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Sunuş 

Üç değerli uğraş arkadaşımızın editörlük görevini üstlenerek yayımlanmaya 
hazır duruma getirmiş oldukları bu kitabın başlığı Karmaşık Sorunlar ve Kent, pek de 
alışık olmadığımız bir kavramı “karmaşık sorunlar” kavramını hareket noktası 
alıyor. Bir başka deyişle, sayısı iki düzineyi bulan kitap bölümlerinin ortak bakış 
açısını “karmaşık sorunlar” oluşturuyor.  Denilebilir ki, editörlerin ve yazarların 
inceleme ve araştırmalarındaki temel bakış açılarını, ya da “bağımsız değişkenlerini” 
oluşturan bir kavram olarak çıkıyor karşımıza “karmaşık sorunlar”. 

Ülke ve kent yönetiminde karşı karşıya bulunduğumuz toplumsal, ekonomik, 
kültürel, çevresel ve benzer nitelikli tüm sorunların, toplum bilimlerinin 
“bütünsellik” ilkesi çerçevesinde birbirleriyle neden-sonuç ilişkisi içinde oldukları 
anımsanırsa, elinizdeki bu kitaba “Karmaşık Sorunlar” başlığını vermenin haklılığı 
daha iyi anlaşılır. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağının, özellikle COVİD-19 
salgın dönemine gelinceye değin tüm dünyaya egemen olan yeni liberal düzenin de 
etkileriyle bu karmaşıklığı iyiden iyiye derinleştirmiş olduğunu söylemek yanlış 
olmasa gerektir.  

Bu başlık altında yer alan sorunların neler olduğuna kısaca göz atılması, çözüm 
yollarının hem merkezi, hem de kentsel düzeyde ve ancak kamusal kurumların 
yakın işbirliğiyle sağlanabileceğini açıkça gösterir. Kuşkusuz, sorunların niteliğine 
bağlı olarak, kentsel düzeyde atılması gereken adımlar öncelik taşıyabilir.    

Bu bağlamda, kitapta, temel kavramlarla ve aktörlerle ilgili genel açıklamaların 
ardından, direnç, işbirliği, kırılganlık, “akıllı kent” uygulamaları gibi daha çok 
yöntemle ilgili bölümlere yer verilmiş ve sonra da göç, yoksulluk, iklim değişikliği, 
afetler, kentsel suçlar, sağlık, çevre, güvenlik gibi çok yaygın sorunlarla bunların 
çözüm yolarına ilişkin değerlendirmeleri içeren bölümlere yer verilmiştir. 

Kitaba katkıda bulunan ve çoğunu üniversite öğrencilik yıllarından bu yana 
yakından tanıdığım değerli bilim insanlarından oluşan genç bir kadro, bu kitabı 
oluşturan yazılarıyla, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve 
İşletmecilik alanlarında öğrenim gören öğrencilerle bilim ve araştırma insanlarına 
ve tüm ilgililere zengin bir bilimsel kaynak armağan etmiş oluyorlar. Sayıları yirmiyi 
bulan değişik üniversitelerimizde görev yapan bu genç kadronun takdirle 
karşılanması gereken çabaları üniversite-toplum ilişkileri açısından örnek alınmaya 
değer niteliktedir. 

Onlar gibi, Karmaşık Sorunlar ve Kent başlıklı kitabın editörlüğü görevini 
üstlenmiş olan değerli uğraş arkadaşlarım olan Suna Ersavaş Kavanoz’u, Abdullah 
Uzun’u ve Hayriye Şengün’ü bu özgün çabalarından ötürü kutluyor, başarılarının 
sürekli olmasını diliyorum. 

Ruşen Keleş 
Nisan 2021, 
Ankara 
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Karmaşık Sorun Perspektifinden  
Kentsel Yoksulluk Olgusu 

Çağrı Çolak1 

Giriş  

“Siz yardım edilmiş yoksullar görmek istiyorsunuz.  
Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk…” 

Victor Hugo 

Yirmi birinci yüzyıldaki küresel koşulların tarif edilmesinde karşılaşılan en 
büyük zorluk, tablonun daha önce hiç olmadığı kadar karmaşık durumları 
içermesidir. Hatta söz konusu karmaşıklık, birbirine bağlı doğaları nedeniyle 
sorunları, çözümsüz kılabilecek boyutlara vardırmaktadır. Çünkü herhangi bir sorun 
karşısındaki risksiz ve kesin çözüm bulma girişimleri, birbiriyle ilişkili başka 
sorunların nüksetme olasılığı tarafından kuşatılmaktadır. Böylece çözüm girişimleri, 
standart olmaktan çıkmakta ve özgül hâle gelmektedir. 

Literatürde genellikle Rittel ve Webber’in (1973) kavramsallaştırması olan ve 
“wicked problems” (kötü, kötücül, kötü huylu, habis sorunlar) tabiriyle isimlendirilen 
karmaşık sorunlar, yirmi birinci yüzyılda insanlığı en çok etkileyen konuların 
başında gelmektedir. Buradan hareketle, gerek ulusal ölçekteki kamu yönetimleri 
gerekse küresel ölçekteki uluslararası ve ulusüstü örgütlenmeler, dikkatlerini ve 
çabalarını bu sorunlar üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Örneğin, 25-27 Eylül 2015 
tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde 
toplanan devlet ve hükümet başkanları, karmaşık sorunlarla mücadeleyi konu 
edinen on yedi hedef üzerinde mutabakata varmıştır. Daha sonra “Dünyamızı 
Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” (Transforming Our World: 
The 2030 Agenda for Sustainable Development) isimli bir rapora dönüştürülen bu 
mutabakat metninde küresel iklim değişikliğinden uluslararası göç hareketliliğine, 
cinsiyet eşitliğinden gezegenin ve doğal kaynakların korunmasına dair birçok 
karmaşık sorun ve onlarla mücadele stratejileri yer almaktadır.  

İlgili raporda yer alan on yedi hedefin ilki, yoksullukla mücadeleyi konu 
edinmektedir. Sloganı ise şudur: “End poverty in all its forms everywhere” (her yerde 
yoksulluğu ve onun tüm biçimlerini ortadan kaldırın). Bu hedef, 2030 yılına kadarki 
süreçte; aşırı yoksulluğun (extreme poverty) ortadan kaldırılması, tüm boyutlarıyla 
yoksulluğun ulusal tanımlara göre yarı yarıya indirilmesi, sosyal güvenlik 
sistemlerinin geliştirilmesi, yoksulların iklim değişikliği ve benzeri çevresel şoklara 
karşı kırılganlıklarının azaltılması gibi kazanımlara erişilmesi yönündeki amaçları 
içermektedir (United Nations, 2021: 19). 

1998’den beri sürekli olarak azalma gösteren aşırı yoksulluk oranı 2015’te % 10.2, 
2017’de % 9.2 ve 2019’da % 8.4 seviyesine kadar düşmüştür. Ancak 2020 yılında patlak 
veren başka bir karmaşık sorun olan COVID-19 salgını, diğer tüm sorunları olduğu gibi 
yoksulluğu da dramatik bir şekilde etkilemiştir. Hâlihazırda yoksulluğu azaltma sürecini 
yavaşlatan çatışma ve iklim değişikliği gibi sorunları da yanına alan COVID-19 salgını ve 

                                                           
1  Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü, cagricolak@trabzon.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-5806-9084  
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onun yıkıcı ekonomik etkileri nedeniyle yaklaşık yirmi yıldan fazla bir süredir azalış 
trendi gösteren aşırı yoksulluk oranı, 2020’de ilk kez artmıştır. 2020’de % 9.1 ile % 9.4 
ve 2021’de % 8.9 ile % 9.4 arasında bir küresel yoksulluk oranının tahmin edilmesi, 
kazanımların 2017 seviyesine gerilediğini göstermektedir (World Bank, 2020: 5). 

Görüldüğü üzere, karmaşık sorunlarla mücadele, beklendik ve beklenmedik 
gelişmeler nedeniyle standart bir çözüm kümesi üzerine inşa edilememektedir. Ancak 
bu durum, sorunların üstesinden gelme gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. 
Buradan hareketle, bu bölümde karmaşık sorunların en önde gelenlerinden biri olan 
yoksulluğa ve kentsel düzeyde onunla nasıl mücadele edileceğine odaklanılmaktadır. Bu 
çerçevede ilk olarak, yoksulluk tanımı ve kentsel bağlamı üzerinde durulmuştur. 
Ardından yoksullukla mücadeleyi karmaşık kılan faktörler tartışılmıştır. Son olarak ise 
yoksullukla mücadelede fayda sağlayabilecek kentsel düzeydeki stratejiler ele alınmıştır. 

1. Yoksulluk ve Kentsel Yoksulluk Nedir?  

Türk Dil Kurumunun (TDK) sözlüğünde yoksul sözcüğünün anlamı; “geçinmekte 
çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke)”, “parasız”, “yoksuz”, “varlıksız”, “variyetsiz”, 
“fakir”, “fukara”, “zengin ve varsıl karşıtı” gibi sıfatlarla açıklanmaktadır. Buradan 
hareketle yoksulluk ise “yoksul olma durumu”, “yoksuzluk”, “variyetsizlik”, “sefillik”, 
“sefalet” ve “fakirlik” şeklinde tanımlanmaktadır. Sözcüğün İngilizce karşılığı olan 
“poverty” teriminin kökeni ise Latince “pauper” ve Fransızca “pauvreté” sözcüklerine 
dayanmakta olup yukarıdaki anlamlarla örtüşmektedir. 

Yoksullukla ilgili birçok tanıma rastlamak mümkündür. Bunlar, ölçüt ve göstergeler 
bağlamında birbirinden farklılık arz etmekte ve dolayısıyla yoksulluğun farklı birçok 
tanımı ortaya çıkmaktadır. Ancak bunların ortak noktası, her bir tanımın, insanın 
hayatta kalması ve sürdürülebilir refahı için gerekli olan ihtiyaçların eksikliğini 
içermesidir. Üzerinde mutabakat sağlanan olgu, yoksulluğun, temel ihtiyaçlara yönelik 
eksikliklerden kaynaklanmasıdır. Bununla birlikte, söz konusu ihtiyaçların ne olduğu 
veya nasıl tanımlanabilecekleri konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.  

Literatürde yoksulluğun, genel olarak “mutlak” ve “göreli” olarak iki grupta 
tanımlandığı görülmektedir (Kule & Es, 2005: 263-264). Mutlak yoksulluk, bireyin 
yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu en düşük tüketim seviyesidir. Göreli 
yoksulluk kavramı ise gelir kaynaklarına sahip olma gücü açısından yoksul birey ile 
o toplumda yaşayan ve mevcut koşullara göre ortalama bir gelire sahip olan bireyin 
arasındaki farkı ifade etmektedir. 

Toplulukların ortak bir maddi refah endeksi çerçevesinde sınıflandırılması 
sonucu ulaşılan yoksulluk tanımı; gelir, üretim, tüketim, mal ve hizmetlere erişim, 
bölüşüm ve temel ihtiyaçların (barınma, sağlık, eğitim) karşılanması gibi ölçütler 
üzerinden ekonomik boyutu ön plana çıkarmaktadır. Yine bununla bağlantılı ve gelir 
temelli bir tanıma göre yoksulluk, bireylerin temel ihtiyaçlarını asgari düzeyde 
karşılayacak gelir imkânlarına sahip olmamasıdır (Misturelli & Heffernan, 2008: 
667). Ekonomik yönünün yanı sıra yoksulluğun sosyal ve politik boyutları da 
bulunmaktadır. Bu açıdan sosyal boyut ile sınıflar arası ilişkiler, çeşitli gruplara 
katılım, toplumsal cinsiyet, etnik ve ırksal farklılık gibi temalara atıfta bulunulurken; 
politik boyut ile ise temel hak ve özgürlükler ve politik haklar (kişisel güvenlik, 
hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, politik katılım ve fırsat eşitliği 
kastedilmektedir (Coşkun, 2012: 181).  
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belediyelerin yoksullukla mücadelelerinde odaklanmaları gereken bir alandır. 
Özellikle dezavantajlı kesimlerin yaşadığı gecekondu bölgelerindeki altyapı ve 
ulaşım hizmetlerinin yetersizliği eşitsizliği körüklemekte ve bu durum yoksullukla 
mücadeleyi baltalamaktadır. Bunun için yoksullukla mücadelede ortak strateji 
geliştirmek ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek çok 
önemlidir. Kentleri çok daha iyi tanıyan belediyelere verilen yetkiler artırılırken (Es 
vd., 2013: 35), aynı zamanda bu mücadele tamamen bu örgütlere yüklenilmemeli, 
gerek merkezî yönetim gerekse gönüllü kuruluşların da aktif şekilde yer aldığı bir 
yönetişim ağı oluşturulmalıdır. Farklı sektör ve örgütlerin; tecrübe ve özgül 
avantajları bu ağlara yansıtılmalıdır.   

Benzer şekilde farklı coğrafyalardaki kentler arasında da iş birlikleri kurulmalı 
ve bu platformlar aracılığıyla deneyimler paylaşılmalıdır. Nitekim dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında yer alan dokuz yüzün üstünde kentin kalkınma sorunlarıyla başa 
çıkmak için oluşturdukları bir ittifak mevcuttur: “Yoksullukla Mücadele Eden 
Kentler Ağı” [The World Alliance of Cities Against Poverty (WACAP)]. Bu ağ sayesinde 
üye kentlerin belediyeleri, hükümetler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, 
çeşitli sektörler, araştırmacılar ve bireyler kentsel yoksulluğun birçok zorluğuyla 
yüzleşmekte ve olumlu ya da olumsuz tecrübeler iki yılda bir dünyanın farklı 
kentlerinde düzenlenen forumlarda paylaşılmaktadır. Söz konusu forumlar 
aracılığıyla rehberlik, deneyim alışverişi ve bilgi ağları oluşturulmakta, kentlerarası 
iş birlikleri teşvik edilmekte, ortaklıklar geliştirilmekte ve özel girişimler için fon 
fırsatları sunulmaktadır. Hatta tematik atölye çalışmaları, sponsorlu sergiler ve 
sosyal projeler de forum faaliyetleri bağlamında değerlendirilebilir (TBB, 2021). 

WACAP; yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlık ve hastalıkların azaltılması, 
güvenliğin sağlanması, sosyal çatışmanın önlenmesi ve çevrenin yaşanılabilir hâle 
getirilmesi gibi yoksulluk ve onunla bağlantılı konular üzerine yoğunlaşılan iş 
birlikçi bir ağı ifade etmektedir (TBB, 2021). Bu ağ etrafında en iyi mücadele 
stratejileri belirlenmekte, yerel bağlamlara uyarlanmakta ve herkesin yararına 
olacak şekilde ölçeklendirilmektedir (UNDP, 2021). Öte yandan WACAP’a 
Türkiye’den de birçok belediye üye olmuştur. Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri ve Van Büyükşehir 
Belediyeleri ile Bingöl, Kilis, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yalova İl Belediyeleri WACAP’a 
üyedir. Ayrıca Esenyurt ve Reşadiye İlçe Belediyeleri de bu ağ içinde yer almaktadır 
(TBB, 2021). Kalkınma sorunlarını bertaraf etmeye yönelik bu ve benzeri iş 
birlikleri konusunda kent yönetimlerinin girişken olması, 21. yüzyılda kentsel 
yoksullukla mücadele etmenin en etkili araçlarından biridir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme  

Karmaşık, çok boyutlu, belirsiz ve değişken doğası nedeniyle yirmi birinci yüzyılın en 
zorlu konuları arasında yer alan yoksulluk; barınmadan istihdama, sağlıktan eğitime ve 
güvenlikten altyapı hizmetlerine kadar birçok alandaki yetersizliğin iç içe geçmiş ve 
biriktirilmiş bir hâlidir. Bu yetersizlikler, belli bir süre sonra bireylerde güvensizlik, 
dışlanma ve güçsüzlük duygularının yoğun bir şekilde hissedilmesine yol açmakta ve bu 
durum kent hayatının esenlik ve güvenliğine zarar verecek boyutlara ulaşabilmektedir. 
Diğer bir deyişle, kentsel yoksulluğun kapsamı, ekonomik bağlamdaki eksiklik ve 
yetersizliklerden çok daha fazlasıdır. Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetlerden 
yararlanamamak, barınma ve temel ihtiyaçlar açısından uygun olmayan koşullarda 
yaşamını sürdürmek, kentsel şiddete daha açık olmak gibi faktörler de kentsel yoksulluk 
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kapsamındadır. Dolayısıyla söz konusu alanlarda atılacak adımlar, suç oranlarının 
azaltılmasından düzenli kentsel yapılaşmaya kadar birçok sorunun çözümüne de katkı 
sağlayarak, toplum hayatının sürdürülebilirliğini artıracaktır.  

Kentsel yoksullukla mücadele stratejileri genellikle “teşvik edici” ve “koruyucu” 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teşvik edici stratejiler arasında istihdam yaratma, 
fiziksel altyapıyı geliştirme ve konut iyileştirmeleri gibi politikalar yer alırken; 
koruyucu stratejiler arasında ise genellikle sosyal yardımlar bulunmaktadır. Her iki 
strateji türünün birlikte kullanılması, etkinin uzun vadeye yayılabilmesi açısından 
olmazsa olmaz bir unsurdur. Bir diğer önemli unsur ise yoksullukla mücadelenin geniş 
bir aktör ağını içermesidir. Bu yönüyle yoksullukla mücadele, tamamen bir sektörün 
ya da bir birimin tek başına üstleneceği bir misyon değildir. Gerek hükümetler ve 
yerel yönetimler gerekse özel sektör ve gönüllü kuruluşlar bu mücadelede aktif 
paydaşlar olarak yer almalı ve politika formülasyonlarında özgül avantajlarını 
sergilemelidir. Her paydaşın, diğerinden daha tecrübeli ve uzman olduğu bir konu 
mutlaka vardır. Örneğin; bir kentteki yoksulluğun tanımlanması ve formüle 
edilmesinde, o kenti diğer paydaşlara oranla tanıma potansiyeli en yüksek olan birim 
yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda belediyelere yeterince yetki ve sorumluluk 
verilmeden, yalnızca merkezî hükümetin taşra uzantısı niteliğindeki birimler 
tarafından üretilen çözümlerin yetersiz olma riski yüksektir. Bu yüzden aktör ağının 
genişliği, mücadeledeki başarı oranını artıracak bir unsur olabilmektedir. 

Türkiye’deki kentsel yoksullukla mücadeleye bakıldığında, genel olarak kamu 
kurumlarının yaptığı sosyal yardımlar ve meslek edindirme kurslarının ön plana 
çıktığı gözlemlenmektedir. Bu çerçevede ya valilik ve kaymakamlıklar bünyesindeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sosyal yardımları ya da yerel 
yönetimlerin sosyal belediyecilik kapsamındaki meslek edindirme kursları söz 
konusu mücadelenin temel politikalarıdır. Özel sektör ve gönüllü kuruluşların da 
birtakım politikaları olmakla birlikte bunlar gerek merkezî yönetim ve yerel 
yönetimlerle yeterince iş birliği içinde olmamaları gerekse koruyucu mantığın bir 
ürünü olarak genellikle sosyal yardımları ihtiva etmeleri açısından beklenilen 
düzeyde değildir. Çünkü karmaşık bir sorun niteliğindeki yoksulluğun tüm 
boyutlarıyla ele alınması ve çözüm önerilerinin de bu doğrultuda oluşturulması 
gerekirken, yoksullukla mücadele genellikle sosyal yardıma indirgenmektedir. 
Üstelik sosyal yardım, karmaşık bir soruna yönelik basit bir çözümü ifade 
etmektedir ve basit çözümlerle karmaşık sorunların üstesinden gelinemez. 

Özetle, Türkiye’deki kentsel yoksullukla ilgili mevcut politikalar, iki yönden 
kusurludur. Birincisi, ilgili politikalar genellikle toplumun tüm sektör ve 
katmanlarının buluştuğu ağa dayalı ortaklık yapıları üzerinden inşa edilmemekte ve 
uygulanmamaktadır. Bu durum farklı avantaj ve tecrübelerin politika formülasyon 
ve uygulamasına erişememesine neden olmaktadır. İkincisi ise stratejilerin büyük 
bir çoğunluğunu sosyal yardımların yani koruyucu tedbirlerin oluşturmasıdır. Oysa 
etkin bir yoksullukla mücadele politikası, balık vermenin hatta balık tutmayı 
öğretmenin ötesine uzanmaktadır. Bu bağlamda sosyal yardımlar, balık vermeyi; 
çeşitli meslek edindirme kursları ise balık tutmayı öğretmeyi sembolize etmektedir. 
Ancak aynı zamanda balık tutmaya elverişli koşulların sağlanması için çeşitli maddi 
ve araçsal fırsatların (kayık ve olta temini vb.) sunulması da belediyelerin 
yüklenmeleri gereken misyonlardan biridir. Bu yüzden gerek konut için arsa 
temininde gerekse istihdam yaratmada kentli yoksullara, küçük ölçekli kredi 
projeleri ve girişimciliğe yönelik fırsatlar sunulmalıdır.  
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