
 

 

 

GÖÇ OLGUSUNUN İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ, AYDIN-ORTA MAHALLE ÖRNEĞİ 

Anahtar Sözcükler:  Göç, insan-mekan ilişkisi, aidiyet, 

Aydın-Ortamahalle  
 

1. Cemre ŞAHİN*, 2. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY ** 

 
Keywords:  Migration, human-environment relation, 

attachment, Aydın-Ortamahalle. 

INVESTIGATION OF THE PHENOMENON OF IMMIGRATION IN 

THE CONTEXT OF HUMAN   AND ENVIRONMENT RELATION; 

CASE OF AYDIN-ORTA MAHALLE  

ÖZET   

Bu çalışma göç nedir, nedenleri nelerdir, çevreleri ve buna 

bağlı olarak insanları nasıl etkiler sorularından hareketle, 

göçlerin çevrede oluşturduğu gecekondulaşma ve 

gecekondulaşmanın sebep olduğu alt yapı, ulaşım, kent 

morfolojisinin bozulması gibi fiziksel sorunları ve göçmenin 

yeni çevrelere katılması ile oluşan toplumsal ayrışma, 

ötekileştirme, aidiyet, uyum sorunu ve suç gibi sosyal 

sorunları problem olarak tanımlamaktadır.  

Çalışmanın amacı, belirlenen problemler çerçevesinde, 

göçmenler ile göç edilen çevreler arasındaki ilişkiyi 

çözümlemektir. Çalışma kapsamında farklı bölgelerden göç 

alan ve farklı göç türlerini tipik biçimde örnekleyen Aydın İli 

Efeler İlçesi Orta Mahallesi inceleme alanı olarak seçilmiştir. 

Alan araştırmasında serbest görüşme tekniği kullanılmış olup, 

farklı göç ve göçmen türlerini örnekleyecek biçimde toplamda 

8 kişiyle görüşülmüştür.  Görüşmeler kayda alınmış, datalar 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda, göçmenlerin göç ettikleri yeni 

çevreye uyum ve aidiyet geliştirme süreçlerinin, göç etme 

nedenleriyle ve göç ettikleri çevreyle girdikleri etkileşimin 

boyutu ile yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Göçmenlerin göç ettikleri yeni çevreleri sahiplendikçe, 

hissettikleri fiziksel ve sosyal sorunların azaldığı saptanmıştır.  

Buradan hareketle, göçmenlerin göç ettikleri yeni çevrelerine 

uyum sağlamaları ve aidiyet hissetmeleri için, göçmenler için 

tasarlanan çevrelerde katılımcı bir yaklaşımın gözetilmesi son 

derece önemlidir.  

 

ABSTRACT 

In this study, starting from the questions of what migration is, 

what the causes are, how it affects the environment and 

people consequently, defined as a problem that physical 

problems such as the squatters caused by immigration and the 

infrastructure, transportation, deterioration of urban 

morphology and defined as a problem that social problems 

caused by the participation in a new environment, such as 

social segregation, marginalization, attachment, integration 

problems and crime.  

The purpose of the study, through the framework of the 

defined problems, to analyze the relationship between the 

immigrants and migration environments. Aydın –Efeler-Orta 

Mahalle district which gets immigrants from different regions 

and exemplifies different migrant types typically, has been 

chosen as the study field. In the research field, free 

conversation technique was used and interview was held with 8 

people that illustrates the different types of migration and 

immigrants. The interviews were recorded, the data were 

analyzed using content analysis method. 

As the results of the analysis, immigrant’s adaptation and 

belonging to the new environment development process has 

been found to be closely related to causes of migrations and 

the size of the interaction with new environments they 

emigrated. It was determined that immigrants feel physical 

and social problems reduced by owning new environments they 

emigrated. Therefore, to provide adaptability and sense of 

belonging to their new environment for immigrants, to be 

considered a participatory approach for the environment 

designed for immigrants is extremely important. 
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GİRİŞ 

Göç, insan ve çevre ilişkisi bağlamında karmaşık ve devingen 

yapısıyla dikkat çeken, yapılı çevre için olduğu kadar göçmen 

üzerinde de dönüştürücü güce sahip olan önemli bir olgudur. 

Doğumla çevreye katılan bireyler, o çevrenin kültürel ve 

sosyal değerleriyle yetişip kimliklerini oluştururken; göç 

yoluyla yeni çevrelerine katılan bireyler/göçmenler ise dahil 

oldukları çevrenin sosyal ve kültürel değerlerine karşı 

yabancıdırlar.  

Bu sebeple kendi yaşam biçimlerini, kültür ve geleneklerini 

sürdürerek yabancı oldukları fiziksel ve sosyal çevrelerine 

uyum sağlamaya çalışırlar.Çevre ise, göçmenlerin yaşam 

alışkanlıklarını ve sosyo-kültürel yapılarını dışlayan bir yapıyı 

dayatarak göçmeni bulunduğu çevreye uymaya zorlar. Bu 

gerilimli mücadeleye çözüm olarak sunulan kentsel dönüşüm 

uygulamaları ise göçmeni kentte edindiği yerinden ederek 

yeniden göçe zorlar; var olan sorunu farklı bir mekâna ve 

zamana öteler. Söz konusu döngü insan ve mekan arasında 

uzlaşı sağlanamadığı sürece sürüp gider.  

Bu çalışmanın amacı göçmenlerin yeni çevrelerine uyum 

sağlama süreçlerinde önemli olan ve dikkate alınması 

gereken faktörlere dikkat çekmektir. Bu bağlamda farklı 

bölgelerden farklı türde göçler alan bir yerleşim yeri olan 

Aydın’ın Efeler İlçesindeki Orta Mahalle‘de yaşayan 

göçmenlerin çevreleriyle olan ilişkileri, aidiyet ve uyum 

süreçleri bir alan çalışmasıyla irdelenmiştir. 

Çalışmanın kuramsal kısmında göçmen ve yeni çevresi 

arasındaki ilişkiyi etkilediği düşünülen göç etme nedenleri ve 

göçün insan ve çevre ilişkisi açısından yarattığı problemler 

ortaya konmuş, daha sonra ise alan çalışmasının bulguları 

değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.  

1.GÖÇ VE GÖÇ TİPLERI 

Göç, tarihte ilk insan topluluğunun Doğu Afrika’dan ayrılarak 

farklı bölgelere gidip yerleşmeleriyle başlayan uzun bir 

geçmişe sahiptir. Sadece kişilerin değil, sermayenin, malın, 

kültürün ve düşüncenin yer değiştirmesi sebebiyle bir çok 

disiplinin inceleme alanina girmektedir. Süreç ve içerik 

açısından böylesine kapsamlı olan bir olguyu anlayabilmek 

için çeşitli tanımlamalar ve sınıflandırmalara gerek 

duyulmuştur. 

Göçü bir çok şekilde tanımlamak mümkündür. Türk Dil 

Kurumu’nda göç “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin ve ya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, 

bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, 

taşınma, hicret, muhaceret.” olarak tanımlanmaktadır. 

Uluslararası standartlara göre yapılan tanımlamada ise, göç 

“yerleşmek veya çalışmak amacıyla nüfusun farklı ülkeler, 

bölgeler veya şehirlerarası yer değiştirme eylemi” olarak 

ifade edilmiştir (Barut, 1999).  

Göç en temel anlamıyla bir çevre değiştirme durumudur. Bu 

çevre değişikliği ülke içerisinde gerçekleşirse ‘iç göç’; 

ülkeler arasında gerçekleşirse ‘dış göç’ olarak 

adlandırılmaktadır. Kişiler çeşitli nedenlerle bulundukları 

çevrelerden bir başka çevreye göç etmektedirler. 

Göçmenleri göçe zorlayan bu nedenler üzerine bir çok 

araştırma yapılmış ve çeşitli teoriler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan teorilerin bir çoğunun temelinde Everett Lee 

tarafından geliştirilen itici-çekici faktörler paradigması 

bulunmaktadır. Bu paradigmaya göre göçmenleri göç 

edecekleri çevreden uzaklaştıran olumsuz etkenler ‘itici 

faktörler’, göç edecekleri çevreye çeken olumlu etkenler ise 

‘çekici faktörler’ olarak tanımlanmaktadır.  

Göçler, bireylerin veya toplumun itme ve çekme faktörleri 

INTRODUCTION 

Migration is an important phenomenon that attracts attention 

with it’s complex and dynamic  structure and has 

transformative power on built environments as well as on 

migrants in the context of the human and environment 

relation. 

Individuals participated to their environment by birth, form 

their own idendities by growing in the environment’s cultural 

and social values; individuals/immigrants participated to their 

environment by migration are stranger to the environment’s 

cultural and social values. Therefore, they try to adapt the 

environment by maintaining their own life styles, culture and 

traditions. However, the environment forces the immigrants to 

conform  to the environment by imposing structure that 

excludes the immigrant’s living habits and socio-cultural 

structure. Urban transformation projects that presents as 

solution to this tense struggle, force the immigrants to migrate 

from the places they acquired in the city again; defer the 

existing problems to different spaces and times. This cycle 

goes on  unless consensus can not be achieved among human 

and environment. 

The aim of this study to draw attention to the important 

factors  should be taken into account  during the adaptation 

process of immigrants to new environments. In this context, 

environment relations, attachment and adaptation process of 

immigrants who live in Aydın province, Efeler county ‘Orta 

Mahalle’ region which settlement gets immigrants from 

different regions and gets different types of migrations, are 

examined by a field study. 

In the theoretical part of the study, is presented that 

migration reasons and problems in terms of human and 

environment relations, and then the results of the field studies 

were evaluated and discussed. 

1.MIGRATION AND TYPES OF MIGRATION  

Migration has a long story which begins with the first human 

community settled to the different regions by leaving from 

East Africa. It is in relation with lots of disciplines due to 

displacement  of capital, goods and culture, not only people. 

To understand such a comprehensive phenomenon, it is need  

various definitions and classifications. 

Migration can be defined in many ways. Turkish Language 

Instution defines the migration “moving of individuals or 

communities to another country from a country, to another 

settlement from settlement, emigration, immigration due to 

economic, social and political reasons.” According to 

international standarts, migration is defined as “population’s 

removal action among different countries, regions and cities in 

order to settle and  work.” (Barut, 1999). 

Migration is an environmental change state in it’s most basic 

sense. It is called as ‘internal migration’ if this change occurs 

in a country, as ‘external migration’ if it occurs among 

countries. People migrate to different environment from the 

environment they live for various reasons. There are lots of 

research and several theories on these reasons that force the 

immigrants to migrate.  Most of these developed theories get 

based on push and pull factors paradigm created by Everett 

Lee. According to this paradigm, ‘push factors’ are defined as 

negative effects that estrange the immigrants from the 

environment they will migrate, ‘pull factors’ are defined as 

positive effects that attract the immigrants to the 

environment they will migrate. 

                                                                                  



 

etkisiyle karar verdikleri bir taşınma olabileceği gibi ekolojik 

dayatmalar ya da devlet gibi sosyal bir otoritenin gündeme 

getirdiği sürgünler ve iskanlar nedeniyle de ortaya 

çıkabilmektedir (Kaygalak, 2009). Petersen(1958), göç 

şekillerini ‘göç etme nedenleri’ne göre gruplamış ve beş göç 

tipi tanımlamıştır. Bunlar ilkel, zoraki, yönlendirilen,  

kitlesel ve serbest göçlerdir. 

İlkel toplulukların dönemlik göçlerini kapsayan ilkel göç tipi, 

kuraklık ve kötü hava şartları gibi çevrenin yarattığı fiziksel 

zorlukların sebep olduğu göçleri tanımlamaktadır (Petersen, 

1958, s.259).  İlkel göç tipinde ayırt edici özellik olarak 

‘fiziksel çevre baskısı’ kullanılırken, zoraki ve yönlendirilen 

göç tipinde ‘sosyal baskı’ ayırt edici özellik olarak 

kullanılmıştır.Sosyal baskı sonucu kişiler göç etme kararlarını 

kendileri veremiyorlarsa bu zoraki göç; kendileri 

verebiliyorlarsa bu yönlendirilen göç olarak ele alınmaktadır 

(Petersen, 1958, s.261). Kitlesel göç, teknolojik gelişme ve 

sanayileşmeye paralel olarak göçün kolektif bir olgu haline 

gelmesi durumudur. Serbest göçte ise göçmenlerin bireysel 

arzuları ön plana çıkmaktadır ve temel bir belirleyen yoktur 

(Petersen, 1958, s.263). Serbest göç ile farklı çevrelere göç 

eden bireylerin ise kurdukları göçmen ağları ile 

deneyimlerini paylaştığı ve göç edilen çevredeki belirsizliği 

azalttığı dikkati çekmektedir (Petersen, 1958, s.263-264). 

2. GÖÇÜN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR 

Göç hangi yolla gerçekleşmiş olursa olsun göçmenin yeni 

çevresiyle kurduğu ilişkiyi etkileyen bir takım sorunların 

varlığından söz etmek gerekir. Göçmen ve çevresi arasında 

çift yönlü bir etkilenme sürecine işaret eden söz konusu 

sorunları temelde fiziksel ve sosyal olmak üzere iki başlıkta 

özetlemek mümkündür.  

2.1. Fiziksel Sorunlar 

Göçlerin kent dokusunda oluşturduğu en büyük problem ve 

deformasyon gecekondulaşmadır. Nüfus yoğunluğundan 

dolayı konut sıkıntısı çekilmesi ve göçmenlerin karşılaştığı 

ekonomik zorluklar illegal yapılaşmaya neden olmaktadır. 

Gecekondulaşmayla birlikte altyapısı yetersiz yerleşim 

yerleri oluşmakta ve çarpık kentleşme meydana gelmektedir. 

Ayrıca yoğun göç sebebiyle kentlerin hızlı büyümesi, sanayi 

tesislerinin kentin içinde kalmasına sebep olmakta ve 

sağlıksız yaşam alanları oluşturmaktadır. 

Büyük kentlere gerçekleşen göçlerin neden olduğu bir diğer 

problem ise yapsatçılıktır. Göçle birlikte artan nüfus 

yoğunluğu problemi kat mülkiyeti kanunu ile çözülmeye 

çalışılmış, önceden münferit özel konutların yer aldığı 

alanlarda çok katlı konutlar yapılarak sınırlı alanda daha 

fazla kişinin yaşaması sağlanmaya çalışılmıştır. Kentlerde 

görülen bu ani konut tipi değişimleri için önceden öngörülen 

bir kent planlaması olmadığı için, plansız bir kent dokusu 

oluşmuştur.  

Türkiye’de son 60 yılda hızla artan göçün yarattığı nüfus ve 

barınma problemine bağlı olarak gelişen kentsel sorunları 

çözmek için kentsel dönüşüm uygulamaları hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. Çoğunlukla gecekonduların yetersiz 

fiziksel çevre şartlarının düzeltilmesini odağa alan bu tür 

uygulamalar, göçmenleri kendi yaşam alışkanlıklarını 

sürdürerek tutundukları yerlerinden edip yeni bir göçe 

zorlayarak yeni sorunlara neden olabilmektedir. 

2.2.  Sosyal Sorunlar 

Kendi kararıyla veya zorunlu olarak göç eden göçmenler, 

alıştıkları çevreyi terk edip kendisini nelerin beklediğini 

bilmediği yeni bir çevreye girmektedirler. Özellikle dış 

göçlerde ve sanayileşme ile yoğunluğu artan kırsaldan kente 

Migration can also be moving decided by individuals or society 

due to push and pull factors,  can arise from ecological impact 

or  deportation and resettlement raised by social authority as 

state (Kaygalak, 2009). Petersen (1958) grouped types of 

migration according to causes of migration and defined 5 types 

of migration. These principles are called as primitive, forced,  

impelled, mass and free migration.  

Primitive type define the migration that caused by physical 

challenges created by environment as drought and bad 

weather conditions (Petersen, 1958, s.259).‘Physical 

environment pressure’ is used as distinguishing feature for 

primitive type of migration while ‘social pressure’ is used as  

distinguishing feature for forced and impelled types of 

migration. If the individuals can not decide to migrate by 

themselves; it calls as forced migration, if they can; it calls as 

impelled migration (Petersen, 1958, s.261). Mass immigration 

is the state becomes a collective phenomenon of migration in 

parallel with technological development and industrialization.  

For free migration, immigrants’ individual desires are come to 

the fore, there is not any major determination (Petersen, 

1958, s.263).  

Individuals that migrate to different regions share their 

experiences by migrant network they created and reduce the 

uncertainty for environment that immigrated (Petersen, 1958, 

s.263-264). 

2. PROBLEMS CAUSED BY THE IMMIGRATION 

No matter which way migration has occurred it is need to 

mention the existence of a number of problems that affect the 

relation of migrant and the new environment.Mentioned 

problems that point the bidirectional affect between migrant 

and environment can be summarized in two categories namely 

physical and social. 

2.1. Physical Problems 

The biggest problem and  deformation in the urban fabric 

created by the migration is squatters. Shortage of housing due 

to population density and economic challenges that the 

migrants facing causes illegal construction. Squatter causes 

settlements with inadequate infrastructure and unplanned 

urbanization. Furthermore, the rapid growth of cities due to 

heavy emigration, causes industrial plants remain in the city 

and create unhealthy habitats. 

Property developer is the other problem caused by migration 

to the big cities. Population density problem that increases by 

migration have tried to solve with property law, it is tried to 

provide the more people to live at the areas where individual 

private houses in by building multi-storey housing. Because 

there is no prescribed urban planning in advance for this 

sudden change in the type of housing in urban areas, 

unplanned urban fabric has occurred. 

Urban transformation projects have begun to be implemented 

to solve growing urban problems caused by population and 

housing problems that created by rapidly increasing migration 

in the last 60 years in Turkey. These projects that mostly focus 

on correcting the slums’ insufficient physical  environmental 

conditions, may lead to new problems by displacing the 

immigrants from places where they keep by maintaining their 

living habits . 

2.2. Social Problems 

The immigrants who migrate by their own decision or by 

forced, leave their habitual environment and  they enter into 

a new environment and do not know what is waiting for them.  

Culture clashes occur frequently, especially in external 

migrations and  migrations increasing the density by 



 

doğru olan göçlerde  kültür çatışmaları sıkça yaşanmaktadır. 

Kırsal ve kentsel bölgelerde farklı kültürel alt yapıya sahip 

olan göçmenlerin kentte zorunlu olarak bir araya gelmesi 

pek çok kültürel uyumsuzluğa neden olmaktadır.  

Kırsaldan kente göç edenler genellikle vasıfsız ve eğitimsiz 

olmaları nedeniyle kent merkezlerinde ağır, yorucu ve 

tehlikeli işlerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalmakta, 

normal yaşam standartlarına ulaşamadıklarından sosyal 

çevrelerinden soyutlanmaktadırlar.  Bu noktada kentliler 

tarafından bir -ötekileştirme- söz konusu olmuştur. 

Göçmenler, göç ettikleri kentlerde umduklarını 

bulamamışlardır. İçinde yaşadıkları topluma aidiyet 

hissetmediklerinden topluma karşı yabancılaşmışlardır 

(Gumus, llhan ve Gülersoy, 2013). 

Zihinsel sağlık çalışmalarında özellikle ergenlik çağındaki 

göçmenlerin temelde depresif oldukları, davranışsal olarak 

özgüven ve öğrenme ile ilgili problemler yaşadıkları 

saptanmıştır. Dil, kültür, dini vb uyumsuzluklardan doğan bu 

sendroma ‘psikolojik savunmasızlık sendromu’ denmektedir. 

Bu tür psikolojik etkenler suça eğilimi doğurmaktadır (Cuesta 

ve Juan, 2009). Ayrıca, özellikle kırsaldan kente 

gerçekleştirilen göçlerle birlikte artan nüfusa bağlı olarak 

kentlerde işsizlik oranı da artmaktadır. Bu bağlamda suç 

artmakta, hırsızlık, gasp, anarşi ve toplumsal sorunlar ortaya 

çıkmaktadır.  

Çevre ile ilgili olumlu duyguların geliştirilmesi o çevreye olan 

bağlılık, uyum ve aidiyet ile yakından ilişkilidir.   Baumeister 

ve Leary (1995), aidiyetin kişiler arası ilişkilerin kurulması, 

sürdürülmesi veya dönüştürülmesi için temel etken olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca aidiyetin 

yüksek derecede psikolojik doygunluk sağladığı ve 

yabancılaşma etkisini azalttığı belirtilmiştir. Bu anlamda 

farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip ve zorunlu ya da 

gönüllü farklı motivasyonlarla göç eden göçmenlerin, 

çevreleriyle olan uyum ve aidiyet geliştirme süreçlerinin de 

farklı olması beklenmelidir.  

3.ALAN ÇALIŞMASI: AYDIN – ORTA MAHALLE ÖRNEĞİ 

3.1 Çalışma Alanı ve Yöntem 

Orta Mahalle, şehir merkezinin doğusunda yer almaktadır. 

Güneyinde 40 bin metrekarelik alana yayılan, 2016 yılında 

açılmış Tekstil Parkı, kuzeyinde 1992 yılında kurulan Adnan 

Menderes Üniversitesi kampüs alanı, doğusunda 2008 yılında 

açılan Forum Aydın Alışveriş Merkezi ve batısında Cuma 

Mahallesi ile çevreli bir alanda konumlanmaktadır. 

 

Şekil 1: Orta Mahalle –  

Konum 

Figure 1: Orta Mahalle – 

Location  

Ulaşım ağlarının gelişmesi ile yakın çevresine üniversitenin 

industialization from rural to urban.  Forced to come together 

the immigrants who have different cultural infrastructure in 

rural and urban areas cause  a lot of cultural incompatibility.  

Rural to urban immigrants usally have to work in heavy, 

exhausting and dangerous jobs  because they are unskilled and 

uneducated for low wages in the city center, and they are 

isolated from the social environment because they can not 

reach their normal standard of living. This  point has been an  

-otherization- concerned by the citizen. Immigrants could not 

find they hoped in the cities they emigrated. They could not 

feel belonging to the society which they live in, they are 

alienated to society (Gumus, llhan ve Gülersoy, 2013). 

In mental health work, it was found that especially  adolescent 

immigrants are basically depressed and they have problems 

with behavioral and learning self-confidence. This syndrome 

arising from language, cultural, religious incompatibility is 

called as 'psychological vulnerability syndrome'. Such 

psychological factors raises the crime trends (and Juan Cuesta, 

2009). Furthermore, mainly due to the increasing population 

with migration from rural to urban unemployment rate held in 

the city is increasing. In this context, it is increasing crime, 

theft, extortion, anarchy and social problems are emerging. 

Developing positive feelings for environmental is closely 

related to commitment, cohesion and belonging to the 

environment. Baumeister and Leary (1995), indicate that 

belonging is the key factor for establishment of interpersonal 

relationships,maintaining and converting. In addition, is 

specified that belonging provides a high degree of 

psychological saturation and it is indicated to reduce the 

alienation effect. In this sense, it is supposed the immigrants 

who have different socio-cultural characteristics and migrate 

by forced or voluntary with different motivations to have 

different development processes of harmony and belonging 

with the environment. 

3. FIELD STUDY: AYDIN – ORTA MAHALLE CASE 

3.1 Study Area and Methods 

Orta Mahalle is located at east of the city center. There are 

Tekstil Park opened in 2016 in the south of Orta Mahalle, Aydın 

Adnan Menderes University campus area established in 1992 in 

the north of Orta Mahalle, Forum Aydın Mall opened in 2008 in 

the east of Orta Mahalle and  Cuma Quarter in the west of 

Ortamahalle. 

 

 

Foto 1: Orta Mahalle –  

Bir Sokak Görüntüsü 

Photo 1: Orta Mahalle –  

A Street View 

Because the development of transport networks, opening the 



 

açılması, alışveriş merkezlerinin kurulması ve Aydın Tekstil 

Fabrikasının kapanmasının ardından kamusallaştırılarak park 

alanına çevrilmesi ve fuar alanı planlanması nedeniyle Orta 

Mahalle rant odağı haline gelmiştir. Yakın çevresinde çok 

katlı ve üniversitenin yakın olması sebebiyle çoğunlukla 

öğrencilere hitap eden konut yapıları inşa edilmiş, bölge 

morfolojisinde bozulmalar başlamıştır.  

 

Foto 2: Orta Mahalle –  

Dönüşüm Mücadelesi’ 2016 

Photo 2: Orta Mahalle – 

Transformation Struggle’ 

2016  

Orta Mahalle  Petersen’in göç etme nedenleri bağlamında 

tanımladığı çeşitli göç ve göç tiplerini örneklemesi sebebiyle 

göçmenlerin çevreleriyle kurdukları ilişkiyi çözümlemek 

açısından ilginç bir inceleme alanı oluşturmaktadır.  

Alan çalışmasında yöntem olarak literatür taraması, gözlem, 

fotoğraflama ve serbest görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Görüşme tekniği ile farklı göç türlerini örnekleyen 8 

göçmenle görüşülmüştür. Her bir görüşme 30-40 dakika arası 

sürmüş ve kayda alınmıştır.  Kayda alınan veriler içerik 

analizi yöntemiyle tematik olarak gruplandırılmış ve analiz 

edilmiştir.Görüşme sırasında katılımcılara aşağıdaki sorular 

yöneltilmiştir; 

-Adınız, soyadınız nedir? 

-Mesleğiniz nedir? 

-Nereden / Neden / Ne zaman buraya göçtünüz?  

-Bu süreçte yaşadığınız olumlu/olumsuz olaylar ve duygular 

nelerdir, anlatır mısınız?  

-Orta Mahalleye ve insanlarına karşı neler hissediyorsunuz? 

Buradan taşınmayı düşünüyor musunuz? 

Görüşme sırasında sorulara verilen cevaplara gore 

Ortamahalle’deki göç türleri belirlenmiş ve göçmenlerin 

yaşadıkları çevreyle kurdukları duygusal (affektif) ilişki, 

uyum ve aidiyet düzeyleri analiz edilmiştir.  

3.2. Orta Mahalle’deki Göç ve Göç Tipleri 

1950’li yıllar ve takip eden dönemde sanayileşmenin 

etkisiyle birlikte kırsal kesimden artan göçlerle giderek hız 

kazanan kentleşme, Aydın’da da etkisini göstermiştir. Bu 

dönemde şehir nüfusunun artışında iç göçlerle beraber dış 

göçlerin de etkisinin olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında nüfus mübadelesiyle daha sonraki yıllarda ise kendi 

istekleriyle ya da zorunlu göçe tabii tutulmaları nedeniyle 

1911 yılından başlayarak farklı yıllarda ve miktarlarda 1994 

yılına kadar Aydın’a toplam 6820 göçmen gelmiştir (kaynak, 

Aydın Köy Hiz. İl Müd.) Aydın’a gelen göçmenlere 1953 

yılında 500 adet göçmen evi yapılmıştır. Orta Mahalle de bu 

göçmen konutlarının yapıldığı mahallelerden biridir 

(Uğur,2003).  

university closely around, establishing of shopping centers and 

converting into parking space of Tekstil Factory area after the 

closure of it by bringing the public nature , Orta Mahalle has 

become the focus of rant. Due to Orta Mahalle is close to the 

university, housing construction often appeal to students and 

multi-storey buildings has built in it’s surroundings and has 

begun  deterioration in region morphology. 

 

Foto 3: Orta Mahalle – Bölge 

Morfolojisi’ 2016 

Photo 3: Orta Mahalle – 

Region Morpgology’ 2016  

Orta Mahalle is an interesting study area because of sampling 

various migrations and migration types in context of migration 

causes defined by Petersen to analyze the relations between 

immigrants and their environment. 

As methods,  literature review, observation, photography and 

free interview technique was used. 8 migrants who sample 

different migration types were interviewed.  Each interview 

lasted between 30-40 minutes and were recorded.The data 

recorded are grouped thematically and analyzed using content 

analysis method. The following questions were posed to the 

participants during the interview; 

-What is your name and surname? 

-What is your job? 

-Wherefrom / Why / When you moved here? 

-What are the positive/negative events and feeling during that 

process? Could you tell us?  

-How do you feel about Orta Mahalle and its people? Are you 

thinking of moving from here? 

According to answers to the questions asked during the 

interview, migrant types in Orta Mahalle are determined and 

levels of immigrants’ emotional (affective)  relations with 

environment, cohesion and belonging are analyzied. 

3.2 Migration and Migration Types in Orta Mahalle 

1950 and following years, urbanization that gradually gained 

momentum with the increasing migration from rural areas by 

the effects of industrialization, demonsrated the effects in 

Aydin too. During this period, it is observed that impacts of 

'external migration' with 'internal migration'  increase of urban 

population.Total 6820 immigrants immigrated to Aydın at 

different times and amounts between 1911-1994 years in the 

early years of the Republic by population exchange and in the 

next years by subjected to forced migration or by their own 

decision (source: Aydın Provincial Directorate of rural 

services). 500 Migrant houses built for immigrant who 

immigrate to Aydın in 1953. Orta Mahalle is one of the 

quarters where these immigrant houses were built in (Uğur, 

2003). 



 

 

Şekil 2: Orta Mahalle – 

Hava Fotoğrafı’ 1937 

Figure 2: Orta Mahalle – 

Aerial Photograph’ 1937 

Orta Mahalle sınırları içerisinde 1954-2004 yılları arasında 

faaliyet gösteren Aydın Tekstil Fabrikası’nın ve hemen 

doğusundaki birinci sanayi sitesinin bu dönemde devreye 

girmesi özellikle iç göçlerle gelen nüfusun bu iş yerleri 

çevresinde yoğunlaşmasında etkili olmuştur. Tüm bu 

gelişmelerden hareketle Orta Mahalleyi çeşitli türde göçlerin 

yaşandığı bir göçmen mahallesi olarak değerlendirmek 

mümkündür. 

Orta Mahalle’ye göçle gelen nüfusun yoğunlaşmasında 

buradaki arazi fiyatlarının daha düşük olmasının yanında, 

önceden göç eden nüfusun da bu alanlara yerleşmeleri 

nedeniyle akrabalık ilişkilerinin de önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir.  

3.3. Bulgular ve Tartışma 

Katılımcılar Orta Mahalle’ye farklı yıllarda, farklı nedenlerle 

ve farklı imkânlarla göç etmişlerdir. Göç etme nedenlerine 

göre Petersen’in 5 göç tipi baz alınarak bir sınıflama 

yapılmıştır. Göç edilen yerler, göç etme nedenleri ve zamanı 

göz önünde bulundurularak Orta Mahalle’de zoraki, 

yönlendirilmiş, kitlesel ve serbest olmak üzere 4 tip göçün 

gerçekleştiği saptanmıştır: 

1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan zorunlu olarak göç 

ettirilen (Çolak,2013) ve 1953 yılında göçmen konutlarının 

yapılmasıyla Orta Mahalle’ye göçen göçmenler, ‘zoraki göç’ 

tipini örneklemektedir. Orta Mahalle’ye farklı dönemlerde, 

geldikleri çevrelerde barınamayıp, sosyal baskı sebebiyle 

oradan ayrılma kararı alan, yaşayış biçimleri ve aksanları 

sebebiyle ‘çingene’ olarak tanımlanan göçmenler 

‘yönlendirilen göç’ tipini örneklemektedir. Orta Mahalle’ye 

sanayileşme ile birlikte 1954’te kurulan Aydın Tekstil 

Fabrikası’nda çalışmak üzere, 70’lerde yapılan işçi 

alımlarıyla kırsallardan gelen göçmen kitlesi ise, ‘kitlesel 

göç’ tipini örneklemektedir.  Evlilik, daha uygun kira, 

çocuklarının eğitimi vb. kişisel arzularla Orta Mahalle’ye 

gelen göçmenler ise ‘serbest göç’ gerçekleştirmişlerdir.  

Görüşmede, göç etmelerinin ardından yaşadıkları 

olumlu/olumsuz olayların ve duyguların neler olduğu 

sorulduğunda, söz ettikleri öncelikli sorunların göç tipine 

göre farklılaştığı, aynı göç tipleri içerisinde ise birbiri ile 

benzeştiği saptanmıştır. 

 “…Anacığım her gece ağlayarak uyurdu… Zor günlerdi kızım, 

Türk Parası bilmiyorsun, dil bilmiyorsun, elektrik yok, su 

yok.” (Şerife.Y., 1944, Zoraki Göç, Orta Mahalle, 2016) 

“…Annem oralarda kaldı babam oralarda, özledim o zaman, 

Yeşil Bursa…” (Fatma P., 1946, Yönlendirilen Göç, Orta 

Mahalle, 2016) 

 

Şekil 3: Orta Mahalle – 

Göçmen Konutları’ 1954 sonrası 

Figure 3: Orta Mahalle – 

Immigrant Houses ‘After 

1954 

Being active of Aydın Tekstil Factory and first industrial sites 

at east of it  in this period, have been effective on 

concentration of the population from the internal migration   

around this workplace. Due to all these developments, Orta 

Mahalle can be  regarded as a migrant neighborhood that 

experiencing the migration of various types. 

For the concentration of immigrant population in Orta 

Mahalle, is thought to play an important role  their kinship due 

to settle the pre-immigrant population in this region besides 

being lower land prices. 

3.3 Findings and Discussion 

Participants had immigrate to Orta Mahalle in different years, 

different reasons and different possibilities.  A classification 

has made according to Petersen’s 5 migration types based on 

migration reasons. Places of migration, migration reasons and 

migration time have taken into consideration and 4 types of 

migration has been identified in Orta Mahalle; forced, 

impelled, mass and free migration types. 

The immigrants who were displaced as required by Bulgaria in 

1950-1951 years (Çolak, 2013) and migrated to Orta Mahalle 

after the construction of migrant housing in 1953, are 

examples of ‘forced migration' type. The immigrants who 

immigrated to Orta Mahalle at different periods, by can not 

sheltering in the environment they came from, they  decide to 

leave their environment because of social pressure and 

defined as ‘gypsy’ due to life style and accent, are examples 

of 'impelled migration' type. The immigrants who migrated 

from rurals to Orta Mahalle to work in Aydın Teksil Factory 

founded in 1954, by workers recruitment in 70’s, are exaples 

of ‘mass migration’ type. The immigrants who immigrated to 

Orta Mahalle for personal desires such marriage, more suitable 

rents, children’s education etc. are exaples of ‘free 

migration’ type. 

During the interviewing, when the asked what the 

positive/negative events and emotions are, it has determined 

the priority issues are different in different migration types 

and similar in same migration types. 

“…My mama was crying every night my daughter… These are 

hard time, we did not know the Turkis Liras, language, there 

were no electricity, no water.” (Şerife.Y., 1944, Forced 

Migration, Orta Mahalle, 2016) 

“…My mother was stayed there, my father was stayed there, i 

missed much them at that times, Green Bursa…” (Fatma P., 

1946, Impelled Migration, Orta Mahalle, 2016) 



 

“…27 yaşında çalışmak için geldim. O zamanlar tabi 

buralarda yaşamak pahalıydı… 6 sene kira ödedikten sonra, 

arka sokaktaydık bak hemen şurada, bu evi aldık geldik...” 

(Enver Ö.,1947, Kitlesel Göç, Orta Mahalle, 2016) 

“…O zaman zordu buradan kimseyi tanımıyordum. Sonraları 

akrabalarımdan alt sokağa taşındılar. Şimdi buradan 

dostlarımız oldu çok...” (Birgül Ö, 1961, Serbest Göç, Orta 

Mahalle, 2016) 

Bu bağlamda, zoraki göç tipi içerisinde ele alınan 

göçmenlerin öncelikli ortak sorunlarının, temel ihtiyaçlarının 

karşılanamaması gibi ağır fiziksel sorunlar olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu durumda 1950-1951 döneminde yoğun bir 

şekilde göç yaşanması ve ülkenin dönem içerisinde 

bulunduğu olumsuz şartlar sebebiyle, göçmenlere yeterli 

koşullarda imkan sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 

“…Size ev verdik dediler kızım ama ne ev. Biz geldiğimizde 

buradaki evlerin boyası yoktu. Damı da yoktu hep yağmurda 

soğukta çok sıkıntı yaşadık. Hep bizler yaptık buraları... Biz 

şanslıydık, çeşme hemen bir sokak ötedeydi…” (Emzade K., 

1947, Zoraki Göç, Ortamahalle, 2016) 

Yönlendirilen göç tipi içerisinde ele alınan çingeneler, 

dışlandıkları, ötekileştirildikleri çevrelerden, dışlanmadıkları 

çevrelere göç etmişler ve kendi kültürlerinden kişilerle 

evlenip, bu bölgede kendi gettolarını oluşturmuşlardır. Bu 

sebeple, tüm ailesiyle birlikte göç eden kişilerde, sıla hasreti 

görülmezken, evlenip gelen, geride ailesini bırakan kişiler ilk 

yıllarda hasret çekmişlerdir. Göç etme nedenleri 

sorulduğunda ise, Fatma P. evlilik gerekçesiyle Bursa’dan 

göç ettiğini belirtirken, daha önce Denizli’den göç eden eşi 

Niyazi. P “öyle icap etti hepimiz toplandık geldik” şeklinde 

cevap vermiştir. Buradan, çingenelerin sosyal baskı 

nedeniyle dışlandıkları ve bu durumu “sosyal çekinirlik” 

nedeniyle açıkça ifade edemedikleri düşünülmektedir.  

Kitlesel göç tipi içerisinde ele alınan, Aydın Tekstil 

Fabrikası’nda çalışmak üzere göç eden göçmenlerin öncelikli 

ortak sorunlarının ise ilk yıllarda yaşadıkları maddi sıkıntılar 

olduğu görülmektedir. Nitekim, göç etmek gibi radikal bir 

kararı almalarına sebep de maddi sıkıntılardan 

kaynaklanmaktadır. Öyle ki bu kişiler üzerinde ekonomik 

sıkıntıların yarattığı baskı, maddi güvence arzusuyla onları 

yeni taşındıkları çevrede kendi evlerini almalarına sebep 

olmuştur. 

 “…İlk yıllar kiraydı geçim derdiydi biraz zorlandık. Eşim de 

tekstilde çalışıyordu. O zaman bize iyi paralar verdiler. Yılda 

2 kere ikramiye alıyorduk. Öyle olunca 9 yıl sonra aynı 

mahalleden arsa aldık kendi evimizi yaptık...” (Hikmet 

T.,1950, Kitlesel Göç, Orta Mahalle, 2016) 

Serbest göç kapsamında ele alınan göçmenlerde ise, fiziksel 

problemlerden çok sosyal problemlerin dile getirildiği 

görülmektedir. Bu durum, göçmenlerin kendi arzularıyla göç 

ettikleri için, göç edecekleri yerleri seçmiş olmaları ve 

fiziksel sorunların farkında olarak; 

kabul ederek gelmiş olmalarına ancak sosyal problemlere 

karşı hazırlıksız olmalarına bu yüzden daha çok 

etkilendiklerine işaret etmektedir. 

Göçmenlerin çevrelerine karşı geliştirdiği aidiyet duygusu 

göç ettikleri yerden gitme ve ya orada yaşamaya devam 

etme niyetleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu durumda aidiyet 

duygusunun göç tiplerine göre farklılaştığı dikkati 

çekmektedir. 

 

“…I came here to work at 27 years old. It was so expensive to 

live here at that times… After I had paid rents, we were the 

behind street, look at this, we bought this home and came 

here…” (Enver Ö.,1947, Mass Migration, Orta mahalle, 2016) 

“… It was hard, I would not know anyone here. Then my 

relatives moved to the side street. Now we have lots of 

friends…” (Birgül Ö, 1961, Free Migration, Orta Mahalle, 2016) 

In this context, it is outstanding that immigrants dealt with in 

forced migration types have  common priority issues on 

physical problems such as the inability to meet their basic 

needs. In this case, it is understood that could not provided 

the adequate conditions for migrants because of intense 

migration period in 1950-1951 years and negative conditions 

the country in.  

“…They said us that they gave a house to us, but what a 

house. When we came here, the houses had no dye. They had 

no roof, we got trouble in rainy and cold weathers. We built 

here… We were lucky because the fountain was just at the 

next street..”  (Emzade K., 1947, Forced Migration, 

Ortamahalle, 2016) 

The gypsies discussed in impelled migration type migrate to 

the environments they were not excluded from the 

environments they were excluded and marginalized, and they 

created their own ghetto by married with people who are from 

their culture. In this case, the immigrants who immigrated 

with entire family had no family longing  while the immigrants 

who migrate to marry had family longing at first years.  When 

asked the reason of the migration, Fatma P. told that she 

came to marry from Bursa, her husband who migrated from 

Denizli, Niyazi P. answered “it had to be, and we all moved 

here.” Here, it is thought that gypsies are excluded in 

consequence of social pressure and they can not articulate this 

situation because of ‘social timidity”. 

As discussed in the mass migration type, immigrants who 

immigrate to work in Aydın Tekstil Factory, observed that they 

experienced financial difficulties in the early years.Indeed, 

the reason to take such a radical decision to migrate is also 

due to financial difficulties. So that pressure created by the 

economic hardship on these people, financial security has led 

them to make their own home environment they recently 

moved with desire. 

“… It had a little trouble in the first years of rent and financial 

difficulties. My husband worked in Tekstil too. That times, 

they gave us lots of money. We were getting bonuses 2 times a 

year. So we bought a land and built our own house…” (Hikmet 

T.,1950, Mass Migration, Orta Mahalle, 2016) 

The immigrants discussed in free migration type, it is observed 

that immigrants had more difficulties on social problems than 

physical problems. It shows that, immigrants who migrate due 

to their desires, chose their own environments and by this way 

they could be aware of physical problems and  they migrated 

by agreeing this negativity; but they were unprepared for the 

social problems. Therefore social problems affected them 

more than physical problems. 

The sense of belonging of immigrants is associated with their 

intensions of move or stay there. In this case, it is noteworthy 

that sense of belonging differs according to type of migration. 

“…I don’t go anywhere, my daughter… I don’t want here to be 

bad, let them to build well but our houses are already 

beautiful, wide and we have gardens. Nowadays, they build 

houses such a box, how can we fit into it?” (Şerife Y., 1944, 



 

“…Ben buralardan hiçbir yere gitmem kızım… Ben buralar 

kötü olsun istemem güzel yapsınlar ama evlerimiz zaten 

güzel, geniş, bahçelerimiz var. Şimdi kutu gibi evler 

yapıyorlar nasıl sığacağız biz?” (Şerife Y., 1944, Zoraki Göç, 

Orta Mahalle, 2016) 

“… Benim eve müteahhit çok para verdi çıkmadım, istediğini 

versin, çıkmam…” (Ziya K., 1951, Yönlendirilen Göç, Orta 

Mahalle, 2016) 

 “… Bitişiğe belediye yüksek kat verdi, öğrenci yurdu yaptılar 

görüyor musun, bir çok da para verdiler. Benim buraya da 

gelse izin, verip daha güzel yerlere giderim neden 

gitmeyeyim?” (Hikmet T.,1950, Kitlesel Göç, Ortamahalle, 

2016) 

“…Buralara alıştık yıllardır, evim güzel, mahalle ilişkilerimiz 

hep güzel ama sonradan buralar hep bozuldu. Hırsızlık 

yapıyorlar, torunlar gelse kavga ediyorlar çocuklar. Yaşlı 

olmasak taşınır giderim ama teyzen ev toplayamaz şimdi...” 

(Mustafa G.,1945, Serbest Göç, Ortamahalle, 2016) 

Analizlerden, zoraki göç ve yönlendirilen göç ile gelen 

bireylerde her durumda kalma niyetleri olduğu, dolayısıyla 

çevreye karşı aidiyet duygusu geliştirdikleri; kitlesel göç ve 

serbest göç ile gelen bireylerin ise daha iyi şartlar verileceği 

taktirde gitme niyeti taşıdıkları, dolayısıyla aidiyet 

duygularının daha zayıf olduğunu söylemek mümkündür.  

Zoraki göç yaşayan Bulgar göçmenlerinin maddi yetersizlikler 

sebebiyle kendilerine verilen evlerde yaşamak zorunda 

kalmaları ve göç ettikleri yerde uzun süredir yaşıyor olmaları 

evlerinin eksiklerini gidererek bulundukları ortamı 

iyileştirme ya da dönüştürme yoluyla çevreleriyle doğrudan 

etkileşime geçmelerini ve yaşadıkları yere aidiyet 

geliştirmelerini kolaylaştırmış görünmektedir. Buradan 

hareketle kişilerin çevreye müdahalelerinin arttıkça çevreyi 

sahiplenmenin kolaylaştığını, aidiyetin de güçlendiğini 

söylemek mümkündür.  Baumeister ve Leary’nin (1995) 

araştırmalarında vurguladığı gibi, göçmenlerin aidiyetleri 

arttıkça yabancılaşma duygusu da yok olmuştur.  

Yönlendirilen göç tipi içinde ele alınan ve daha marjinal 

yaşamları olan çingeneler için genel geçer yaşam ortamına 

uyum sağlamanın zor olması sebebiyle, bulunduğu, kendi 

yarattığı ortamını terk etmek istemedikleri düşünülmüştür. 

Öte yandan, zoraki ve yönlendirilen göç tipi içerisindeki 

göçmenler, sosyal baskı altında kaldıkları çevrelerden, göç 

ile geldikleri çevrelere sığındıklarından gelinen çevreyle 

duygusal ilişki kurmuşlardır. 

Kitlesel göç içerisinde ele alınan ve ekonomik amaçlar için 

fabrikaya gelen göçmenler için rant daha önemli hale 

geçmiş, sanayinin veremediğini rant üzerinden elde ettikleri 

durumlarda bulunduğu ortamı terk etmeye niyetli oldukları 

görülmüştür. Yakın çevrelerden geldikleri için uzak 

kültürlerle çarpışmadıklarından çevrelerine kısa sürede uyum 

sağladıklarını söylemek mümkündür ancak arsalarına çok kat 

izni çıkar çıkmaz oradan taşınacaklarını belirtmeleri 

sebebiyle, çevre ile ilişkilerinin, ekonomik faydalarla sınırlı 

olduğu, aidiyet ilişkisinin güçlenmediği düşünülmüştür. 

“…1100 kişilik fabrikada 2000 kişi çalıştırdılar. Giderler arttı, 

ürün kalitesi düştü, 913 kişiyi çıkardılar. O dönem intihar 

edenler oldu, kendisini asan, vuran, boşananlar oldu. Çoğu 

başka yerlerde iş buldu taşındı, ben sanayide işe 

girdim…”(Enver Ö.,1947, Kitlesel Göç, Ortamahalle, 2016) 

Serbest göç ile gelen göçmenler, bulundukları çevreyle güçlü 

bir aidiyet ilişkisi kuramamışlardır. Sosyal sorunların arttığını 

Forced Migration, Orta Mahalle, 2016) 

“… The building constractor gives to much money for my 

house, but I didn’t accept it. He/she can offer anything, I 

don’t leave…”(Ziya K., 1951, Impelled Migration, Orta Mahalle, 

2016) 

“…Municipality let to built high storey to next land, they built 

a dormitory, you see that? They paid much money. If the 

permission come to my land, I will sell it and go better place, 

why not?”(Hikmet T.,1950, Mass Migration, Ortamahalle, 2016) 

 “…We have been accustomed here for years, my house is 

beautiful, our neighbourhod relations are well, but afterwards 

here went bad. They are stealing, if grandchildrens come, they 

fight each other. If we were not old, we would move but your 

aunt can not tidy the house now…”(Mustafa G.,1945, Free 

Migration, Ortamahalle, 2016) 

According to analysis, it is possible to say that immigrants who 

held in forced and impelled migrations have ‘staying 

intensions’ in any case, so they develop a sense of belonging 

to the environment; immigrants who held in mass and free 

migrations have ‘moving intensions’ in case they will have 

better conditions, so their sense of belonging is weak. 

Bulgarian immigrants in forced migration type, forced to live 

in the houses given to them because of financial problems and 

living there for long years, due to these conditions they 

interact with the environment directly by amelioration or 

conversion in the way of eliminating the lack of their houses  

and so they develop their sense of belonging to the 

environment they live. Hence, the more people interfere to 

their environment the more easy they adopt to environment 

and sense of belonging become strong. As Baumeister and 

Leary (1995) emphasized in their research, the alienation 

feeling disappeared by risen belonging of immigrant. 

It is thought that they didn’t want to abandon their living, 

creating place because of being hard to adapt to a general 

living habitats for gypsies who are tackled in impelled 

migration type and have the more marginal lifestyle. On the 

other hand, immigrants held in the forced and impelled 

migration type, got in emotional contact with destination 

environment because they sheltered to the new environment 

from social pressured environment. 

It is observed that the rant had became most important 

situation for the immigrants who are tackled in mass migration 

and came to factory for economical purposes, also it is noticed 

that they have moving intensions for their environment at the 

situation of gaining rant that could not get by industry. It is 

possible to say that they are accustomed in a very short time 

because of coming from the close surroundings, without any 

collisions with far cultures, however it is thought the sense of 

belonging did not get strong and relations with the 

environment were limited by economic benefits due to stated 

to moving from there as soon as being allowed to more floor 

permission for their lands. 

“…They got 2000 employees in 1000 employees capacity 

factory. The expenditures increased, the production quality 

got low, they hired 913 employees. At that period, there were 

people committed suicide, hanged theirselves, shoot, 

divorced. Most of them found a job at different places, I got a 

job at industry…”(EnverÖ.,1947, Mass Migration, Orta Mahalle, 

2016) 

Immigrant comes by free migration, couldn’t linked strong 

sense of belonging with their environment. Along with thinking 



 

düşünmeleri ile birlikte, bulundukları yerlerden ayrılma 

niyetleri ortaya çıkmıştır. 

 “…Burada çocuklarımız olumsuz etkileniyor, biri sigara içse 

sigara içiyor, birbirlerinden etkileniyor o yüzden Aydın’ın iyi 

yerlerine taşınacağım… Daha burada kat izni çıkmadı değil 

mi?...” (Birgül Ö, 1961, Serbest Göç, Ortamahalle, 2016) 

Yapılan alan çalışmasında yönlendirilen göç tipi içerisinde 

sınıflandırdığımız çingenelerin, mahalle içerisinde kendi 

gettolarını oluşturdukları ayrı bir sokak olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum, çingenelerin göç sürecinde ve 

sonrasında yaşadıkları kültürel çarpışmaya karşı kendi 

kültürlerini korumaya çalıştıklarının bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan diğer mahalle sakinlerinin 

çingenelerin yaşadığı sokaktan gelen geç saatlere kadar 

yükselen müzikten, gürültüden ve çingeneler tarafından 

yapılan hırsızlıktan şikayetçi oldukları görülmüştür. Bu 

sebeple çingenlere karşı bir ötekileştirme olduğunu söylemek 

mümkündür, ancak çingeneler azınlıkta kalmadıkları için  

kendilerini dışlanmış hissetmemekte ve yeni bir göçe 

sürüklenmemektedirler. 

“…Buraya sonradan taşınanlar oldu kötüleştirdiler mahalleyi. 

Bahçelerimize girip meyvelerimizi çalıyorlar sonra da 

pazarda satıyorlar. Gün yüzüyle bir de a kızım. Geçen 

gördüm birini, hemen kaçtı…Benden isteseler ben vermem 

mi çocuklara?...” (Şerife Y., 1944, Zoraki Göç, Orta Mahalle, 

2016) 

“…Ne yalan söyleyeyim penceremi bir itseler açılır ama bir 

iğnemi bile çalmadılar. Benden ne çalacaklar zaten?... Bir 

tek ben kudret narı yetiştirmiştim. Çocuk sarkmış da almış 

bahçe duvarından…Müzik sesi çok geliyor, böyle geç saatlere 

kadar dan dan… Sürekli sokaklarda içiyorlar, gürültü 

ediyorlar… Gencecik kızı alkol komasından ölmüş...” 

(Emzade K., 1947, Zoraki Göç, Ortamahalle, 2016) 

Çingenelerde görülen suça eğilim durumunu, Cuesta ve 

Juan’ın (2009) da bahsettiği gibi özellikle ergen çağlarında 

dil, kültür, din vb uyumsuzluklar sebebiyle ortaya çıkan 

‘pskolojik savunmasızlık sendromu’na bağlamak mümkündür. 

Nitekim yönlendirilen göç tipinin temelinde, ayrılınan 

çevrede başlayan ‘sosyal baskı’nın nedeni olan dil, kültür, 

din vb. uyumsuzluklar yer almaktadır. Ortamahallenin yakın 

çevresinde yaşanan kentsel dönüşüm özellikle mahallesiyle 

aidiyeti güçlü olan göçmenleri yerinden ederek yeni bir göç 

tehditi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Görüşmeler sırasında 

bir çok kez mahallelin birbirleriyle ilişkisinin güzel olduğunu 

tekrar eden göçmenler, mahalle ve yakın çevresinin ranta 

teslim edilmesinden rahatsız olduklarını ve yeni yapılan 

konutlarla birlikte kullanıcı profilinin değiştiğini, 

tanımadıkları kişilerle alışageldikleri mahalle yaşayışının 

zarar gördüğünü dile getirmişlerdir.  

 “…Şimdi apartmanda oturanlar birbirlerini tanımıyolarmış 

diyorlar, hasta olsun, kavga etsin, ölü dahi olsa kimse 

kapısını açıp sen ne yapıyorsun demiyor diyorlar. Ama burda 

birbirimizi kollarız, evlatlarımız kavga etse o der ‘sen benim 

çocuğumu döv’, ben derim ‘sen benim çocuğumu döv’…” 

(Birgül Ö., 1961, Serbest Göç, Ortamahalle, 2016) 

“…Arka sokaklarda yeni evler yaptılar sıkıldık. Çeşit çeşit 

insanlar geçiyor hergün…Her gece ayrı bir sorun, polis 

eksilmez oldu mahalleden…”  (Fatma P., 1946, Yönlendirilen 

Göç, Orta Mahalle, 2016)  

 

 

of increasing social problems, the ‘moving intentions’ were 

emerged. 

 “…Our children are influenced negatively here, if one is 

smoking, the other is smoking, they are affecting each other 

so I am going to move the better places of Aydın… Multi-storey 

buildingpermission still is not allowed for my land, isn’t 

it?...”(Birgül Ö, 1961, Free Migration, Orta Mahalle, 2016) 

In this field study, it is determined that the gypsies who are 

classified in impelled migration type, created their ghetto in a 

different street in the quarter. This situation is confronted as 

a sign of trying to conserve their cultures against to cultural 

collision which gypsies lived during migration and afterwards. 

On the other hand, It is observed that other neighbourhood 

habitats are complaining loudly music and noises comes from 

gypsies’ street and stealing by gypsies. That’s why, possible to 

say that there is a marginalization against to gypsies; however 

because of that gypsies are not in the minatory, they don’t 

feel marginalized and they are not forced to new migration. 

 “…The latter moved people made worse this neighbourhood. 

They are stealing our fruits by entering our gardens and after 

they are selling them at bazaar. In a day time, my lovely girl. I 

saw one of them, he run away immediately… If they want from 

me, don’t I give my fruits to children?...” (Şerife Y., 1944, 

Forced Migration, Orta Mahalle, 2016) 

 “… To be honest, if they push my window, it can open but no 

one stole even one of my needle. What do they steal from me 

anyway?... Just I grew up a bitter melon. A kid took it by 

sagging on the garden wall… Music voice is coming, like as till 

late time in night dan dan… They are always drinking, making 

noise at the streets… A very young girl was died because of 

alcohol coma…”(Emzade K., 1947, Forced Migration, 

Ortamahalle, 2016) 

As Cuesta and Juan (2009) mentioned before, the tendency to 

crime which is seen on gypsies could be linked 'psychological 

vulnerability syndrome' especially is seen during puberty 

because of language, culture, religion etc. incompatibility. 

Indeed, such as language, culture and religion which are 

reasons of social pressure is located in the base of impelled 

migration type. The urban renewal placed nearly Ortamahalle, 

is displaced the immigrant who have especially strong 

belonging emotions and is faced the new migration threat. 

During the interviewing, the immigrants who were repeating 

many times the good/well relationships of neighbourhood 

between each others, said that they were uncomfortable to 

sacrifice the neighbourhood and it’s close environment for 

rant and they mentioned that changes of the new user profile 

with new built dwellings and damages the  neighbourhood 

habit they accustomed.  

 “…Nowadays, they say that the apartment people don’t know 

each other and don’t ask that what they are doing by knocking 

doors during being ill, fighting, even died someone. But here 

we are watching each other, even if our children are fighting, 

he says that ‘beat up my child’ and I say that ‘you beat up my 

child’…”(Birgül Ö., 1961, Free Migration, Orta Mahalle, 2016) 

“…They built new houses at the back streets, we get bored. 

Everyday various people is passing…Every night different 

problems happen, police is in this neighbourhood every day… 

(Fatma P., 1946, Impelled Migration, Orta Mahalle, 2016)  

 

 

                                                                                     



 

SONUÇ 

Mekana karşı geliştirilen aidiyet insan ve mekan arasındaki 

ilişkiyi güçlendiren önemli bir faktördür. Yer değiştirmeleri 

sebebiyle bulundukları çevrenin kültürel, sosyal ve fiziksel 

çevresine yabancı olan göçmenlerin yaşadığı en önemli 

problemlerden biri aidiyet ve uyum sorunudur. Bu çalışmada 

Orta Mahalle’deki göçmenlerin ilk yıllarda yaşadıkları 

öncelikli sorunlarının fiziksel ve sosyal temelli olduğu ve 

çevreyle kurdukları aidiyet ilişkisinin göç tipine göre 

farklılaştığı görülmüştür.  Ortamahalle’de yaşayan 

göçmenlerin önemli bir bölümünün yaşadıkları çevreye karşı 

aidiyet geliştirdiği görülmektedir. Göçmenlerin çevreleriyle 

kurdukları aidiyet ilişkisinin temelinde, çevrenin göçmenlerin 

öncelikli olan fiziksel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap 

vermesi ile doğrudan ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. 

Ayrıca, Bulgar göçmenlerinde olduğu gibi, zoraki göçün ve 

mekanda yaşama süresinin çevreye uyum geliştirme 

açısından önemli olabileceği görülmektedir. 

Ortamahalle’deki göçmenlerden çevresini dönüştürenlerin 

çevreleriyle olan duygusal (affektif) ilişkilerini dolayısıyla da 

aidiyetlerini geliştirdikleri, özellikle sosyal ihtiyaçları 

karşılanmadığında suça yöneldikleri tespit edilmiştir. Bu 

durum, aynı ortam içinde yaşayan farklı özellikteki 

göçmenler arasında uyum sorunları yaratmakta ve mahalle 

içinde çingenelerle diğer göçmenler arasında olduğu gibi 

görülmeyen sosyal bariyerlerin oluşmasına neden olmaktadır.  

İnterdisipliner bir problem alanı olan göç döngüsü halen 

sürmekte, göçmenler uyum ve aidiyet geliştirme konusunda 

büyük zorluklar yaşadıkları yeni çevrelerinden kentsel 

dönüşüm tehditi ile yeni göçlere zorlanmaktadırlar. Orta 

Mahalle’nin de yaşamakta olduğu kentsel dönüşümün, 

göçmenleri yerinden ederek yeni bir göçe zorlamasının 

göçmenlerde geçmişte yaşadıkları pek çok sosyal ve 

psikolojik travmayı da yineleyeceği açıktır.  

Bu bağlamda, Orta Mahalle gibi kentsel dönüşüm sürecinde 

olan göçmen mahallelerinde soylulaştırma yerine sosyal 

odaklı yaklaşımların gözetilmesi, göçmenlerin ekonomik gelir 

düzeylerini ve yaşam alışkanlıklarını gözeten, fiziksel ve 

sosyo-kültürel anlamda sürdürülebilir mekansal 

iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.  

Bu süreçte katılımcı yaklaşımların gözetilmesi, farklı 

kültürel, sosyal ve ekonomik arka planlara sahip göçmenlerin 

gereksinimlerini karşılayan mekansal çözümlerin 

geliştirilmesini de sağlayacaktır.  
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CONCLUSION 

Sense of belonging developed to the environment is a 

significant factor which reinforce the relations between human 

and environment. Adaptation and attachment problem is one 

of the most significant problems of the immigrants who 

strange to cultural, social and physical environment of living 

environment because of moving. In this study, it is observed 

that the prior problems of immigrants who are living in Orta 

Mahalle  in the early years, are physical and social based and 

differentiate the belonging relationship with the environment 

due to migration type . It has seen that a considerable part of 

the immigrants who are living in Orta Mahalle improve the 

sense of belonging to their living environment. It draws 

attention that  responsing the environment priority physical, 

social and cultural requirements of immigrants is directly 

related with belonging relation between migrants and living 

environment. Moreover, like as Bulgarian immigrants, it is 

considered that the forced migrations and living period at 

place could be significant in terms of the development 

adaptation to environment. It is determined that immigrants, 

who transform their environment at Orta Mahalle, improved 

emotional relationship with environment thereby improved 

belonging and tent towards crime when  especially social 

needs are not provided. This situation causes the adaptation 

problems between immigrants who have various featured in 

living same place and formed invisible social barriers in 

between gypsies and other immigrants in neighbourhood. 

Migration cylce is still ongoing as an interdisciplinary problem 

area, immigrants are enforced to new migrations by urban 

renewal threat from new environment that they lived struggles 

about adaptation and belonging development issue. It has 

clearly seen that urban renewal which at also been in Orta 

Mahalle’s, by displacement the immigrants and forced them to 

the new migrations will repeat many social and psychological 

traumas which lived in the past for immigrants.  

In this content, it is extremely important to observe social 

focused approaches rather than  gentrification at immigrant 

neighbourhood where are in progress of urban renewal like 

Ortamahalle and level of income and lifestyle habits of 

immigrants; to apply sustainable spatial retrofitting in terms 

of physical and social-cultural value. In this process, taking 

into account participatory approach will provides also 

developing spatial solutions which supply requirements of 

immigrants who have different cultural, social and economic 

bases. 
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