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GIRIŞ

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmakla birlikte, çağımızda,
-hemen her ülkesinde, kırsal yörelerden -k entlere doğru bir
nüfus göçü vardır. Sanayileşmiş ülkelerin 2 yüzyıl ve daha önceleri yaşamış olduğu bu olg;uyu, gelişmekte olan ülkeler son birkaç on-yıl içinde yaşamaıktadırlar. Kırdan kente göçenleri böyle bir karar verımeğe
i-ten etkenler çok değişik olmakla birli-kte, bu etkenler genelolarak 2
dünyanın

başlık altında toplanmaktadır:

1.
temi

Sanay,iııeşme

artışına bağlı

sürecine bağlı olarak kentlerde artan
olan «kentin çekici -gücü.»

işgJücü

is-

2. Hızlı nüfus artışı sonucu kır.sal alanların daha çok nüfusu besleyemez duruma gelmesi. Başka bir anlatışla «kırsal nüfus'un aşırı doygunluğu.»
Gelişmekte

olan üleklerde ıkırdan kente g,öçüşe neden olan etkenler arasında, birinci etkenin, «kentin çekici gücünün de etkisi oılmakla
birlikte,» asıl nedenin kırsal nüfusun aşırı doygunluğu olduğu bilinmektedir. Kırsal bölgelerde toprak marjinal sın'ırına dek ,kullanılmıştır. Tarım tekniklerini geliştirme ve dönüm başına veri-mi artırma çabalarına
karşın, kırsal nüfus, üzerinde yaşamaya ça.balayan insanları artık besleyememektedir. Bu durumun doğal sonucu olar- aık, kırdan kente bir
göç başlamaktadır. Bu olguya «GÖIÇ» yerine, «KıRDAN KENTE KA-ÇıŞ» adını vermenin daha uygun olacağı söyl,e nebilir.
Kırdan kente göçen aile ve kişilerin yıllık sayısı, ülkemizde büyük
boyutlara varmaktadır. Bir örnek olarak, her yıl Istanbul kentine, baş
ka yerııerden ve çoğunluğu kırsal bÖlg,elerden olmak üzere, 170000 dolayında nüfusun g,öçmekte oldu~u belirtilebilir. Bu nüfus aşağı-yuk,arı
- büyük bir Anadolu Iı Merkezi nüfusu kadardır. Aşağıda, ül-kemizde kır.dan kente göçün önemli bir sorun ol,mağa başladığı 1950'lerden sonraki göç ol,g, uları, sayım yıllarl'na göre gösterilmiştir. 1920'lerden 1950'
.Iere dek, 10 bin nüfus kır-kent ayrımı için sınır alındığında, kentsel nüfus oranı % 1~ dolayında ve aşağı-yukarı değişmez kalmıştır. 1950'lerden sonraki durum ise şöyledir:
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SAYıM YıLLARıNA GÖRE KıRSAL - KENTSEL NÜFUS

YILLAR
10+Bin
Nüfuslu
Toplam
Yerleşme Nüfus
Yerleri
(bin)
10 Binden
Yüzde

1950

1955

1960

1965

1970

1975

4898

6442

8205

102'36

13226

16706

23.4

26.8

29.6

32.6

37.1

41.4

1762'3

19550

21155

22379

23642

73.2

70.4

6"1.4

62.9

58.6

Az Nüf~s- Toplam
lu YerNüfus 16049
(Bin)
leJme
Yerleri '
76.6
Yüzde

-

Tablodan g,özlendiği' 'g ibi, kırsal nüfus da artmakla birlikte, asıl
sorunu kentılerde'ki nüfusun artması oluşturmaktadır. Çünkü, kentlere
göçen büyük nüfus kitleleri, barınak, eğitim, sağlık, iş bulma, beslenme ve benzeri insan gereksinimleri 've kamunun karşılamakla görevli olduğu bazı hizmet alanlarında, önemli e1ksiklik ve 'yetersizliklerlekarşılaşmaktadırı lar. Bu yeni kentlilerin, kentlerin çevrelerinde,
gecekondu bölgelerinde oturdukları, belli bir süre, göçüp geldikleri
kırsal alan ile ilişkilerini sürdürdükleri, gerek gecekondu yerleşme
biçiminin, gerekse kırsal yöre i,le sürdürülen bu ilişkile,rin, kentleşme
süreci ve kentlerde sunulan hizmetlerden yararlanmayı, önemli ölçüde ve ,kötü yönde etkilediği d~ bilinen bir baş1 ka gerçektir. Öiet
olarak kırdan kente göçlerin ve kentlerdeki gecekondu sorununun,
başka bir anlatışla «Düzensiz Kentleşmenin» gelişmekte olan ülkelerin başlarda. gelen demografi ve sağ'lık sorunları olduğu söylenebilir.
Diğer yandan g,ecekondu bölgeleri, kentin diğer kesimleri gibi,
kentin toplumsal bütünlüğünün ayrılmaz bir bölümünü oluşturmak
tadırlar. Kentin toplumsal yapısı, bu yapı içinde yer almış olan g,ece'kondu bölgeleriyle birlikte, öyle bir bütün oluştu rmaktadır ki, bu bölg-elerin sorunlarının gözardı edilmesi, kenUn toplumsal dinamiğinin
bozulmasına ve bir bütün olarak kent yaşamının da zarar görmesine
yol açmaktadır. Bu Y9nden gecekondu bölgelerini , kamu hizmetlerinin yetersizl' iği ve alt yapı eksikliği yönlerinden ortaya çıkan sakın
calar ve, eksi'kHklerden başka, değişik toplumsal, ekonomik ve kültü- ,
rel sorunlarla da karşı karşıya bulunan ve bu sorunları kentin tümü-
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ne yayan bir «Kent Bölümü» olarak ele almak gerekir.
sorunlardan biri olan beslenme konusu ele alınacaktır.

Yazı,da,

bu

SORUNUN BOYUTLARI
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin yaygınlığı konusunda, temsilci ve oldukça yeterli örneklemelere dayalı araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda. ülke düzeyinde g:eçerH, sorunun büyüklüğünü ve önemini ortaya koyan veri,ler elde
edilmiştir. Ancak, kırsal ve kentsel bölg~eler 'i çin, elde yeterli sayıla
bilecek veriler vardır" diyebilirken, aynı şeyi gecekondu bölgeleri için
söyleyememekteyiz. Yapılan bazı araştırmalardan elde edilen sonuçları, aşağıdaki gibi özetlemek olasıdır:
1. Karbonhidrat Kalori Tüketimi: Eldeki sınırlı verilere göre,
gecekondu bölg,elerinde karbonhidrat kalori tüketimi yönünden önemli bir sorun olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yaş g,rupları, yapılan işin
ağırlığı ve özellikle tüketici ünite üzerinden sonuç veren araştırma
lar çok az olmakla birnkte, karbonhidrat kalori tüketimine ilişkin bir
sorun olmadığı, en azından olsa bile, bu sorunun henüz yaşamsal
önemi olm. adığını söyleyebiliriz.
.
2. Ancak, aynı iyimser g-örüntüyü protein kalori tüketimi, özellikle hayvansal protein tüketimi konusunda görememekteyiz. Kişi ya
da aile başına düşen aylık gelirin düşüklüğü ve hayvansal protein
yönünden zengin besinlerin pahalı oluşuna bağlı olarak, önemli bir
hayvansal protein açlığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Ankara'nın Kuş
cağız Gecekondu Bölgesi'nde 458 ai,leyi kapsayan bir araştırmanın
sonuçlarına göre, ailelerin % 20.7'si evlerine hiç hayvansal protein
alamadıklarını söylemişlerıdir. Evine Ihiç et alamayan ailelerin oranı
ise % 41.5'tir. Ailede ortalama kişi sayısı 5.4 olarak saptanan bu
araştırmada, oir 'hafta süresince eve alınan ortalama et, aşağıda gös~
terildiği gibi bulunmuştur:
HAFTADA ALINAN ET (Gr)
100 - 200 gr.
500 gr.
1 000 g,r.
1 000. 9r. dan çok

AiLE SAYıSı
68
40
88

68

YOZDE
25.37
14.96
32.80
25.37

Aynı araştırmada

birey başına düşen besin elementleri saptanmış
aşağıda gösterildiği gibi, beklenemiyecek kadar düşük bulunmuştur.
Bu miktarlar beslenme bilimi açısından incelendiğinde, bu kişilerin
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beslenmelerinden değil, hangi. bilinmeyen etkenler sonucu
rını sürdürebildiklerinden söz etmek gerekmekt~dir.

yaşamla

YIYECEKLER
MIKTAR (Cr)*
'PROTEIN (Cr)*
Et .. ... :, .. ...... ... .. ... .... ..... .... ... .
7 gr . ............ .. . 1.75gr.
Baılık .. ....... ....... ......... ...... .. .. .
2.3 gr. ....... .. .. .... 0.16 gr.
Yoğurt ............. ..... ...............
8.8 gr. ... .... ....... . 0.44 gr.
Süt
. .. ... .. .. ... .. . ..... .... .... .. .....
9.0 gr. .. ........ ..... 0.36 gr.
Yumurta .... ... ... ..... .. .......... .. .
2.5 gr. .. ... .. .. . .. ... 0.37 gr.
Top. Hayvansal 'Protein .......... .. 29.'6 gr . ... .. ........ . . 3.04 gr.
Eıkmek .. ..... .. ........... .... .... ..... 693.0 gr. ..... ... .. .... . 53.06 gr.
1< Günde .ortalama /
Kişi Başına / Gram.
Yukarıdaki

verilerden de anlaşıl' acağı gibi günde/kişi başına ortalama
hayvansal protein miktarı, pek çök düşük düzeydedir. Burada akla, gecekondu bölg·elerinde yaşayan bu toplumun, 'kırsal alandan göçmeden önce,
değişik besinleri günlük"tük'etim miktarlarının ne olduğu sorusu gelmektedir.
Çünkü, uzun süreli yetersiz beslEmmeye karşı kişi vücudunun belli bir direnç kazandığı konusunda, bazı yayınlar olmasına karşın, oldukca iyi -sayılabilecek bir beslenme düzeyinden, daha düşük düzeyde bir beslenme dü7eyine geçişin, kiş' i sağlığını ·daha da önemli oranda ve kötü yönde etkilediği konusunda da, bazı bulgular olduğu biHnmektedir.
KıRSAL ALAN-D A KENT KENTE 'GÖÇÜŞTE BESLENMEDE ORTAYA ÇıKAN
DEGiŞiKliKLER

Etimesgut Eğitim ve Araştırma Bölgesi 'ndeki rastg.ele seçilmiş 17 -köy
ile, Ankara Kenti'nin Bağcılar gecekondu bÖ'lgesinde yapılan karşılaştırmalı
bir araşÜrmada, ailelerin mevsimler'e göre tükettikleri besin maddeleri k-a rşılaştırılmıştır. Aynı araştırmada , gecekondu böl-g elerinde yaşayan ailelerin,
kırsal alanda yaşadıkları sürelerdeki besin tüketimleri He kente göçtükten
sonraıki tük,e limleri de karşılaştınlmıştır . Elde bazı ilginç veriler aşağıda
sunulmuştur.

DEGIŞIK BESIN MADDELERiNiN GÜNDE AILE BAŞıNA TÜKETILEN
MiKTARLARı '

KÖYLER

Süt ve Türevieri
Yumurta
Kuru Baklagiller
Patates

66.7 gr
40.4 gr
4.6 gr

Şeker

Pek'mez
Hayvansal

GECEKONıDU BÖLGESi
ANKARA'YA GELMEDEN
ÖNCE

Yağ

, 79.5 gr
58.7 gr
6.8 gr
15.4
97.5
13.4
67.7

gr.
gr ..
gr.
gr.

20.8
88.7
41.8
70.5

gr.
gr.
gr.
gir.

GECEKONDU
BÖLGESI, _ ANKA. RAYA GELDiKTEN
SONRA
30.8 gr.
24.1 gr.
4.2 gr.
13.8 gr.
95.3 gr.
1.1 gr.
13.6 .gr.

r
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Yukarıdaki veriler, belli yörelerden
Ankara'ya göçen ve gecekondu
bölgelerinde yaşayan ailelerin, geldikleri yer,lerdeki beslce nme ve besin tüketme düzeylerinin, gecekondu bölgelerinde yaşadıkları sürelerdeki tÜıke
timle-rine göre, önemli oranda daha iyi ve fazla olduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır. Başka bir anlatışla, gecekondulaşma, beslenme ve besin tüketimi 'konusunda, önemli bir kötüye gidiş demektir, kötüye gidişle , eş anlamlıdır.

BAZI DEMOGRAFIK VERILER
Bazı demografik verilerin, neden-sonuç bağıntısı olmamakla birlikte,
yetersiz ve dengesiz beslenme konusunda önemli ip uçları verdiklerini bilmekteyiz. Ankara'nın değişik gecekondu bölgelerinden elde edilen bu veriler aşağıd~a sunulmuştur.

Annelerin ve babaların mesleklerine göre dağılımı incelendiğinde, ba% 23.5'inin işçi, % 35.0'ının memur, % 34.0'ının serbest meslek sahibi olduğu, annelerin ise % 93.5'inin ev hanımı, % 5.2'sinin ise memur olduğu görülmektedir. Babaların büyük bir yüzdesinin (0/0 84.3) ilk, orta ve
Hseyi bitirmiş olduğu, bunlar arasında da % 5'3.1 oranı He ilkokulu bitirenlerin ilk sırayı aldığı, annelerde o'kuma-yazma bilmeyenıerin önemli (% 21)
bir yüzdeye ulaştığı ortaya konmuştur. Bunun yanında annelerin % 54.S'inin
ilkokulu bitirmiş olmaları beslenme eğitimi için olumlu bir belirti sayılma
baların

lıdır.

Bebek ve çocuk,larda (1 046 ailede, 1 0'46, 0-72 aylık bebek ve çocukta) beslenme bozuklukları belirtileri olarak, ağırlık, boy ve kol çevresi ölçülerek değerlendirHmiştir. Besin maddelerinin tükeUmindeki önemli eksikliklere karşın, bu antropometrik 'değerlendirmeler, bebek ve çocuk,larda
önemli beslenme g.eriliği olmadığı sonucunu ortaya koymuştur: Bu beklenmeyen, ancak umut ver'ici olan bulguyu, ailelerin, her türlü yokluklara karşın , bebek ve çocuklarının beslenmelerine özen gösterdikleri biçiminde
açı:klamak olasıdır.

SONUÇ VE ÖNERiLER
Gecekondulaşma, kişinin

çevresine uyumunda ortaya çıkardığı bir çok
olumsuz sonuçlar yanında, beslenmede de olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Sorun, hükQmetler düzeyinde ete alınacak önemdedir.
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