطق شرقی وجنوب  . ميباشند بعدی مھاجرين بسوی ک0نشھرھای غرب کشور به ويژه استانبول ،

ن  زياد م جابجائی جمعيتی شاشرقی  دواستان بخش مرکزی دريای سياه نيز جزو استانھائی ھستند که حج
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،  که توسط تھيه کننده ان  .    » گجه کوندو   « مربوط به گسترش شھری ترکيه وپديده برخی اط0عات    

  .شده  ارائه گرديده است  خ0صه بصورت سينم  دمير    

 "شھری در استانبول  توسعه "سينم   دمير  : محله   گجه کوندو نشين استانبول              منبع 

  

  

   Sinem Demir     " توسعه شھری در استانبول   " : گجه کندو    (2)دمير   سينم       

 .در صد در حال رشد است  3.5ايط کنونی سل0نه  جمعيت استانبول درشر •

 ھستند  نيمی از جمعيت کنونی استانبول وپيرامونش قريب به  شش مليون نفر گجه کوندونشين •

جمعيت " عمدتا ء با مسئله بيکاری ،  فقر و تھيدستی پديده   گجه کندو  رابطه مستقيمی  •

وستائی  دارد که اکثر از مناطق شرقی ترکيه به مراکز شھری غرب کشور مھاجرت مھاجر ر

کنند ،  ھد بطور کلی اين مھاجرين که در اثر تھيدستی روستاھای خود را ترک مي.  ميکنند 

تيابی به فرصت شغلی و کسب شھری است تابتوانند با جستجو ودسفشان  رسيدن به مراکز



بھبود بخشيده  به امکانات بھتری  را حدودی سطح زندگی خودناچيز ، تا ھر چند ،  درامدء

 ..يابند  برای کار ويا تحصيل فرزنداشان  خود دست

وسط  اداره محله ھای  گجه کوندو نشين تدر سالھای اخير در سطح محدودی ، برخی از  •

گرديده  احداث  جديد شده وبجای انھا اپارتمانھای مسکونی مسکن وتوسعه  ترکيه   تخريب

 . است

در زبان تر کی به سرپناه ويا محل سکنی ) جمع ان گجه کوندو لر است  که( » گجه کوندو «  •

 يک شبه تاريکی شب درزمين اشغال شده ای  ،در جوزیای  گفته ميشود که بدون ھيچگونه م

 .برپا شود 

ن وسيع مھاجرت از مناطق شرقی به مراکز شھری غرب ترکيه که عامل اع0وه بر جري •

اين مراکز شھری ومناطق حول انھا در قرن گذشته . گسترش شھرھای بزرگ است  اصلی 

 . ند  ا بالکان نيز بودهپذيرای مھاجرين کشورھای ھمسايه حوزه 

 جنگھای بالکان  1913-1912 •

بر اساس معاھده لوزان ترکيه پذيرای پانصد ھزار مسلمانی که از بالکان رانده  1923سال  •

 .شده بودند ميگردد

نفر مھاجرين ديگر از کشورھای بلغارستان   124 000حدود    1940تا  1935سالھای بين  •

 .کز شھری غرب ترکيه وارد ميشوند ورومانی به مرا

  گسترش يکی از ويژ گيھائی که موجب شکل گيری حاشيه نشينی شھری ترکيه  بصور ت  •

بوط ميگردد رخصوصيات ان مگجه کوندونشينی شده است ، در واقع به نظام مالکيت زمين و

اين نظام زمين داری را    سينم دمير   .  ، که از دوره حکومت عثمانی بر جای مانده است 

  :چنين مطرح ميکند   ه در   توسعه شھری در استانبو ل  بصورت   توضيح ھای خ0صه شد

  :نظام زمين داری در دوران حکومت عثمانی  •

o حکومتی   ام0ک 



o       " یشخص 

o      " وقفی 

o      "متروکه 

o موات     "  

فقط در شرايط  ام0ک حکومتی   بر اساس نظام زمين داری دوران عثمانی      :ام0ک حکومتی  -

،  بنا بر  با مجوز مستقيم سلطان" منحصرا خاصی در اختيار افراد مشخصی قرار ميگرفت ، انھم 

    .وجود نداشت که مالکيت بر اين زمينھا بصورت ديگری اعمال شود  یکانام ھيچگونهاين 

اين ام0ک مالکبت . بود  که در اختيار افراد حقيقی يا حقوقی قرار داشت   ملکی : ملک شخصی   -

   .  مسکونی ، تجاری  ، زراعی ،روستائی وامثالھم را شامل ميگرديد 

بودند که اغلب به اماکن مذھبی تعلق داشته ويا ام0ک ودارائی ام0ک ودارائی ھا ئی :  ام0ک وقفی  -

از ام0ک . اوقاف قرار ميگرفته است "  که از طرف واقفين در اختيار اماکن مذھبی و نھايتا ھائی 

  .، استفاده نمايند  ميتوانستند سالمندان  ، بيماران ومسافرين  برخی ، ومتعلقات اوقاف تحت شرايطی

  .  امکانات &زمه را در اختيار داشته باشند ين گروھھا در موارد اضطراری بااين ھدف که ا

بنابر اين  ھيچ . به مصارف عمومی ميرسيدند " زمين ھائی بودند که منحصرا  :  ام0ک متروکه  -

دراولويت اول اين زمينھا برای مصارف واحداث  .کسی نميتوانست ازان استفاده خصوصی نمايد 

ودر مرحله بعد  ،  مورد استفاده قرار ميگرفت  جاده ، پل ، ميدان ، بازار   : ظير ابنيه عمومی ن

  .  چراگاھھا ومصارف  مشابه انرا شامل ميشد 

بيابانھا زمين ھای صخرھای  :  دمانن. ل قابل استفاده نبودند وزمين ھائی بودند که بطور معم: ام0ک  موات   

  .ويا زمين ھای رسی 

سلطان  1858در  سال :  ه نظام زمين داری در  دوران حکومت عثمانی ، ميبايد اضافه نمود باتوجه ب    

در   يافته وميتوانسته  ی ران   مصرفودب زمين  یاگر فرد : که بر اساس ان  قانونی  را وضع نمود  عثمانی 



 بر پا  نمايد  روز بعد ابافت طلوعقبل از   را   ای سرپناه ويا کلبه ی ، برای خود محل سکن  ساعت 24مدت  

      .ميشد  ان قطعه زمين بر خوردار بر  و مالکيتت  نواز حق سک   ،

   » توسعه شھری در استانبول «  سينم  دمير        

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

توسعه وگسترش شرايط ويژه حاکم بر  مشاھده ميشود  ، پديده  گجه کوندو  در واقع مبين  ور کهھما نط        

در اين مورد ويا در رابطه با خصلت يابی اين پديده .   شھری در جامعه ترکيه وجوامع مشابه ان است  

 اين وضعيت يجی واشنائی ھرچند بسيار محدود ومختصر با روند تحو&ت ان وبيش از ان تاثير پذيری تدر

به برخی پژوھشھائی که در اين زمينه انجام شده توجه مينمائيم    ، حاکم در شھر  ء  سوداگری ساختمانی   از

.  

   : چنين ميگويد   در مجله اروپائی ء مطالعات ترکی     (3)دراين زمينه خانم    ھيدی  ودل      

 ای ھستند که در درون وپيرامون شھرھای بزرگمحله ھای گجه کوندو نشين  ، بخشھای مسکونی "...... 

بخش عمده ء .    قرار داشته ، ولی از نظر کالبدی و اجتماعی با بقيه بخشھای  شھر ،  متفاوت اند   ترکيه

مدتی  از ويا پس ،   از روستا مھاجرت نموده" ساکنين انرا مھاجرين روستائی  تشکيل ميدھند  ، که مستقيما

   گجه کوندو نشين ء   اين مح0ت به خودرا  ،  طقه  مبداء مھاجرتشاندر من اقامت درشھری کوچکتر

که ھمانطور که   -گجه کندوھا سرپناه ويا خانه ھای محقری ھستند .   پيرامون ک0ن شھر رسانده اند 

ضوابط ومجوزھای  به  بدون توجه   –مربوط به  گجه کوندو تعريف شده  1966درقانون مصوب سال 

    معمو& پس  .مالکيت زمين  ، ساخته شده اند  حق ، بصورت غير مجاز ،غيرقانونی وبدون ساختمانی

ھيچگونه  اما تا مدت زيادی از   ، جمعيت زيادی در ان ساکن ميشوند ،  با اينکه   گجه کوندوھا ازبرپائی

  . ند تزيرساخت ،  تاسيسات وتسھي0ت شھری بھره مند نيس



 سپس بين و. ن نخست کلبه ھای با فاصله زيادی نسبت به يکد يگر بر پا ميشوند  درمح0ت گجه کوندو نشي   

گجه  ی بر پاشده  اشنايان وبستگان خانوادھھای مستقر شده اقدام به بر پائی  ھاگجه کوندوپيرامون ء 

   .خود ميکنند    کندوھای

خست شبيه  ، به محله ا در مرحله ء ن، فضا ھای ايجاد شده  در اغاز  و ي  معتقد است ،     کيرال  موبچل   

سپس با احداث پی . و يا مح0ت روستائی   ، است    حومه شھر اقشار پائين طبقه متوسط  ھای مسکونی

بخش مسکونی بزرگی  درپی  گجه کوندوھای جديد فضاھای خالی ميان ان ھا  رفته رفته  پر شده  ، بصورت

، مشکل کمبود ويا علی القاعده نبود زيرساختھا ، بشدت مسئله  با گسترش بيشتر ساخت وسازھا.   در ميايد 

  . افرين ميشود 

ازنظر پژوھشگرانی که در رابطه با شکل گيری مح0ت   گجه کوندو نشين  مطا لعاتی انجام داده اند ؛     

   سير تحول ساخت وساز   گجه کوندو ھا را   سه )  1993 -  381و 1983-211( کلس روسر  ھمچون 

 نحوه ساخت اين سرپناھا بدين صورت بود که افرا د 1960   تا سالھای   نخست  . د نمر حله متمايز  ميدان

 که بدست مياوردند  دست دوم ويا تھيه شده از تخريب بناھای ديگر مصالح ساختمانی و با ھرگونه امکانات 

چون فرد نياز مند .  ميخواند »  عذورينم«  او اين مرحله را مرحله    . گجه کندوی خود را بر پا ميکردند ،

تا     1960   از     .بنابراين عذرش از نظر اخ0قی موجه است . چاره ای جز بر پائی سرپناھش نداشته است 

  گجه کوندوھا   باز ھم توسط ھمان مھاجرين ساخته ميشد  ، ولی نه فقط برای سرپناه خود  بلکه  به  1970

بدين .  ، افزوده  ميشد  ا اطاقھای جديدی جھت اجاره به فرد ويا خانواده  ثالثی بخش ھا وي  ، انھا  اغلب

تا   1970سوم که بين سالھای  مرحله .   برپاميشدند  ترتيب  در اين دوره   گجه کوندوھای اجاره ای نيز 

  ھای بهتا باساخت  کل      .به اين عرصه است سوداگران ساختمانیمرحله ورود  ، اغاز ميشود  1980

ريج مصالح د در اين مرحله  بت. بفروشند   ، سرپناه به ء  مذکور انھا را به مھاجرين از راه رسيده ونياز مند

گجه کوندو ھای جديدی بر پا کرده ويا واحد ھای  ،  ساختمانی مرغوب تر شده و متناسب با امکانات فروش

 ........." .غييراتی انجام ميدادند تقاضای خريدار در انھا تبا  ه ومطابق دقديمی تر را خري
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