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Özet: Türkiye 1980’lerden, özellikle de 1990’lardan bugüne ciddi ve etkileri
yaúamÕn her alanÕnda hissedilen bir de÷iúim ve dönüúüm süreci
yaúamaktadÕr. Yaúanan de÷iúim ve dönüúüm sürecini anlatmaya çalÕúÕrken
odak nokta, her zaman ulus devlet olmuútur. Devlet kurumlarÕ ve bürokrasi
üzerindeki etkileri tartÕúÕlarak ulusal ekonomi ve ulusal kimlik bu çalÕúmalarÕn
referans noktasÕ olmuútur. Küreselleúmenin kentler üzerindeki etkisi göz ardÕ
edilmiútir. Ulusal ölçe÷e odaklanÕrken, yerel ölçe÷e ve kente gerekli önem
verilmemiútir. Oysa kent, küreselleúmenin yaúandÕ÷Õ en önemli mekânlardan
biridir.
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City, Globalization and Impact of
Globalization on Cities in Turkey
Abstract: Turkey 1980s, especially since the 1990s, and serious effects are
felt in every area of life change and trasformation process in living. The
exchange occurred when trying to describe the trasformation process and
the focus always has been the nation state. Government agencies,
beraucracies and the national economy is discussed and its impact on
national identity has become the reference point. The impact of globalization
on cities has been ignored. While focusing on the national scale, local scale
and hasn’t been given importance to the city. Yet, the city is experiencing
globalization is one of most important places.
Keywords: City, Globalization, Nation-State, Globalization in Turkey
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Giriú
Kentlerin küreselleúmenin etkisiyle farklÕlÕklarÕnÕ kaybedip tek
tipleúmeye baúladÕ÷Õ konusu son yirmi yÕldÕr tartÕúÕlmaktadÕr. Küreselleúme
bir tür de÷iúim sürecidir ve bu de÷iúim dalgasÕ içinde kentler, mevcut yapÕlarÕ
ile sürece dâhil olmaktadÕrlar. Kentler, tarih öncesinden ilkel döneme, Antik
Yunan’dan Roma dönemine, Ortaça÷ AvrupasÕ’ndan Sanayi dönemine giden
tarihi bir yol izlemiútir. Bu süreçte kentler her zaman yapÕlarÕnÕ dönemin
koúullarÕna uyarlamÕúlar ve kendilerini revize ederek dönüútürmüúlerdir.
Küreselleúme, zaman ve mekân kavramÕnÕn sÕkÕúmasÕ olarak ifade
edilmektedir. Zaman ve mekân ortadan kalkmamakta ama büyük ölçüde
anlamÕnÕ yitirmektedir. Modern devlet, ulus devlettir. UluslararasÕ kabul
görmüú sÕnÕrlarÕ içinde hükümranlÕk hakkÕna sahiptir. Kentler, ulus devletin
bu sÕnÕrlarÕ içindeki yerleúkeleridir. Küreselleúme ulus devletin kentleri
yönlendirme kabiliyetini bir ölçüde zayÕflatmaktadÕr. Klasik anlamdaki
egemenlik, anlamÕnÕ günümüzde yitirmiú gözükmektedir. Çünkü bölgesel
veya küresel düzeyde faaliyet gösteren örgütlerce alÕnan kararlara, ülkeler
ba÷ÕmlÕ hale gelmekte ve ülkelerin ba÷ÕmsÕzlÕklarÕ yerine karúÕlÕklÕ
ba÷ÕmlÕlÕklarÕ söz konusu olmaktadÕr.
Kentler de úüphesiz bu etkilenmeden nasibini almaktadÕr.
Küreselleúme en açÕk biçimde sermayenin hareketlili÷i úeklinde karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Bir ülkeye giren ya da çÕkan sermaye, o ülkenin kentleri
üzerinde do÷rudan veya dolaylÕ etkilerde bulunabilmektedir. Ülkelerin
sermaye piyasalarÕ, sadece o ülkelerin sermayedarlarÕnÕn kararlarÕ ile
úekillenmemektedir. Sermayenin önündeki yapay engelleri ortadan
kaldÕrmak için çaba harcayan uluslararasÕ örgütler mevcuttur. Bu anlamda
da ulus devletin sÕnÕrlarÕ artÕk eskisi kadar önemli ve iúlevsel de÷ildir. Bu
durum elbette kentler üzerinde bazen olumlu, bazen de olumsuz etkiler
yaratabilmektedir. Kentler, uluslararasÕ sermayeyi kendine çekebilmek için
di÷er kentlerle yarÕúa girmektedir. Günümüzde artÕk kentlerin pazarlanmasÕ,
giriúimci kentler gibi kavramlardan söz edilmektedir. Bu yarÕúta geride kalan
kentler daha önce sahip olduklarÕ avantajlarÕ kaybederken; hiç dikkate
alÕnmayan kentler ön plana çÕkabilmektedir.
1. Kent TanÕmÕ
DünyanÕn faklÕ uygarlÕk alanlarÕnda ortaya çÕkan kentsel yaúam,
tarihsel ve toplumsal koúullar açÕsÕndan genel bir birim oluúturmasÕna
ra÷men, farklÕlÕklarÕ da içinde barÕndÕran bir yapÕyÕ ifade etmektedir. Bunu
söz konusu yaúam yerlerine verilen ve de÷iúik anlamlara gelen
isimlendirmelerde de görmek mümkündür. Bu ba÷lamda kent, uygarlÕk
anlamÕnda, Yunanca’da polis, FransÕzca’da cite, Arapça’da Medine,
Almanya ve Saksonya’dan øskandinavya’ya kale ya da oturma alanÕ
anlamÕnda burgh ya da borough, Latince’de ise yurttaúlÕk anlamÕnda urbs ve
civitas (Benevolo, 1995: 19) Türkçe’de úehir kelimeleriyle isimlendirilmiútir.
Kentler, nüfus yo÷unlu÷u fazla olan yerleúim alanlarÕna ek olarak,
buralarda yürütülen hizmet ve faaliyetlerle ilgili örgütleri ve personeli
barÕndÕrmaktadÕr. Hatta kentler, sÕnÕrlarÕ içerisinde yo÷un úekilde yürütülen
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faaliyet ve hizmet çeúidine göre de di÷er yerleúim alanlarÕndan kolaylÕkla
ayrÕútÕrÕlabilirler (øsbir, 2005: 5).
Kent, insanlÕ÷Õn ilk evresinden günümüze kadar uzanan bir olgudur.
Kentlerin ortaya çÕkÕúÕ uygarlÕklarÕn do÷uúu ile özdeúleútirilmektedir. Kent ile
aynÕ anlamda kullanÕlan úehir kavramÕ, kent içinde ve çevresinde
yaúamlarÕnÕ sürdürenlerin yaúam biçimleriyle, ekonomik ve sosyal yapÕ
farklÕlÕklarÕnÕ belirtmek için kullanÕlmaktadÕr.
Bir toplumsal, siyasal, sanatsal, kültürel ve ekonomik biçimlenme
olarak kent, insanlarÕn do÷ayla olan yerleúme iliúkilerinde, yeni ve ileri bir
aúama olarak kendisinden önceki yerleúme biçimlerinden belirgin çizgilerle
ayrÕlan özellikler taúÕr (Özer, 2004: 4). Her bilim dalÕ veya her yaklaúÕm ayrÕ
bir ölçüt kullanÕlarak kenti tanÕmlamaya çalÕúmÕútÕr. Bunlardan en sÕk
kullanÕlanÕ nüfusu dikkate alÕnarak yapÕlan demografik olanÕdÕr. Kent bilim
dallarÕ ve co÷rafya, kenti belli bir nüfus büyüklü÷üne eriúmiú yerleúkeler
olarak tanÕmlar. Kent, kendine özgü bir iú-güç biçimi, toplumsal örgütü ve
belli bir yerleúik kültürü bulunan çok nüfuslu yerleúmeler olarak
tanÕmlanmaktadÕr (Sencer, 1979: 4).
Kent Bilim Terimleri Sözlü÷ü’nde (Keleú,1998: 75) kent úöyle
tanÕmlanmaktadÕr; “sürekli toplumsal geliúme içinde bulunan ve toplumun,
yerleúme, barÕnma, gidiú geliú, çalÕúma, dinlenme, e÷lenme gibi
gereksinmelerinin karúÕlandÕ÷Õ, pek az kimsenin tarÕmsal u÷raúÕlarda
bulundu÷u, köylere bakarak nüfus yönünden daha yo÷un olan ve küçük
komúuluk birimlerinden oluúan yerleúme birimi”dir.
Sosyal Bilimler Sözlü÷ü’nde ise kent; nüfusu belirli bir büyüklü÷ü
aúan, ekonomisi daha çok tarÕm dÕúÕ etkinliklerde yo÷unlaúan ve kendi
nüfusundan baúka, etki alanÕ içinde yaúayanlara da hizmet sa÷layan
yerleúim birimi (Demir ve Acar, 1992: 206) olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Sosyo-ekonomik geliúmelere ba÷lÕ olarak kent kavramÕnÕn içeri÷inde
de de÷iúmeler olmuútur. Eski dönemlerde kale ve sur, kent kavramÕnÕ
tanÕmlamada önemli bir ölçüt olarak kullanÕlmÕútÕr. Oysa bugün kent
kavramÕnÕn tanÕmlanmasÕnda istihdam yapÕsÕ, ekonomik etkinlik ve nüfus
yo÷unlu÷u gibi farklÕ ölçütler kullanÕlmaktadÕr. Özellikle sanayi devrimiyle
birlikte kentsel mekânlarÕn biçim ve iúlevinin de÷iúmesi kent kavramÕnÕn
içeri÷ini bütünüyle de÷iútirmiú, sosyoloji, tarih ve co÷rafya gibi siyasal,
sanatsal ve kültürel birçok bilim dalÕnÕn inceleme alanÕna girmesine neden
olmuútur (Topal, 2004: 277).
Karl Marx, kenti üretim araçlarÕ mülkiyeti temelinde tanÕmlamÕútÕr. Bir
di÷er önemli düúünür, Emile Durkheim ise kenti, iúbölümü ve dayanÕúmanÕn
esas oldu÷u ve bunun sonucunda yapÕnÕn meydana geldi÷i bir oluúum olarak
resmetmiútir. Sorokin’in kent tanÕmÕ ise kümelenmiú gruplardan oluúan bir
varlÕk biçiminde olmuútur. Luis Wirth’e göre ise kent nüfus yo÷unlu÷u ve
istatistik de÷erlerden oluúan olgularÕn toplamÕdÕr (Aktaran Pustu, 2006: 145).
2. Küreselleúme Nedir?
Küreselleúme, 1970’lerde gündeme gelmesine ra÷men 1980’li
yÕllarda önem kazanmÕú ve 1990’larÕn anahtar kavramÕ olarak akademik
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çalÕúmalarda kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. ølk önceleri uluslararasÕ ekonomik ve
siyasal hareketleri ön plana çÕkarmak için kullanÕlan kavram, Mcluhan’Õn
dünyayÕ ‘küresel köy’ olarak betimlemesi ile kavramÕn kültürel gücü de ön
plana çÕkmÕútÕr (Aktaran Bal, 2008: 236).
Küreselleúme, ekonomik faaliyetlerin sermaye, mal ve hizmetlerin,
insan ve fikirlerin belirli bir co÷rafik mekâna ve o mekânÕn yerleúik kurallarÕna
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn giderek azalmasÕ süreci olarak tanÕmlanmaktadÕr (Keleú, 2001:
564). Bu süreçte kentler, artÕk co÷rafi sÕnÕrlarla ba÷lÕ olamayan uluslararasÕ
üretim, ticaret ve finansman gibi sermaye faaliyetlerinin farklÕ mekânlarda
örgütlenmesinde etkin duruma gelmektedir.
Küreselleúme aynÕ zamanda, uluslararasÕ sermaye hareketlili÷inin
baúta ekonomik olmak üzere ideolojik, yönetimsel ve kültürel ba÷lamda
dünyada baúat kÕlÕnmasÕ çabasÕ olarak de÷erlendirilmektedir (Üúür, 2002:
48). Bu anlamda küreselleúme, siyasal bir süreç olarak kabul edilmektedir.
Küreselleúme kitle iletiúim araçlarÕ ve bilgi teknolojisindeki
geliúmelere paralel bir süreç olarak de÷erlendirilerek kültürel açÕdan ele
alÕndÕ÷Õnda modern ulaúÕm ve iletiúim araçlarÕ sayesinde dünyayÕ bir bütün
olarak algÕlama bilinci úeklinde de tanÕmlanmaktadÕr (Erkan, 2007: 49).
Giddens ise, küreselleúmeyi modernli÷in bir sonucu olarak algÕlar.
Ona göre; küreselleúme, uzak yerleúimleri birbirine, yerel oluúumlarÕ millerce
ötedeki olaylarla biçimlendirerek dünya çapÕndaki toplumsal iliúkilerin
hissedilir úekilde yo÷unlaúmasÕdÕr. Giddens, küreselleúmenin dört boyutu
oldu÷unu ileri sürmüútür. Bunlar; dünya üzerindeki ana güç merkezleri olan
kapitalist devletler ve kapitalist ekonomik giriúimcilik, ulus-devlet sistemi,
askeri dünya düzeni ve uluslararasÕ iú bölümüdür (Giddens, 1994: 62).
Giddens’in iúaret etti÷i ö÷eler, dÕú dinamiklerini küreselleúmenin tayin etti÷i
ve
sonuçlarÕnÕn
ulus
devletlere
yansÕdÕ÷Õ
bir
süreç
olarak
de÷erlendirilmektedir (Bal, 2008: 237).
Robertson’a göre küreselleúme ‘batÕlÕlaúma’, ‘emperyalizm’ ya da
‘uygarlÕk’ gibi tek bir süreç veya etken ile açÕklanamaz. Ona göre
küreselleúme; yirmi birinci yüzyÕlÕn ideolojik çatlaklarÕna yol açacak bir
‘dünya düzeni’dir. Robertson; bireyler, toplumlar ve insanlÕk bileúenlerinden
hareketle küreselleúmenin, farklÕ yaúam alanlarÕ arasÕndaki etkileúim süreci
oldu÷unu belirtmektedir. Ona göre küreselleúme, farklÕ yaúam biçimlerini
içinde barÕndÕran bir süreçtir. Dünya üzerinde kültürel farklÕlÕklar
yaúanmaktadÕr ve küreselleúme farklÕ kültürlerin birbirine göre konumlarÕnÕ
dikkate alan bir süreçtir (Robertson, 1999: 89-94).
3. Küreselleúmenin Türkiye’de Kentler Üzerindeki Etkisi
Türkiye’de 1980 ve sonrasÕnÕn, birçok yönden dönüm noktasÕ
oldu÷u bir dönem olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizin içinde bulundu÷u
sosyal, ekonomik ve siyasal koúullara ba÷lÕ olarak yaúanan kentsel
dönüúümün bu dönemde farklÕ boyutlar kazandÕ÷Õ görülmüútür.
1980 sonrasÕnÕn ayrÕ bir dönem olarak ele alÕnmasÕnÕn birçok nedeni
oldu÷u söylenmektedir. Tekeli; çok sayÕdaki nedenin en önemlilerini üç
kÕsma ayÕrmÕútÕr. Bunlardan birincisi; artÕk nüfus hareketlerinin ve kentleúme
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sürecinin doygunluk düzeyine ulaúmÕú olmasÕdÕr. DünyanÕn küresel
politikalarla bir yeniden yapÕlanma sürecine girdi÷inin, artÕk net olarak
anlaúÕlmasÕ ikinci neden olarak kabul edilmiútir. Bu dönemin ülkemizde
önemli bir dönüm noktasÕ olmasÕnÕn üçüncü sebebi olarak; 12 Eylül askeri
müdahalesi sonucunda de÷iúim gözlenen siyasal yapÕlanma ve 24 Ocak
kararlarÕyla ekonomide görülen liberalizasyon hareketlerinin Türkiye’deki
kentsel dönüúüme farklÕ açÕlÕmlar getirdi÷i söylenmektedir (Tekeli, 2009:
128).
1980 sonrasÕ serbest piyasa koúullarÕnÕn iúlerlik kazanmasÕ, özellikle
kentlerdeki sÕnÕflar arasÕndaki uçurumu derinleútirmiútir. Bu durumun, kentle
bütünleúme sürecini olumsuz etkileyerek, gruplarÕn içe kapanÕk cemaatlere
dönüúmesine neden olmuútur. Özellikle 90’lÕ yÕllarda büyük kentlerin
gecekondu bölgelerinde bu dönüúümün, farklÕ boyutlar kazanÕp siyasi alana
yansÕdÕ÷Õ da bilinmektedir. (Tekeli, 1998: 23). Mahalli ødareler üzerindeki
merkezi denetimin azalmasÕ bu dönemin önemli özelli÷idir. Bir önceki
dönemde kentsel hayatÕn belirlenmesinde merkezden alÕnan politikalar etkili
olurken, bu dönemde kentsel hayat merkezi politikalarÕ belirlemiútir.
Yirmi birinci yüzyÕlÕn kentler yüz yÕlÕ olaca÷Õ ve kentlerin giderek daha
da büyüyece÷i ön görülmektedir. 2010 yÕlÕnda, nüfusu 10 milyonu aúacak 30
megakent olaca÷Õ ve bunun da 23 tanesinin geliúmekte olan ülkelerde yer
alaca÷Õ söylenmektedir. AynÕ úekilde nüfusu 1,5 milyondan fazla olacak kent
sayÕsÕ da 520 olarak verilmektedir (Kiper, 2007: 78). Günümüzde dünya
nüfusunun dörtte üçe yakÕnÕnÕn kentlerde yaúadÕ÷Õ dikkate alÕnÕrsa
küreselleúme sürecinde yaúanan de÷iúimlerin daha yo÷un olarak kentler
üzerinde hissedilece÷i açÕktÕr.
KÕrsal alandan kentlere olan nüfus hareketi tarÕmsal ekonomik
toplumdan, sanayi toplumuna geçiú olarak kabul edilmiútir. 1980 öncesinde
kent çevresinde kurulan küçük ve büyük sanayi bölgelerinin kent
merkezlerine etkisi, bu yÕllarda ortaya çÕkmaya baúlamÕútÕr. Kent
merkezlerinde üretim yapÕlan alanlar boúaltÕlmÕú; bunun yanÕnda bankacÕlÕk,
finans hizmetleri, kamu ve özel hizmet kurumlarÕ ile denetim kurumlarÕ kent
merkezlerinde görülmeye baúlamÕútÕr. Sanayi ve iú alanlarÕnÕn kent
mekânlarÕndaki da÷ÕlÕmÕnda olan bu de÷iúmeler kent ölçe÷inde ve ulaúÕmÕn
örgütlenmesinde de de÷iúmelere neden olmuútur. AyrÕca kent merkezindeki
bu durum konut alanlarÕnda da de÷iúmelere neden olmuútur. Özel
otomobillerin yaygÕnlaúmasÕyla birlikte kentin çevresini oluúturan gecekondu
halkalarÕ aúÕlarak merkeze uzak alanlarda yüksek gelir gruplarÕnÕn
yerleúkeler kurmaya baúladÕklarÕ görülmüútür (Tekeli, 2009: 132).
Ülkemizde kentler, özellikle 1980 sonrasÕnda uygulanan
küreselleúmeye dönük politikalar sonucu kendilerini de÷iúim süreci içinde
bulmuútur. Kent yönetim sisteminden baúlayarak, kentin fiziksel mekânÕ,
kentte yaúayanlarÕn yaúam tarzlarÕ ve ekonomik alÕúkanlÕklarÕndan
baúlayarak sosyal yaúamÕn her alanÕnda gözle görülen de÷iúimin
küreselleúme ile desteklenen uygulamalarÕn yansÕmasÕdÕr.
Kentsel nüfus artÕú hÕzÕ incelendi÷inde, Türkiye’de 1980-1985
döneminde yönetsel yapÕdaki de÷iúimlerin de etkisiyle binde 62,6 olan
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kentsel nüfus artÕúÕ, 1985-1990 döneminde binde 43,1'e, 1990-2000
arasÕnda da binde 26,8’e gerilemiútir. Kentsel nüfusun artÕú hÕzÕnda görülen
bu azalmaya ra÷men, kent nüfusu 1990'larda 40 milyonu aúmÕú ve toplam
nüfus içindeki payÕ % 65'e yükselmiútir. 1985 yÕlÕndan itibaren, azalan
kentsel nüfus artÕúÕ kadar; dikkati çeken di÷er olgu ise kentsel geliúmenin
co÷rafi boyutu ve dinamikleri ile ilgili oldu÷u düúünülmektedir. Baúka bir
anlatÕmla, artÕk geleneksel kentler diyebilece÷imiz østanbul, Ankara, øzmir,
Adana gibi kentlere yenileri eklenmiútir (IúÕk, 2005: 65).
1980’li yÕllarÕn baúÕndan itibaren ortaya çÕkan yeni siyasal dengeler
ve ekonomik yapÕlanmalar kentsel dönüúümde yeni bir dönemi baúlatmÕútÕr.
ùengül, 1980’den öncesi dönemi “emek gücünün kentleúmesi” olarak
isimlendirilirken, siyasi iktidarlarÕn büyük miktardaki kaynaklarÕ baúta alt
yapÕ, ulaúÕm, konut gibi alanlara yöneltmesinden dolayÕ bu dönemi
“sermayenin kentleúmesi” olarak adlandÕrmÕútÕr (ùengül, 2009: 138). Bir
önceki dönemde kamu yatÕrÕmlarÕ kentleúme hareketini yönlendirmiútir.
Ancak 1980 sonrasÕnda, bu durumda görece bir azalÕú meydana gelmiútir.
Kamu hizmetlerine ve altyapÕya yapÕlan yatÕrÕmlarÕn ekonomik kalkÕnma
açÕsÕndan etkin bir araç oldu÷u gözlenmiútir. Ancak baúlangÕçta etkin bir araç
olarak kullanÕlan kamu yatÕrÕmlarÕ, son dönemlerde hem azalmÕú hem de
etkinli÷ini kaybetmiútir. Bu yüzden kamu sanayi yatÕrÕmlarÕnÕn bölgesel
kalkÕnmada bir araç olarak kullanÕlmasÕndan vazgeçilmiú ve sanayileúmede
öncülük özel yatÕrÕmlara verilmiútir (Arslan, 2005: 291). Çünkü bu dönemin
önemli geliúmelerinden biri sermayenin mekânsal da÷ÕlÕmÕndaki de÷iúimidir.
Küreselleúen dünyaya uyabilme bakÕmÕndan liberal ekonomik politika
sonucu izlenen dÕúa dönük piyasa modeli, Anadolu kentlerindeki giriúimcileri
de hareketlendirmiú ve onlarÕn dÕú ekonomiyle bütünleúmesini sa÷lamÕútÕr.
Bu geliúmenin Türkiye’nin yerleúme yapÕsÕnda gözle görülür de÷iúmeler
yaratmÕútÕr. AltyapÕ yatÕrÕmlarÕyla beraber iletiúim ve ulaútÕrma yatÕrÕmlarÕna
da a÷ÕrlÕk verilerek ülke genelinde kentleúme a÷ÕnÕn bütünleúmesi
sa÷lanmÕútÕr.
Küreselleúme ile geleneksel kamu yararÕ, kamu hizmeti ve kamu
yönetimi anlayÕúlarÕ de÷iúime u÷ramÕútÕr. Ulus-devletin rolü yeniden
sorgulanÕr hale gelmiútir. Kent yönetimleri de yerel kamu hizmetleri
sunumunda etkinliklerini azaltmakta ve kentsel geliúmedeki düzenleyici ve
denetleyici rollerini özel sektör ile paylaúarak merkezi otoriteyi kent
sÕnÕrlarÕnÕn dÕúÕna itmektedir.
Küreselleúme sürecinde, belediyelerin de toplumsal kimli÷inden
uzaklaúarak yerel kamu hizmetlerinin sunumunda bir úirket mantÕ÷Õ ile
hareket etti÷i söylenmektedir (Kiper, 2007: 79). AyrÕca kentler bir yarÕú
ortamÕ içine girmiú ülkelerine ya da kendilerine daha fazla sermaye
çekebilme çabasÕ içine girmiúlerdir. Belediyelerin baúarÕsÕ, kentlilerine
götürdü÷ü kamu hizmetlerinin niteli÷inin yanÕnda, yöresine çekece÷i yatÕrÕm
miktarÕ ve kârlÕlÕ÷Õ ile de ölçülür hale gelmiútir.
Bu tür politikalarÕn, kent mekânÕna da yansÕyarak, küreselleúmenin
uluslararasÕ gelir da÷ÕlÕmÕndaki eúitsizli÷i artÕrdÕ÷Õ söylenmektedir (IúÕklÕ,
2001: 486). Bu eúitsizlik kentlerde de yaúanmakta ve kent mekânÕnda yoksul
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ve varsÕl kesimler arasÕnda ikili yapÕlanmalara neden oldu÷u belirtilmektedir.
Yoksullar barÕnma sorununu ya gecekondu türü alanlarda ya da merkezdeki
eski konut bölgelerinde çözmektedir. Merkezdeki bölgeler genellikle
bakÕmsÕzlÕk ve ihmal sonucu, konut ve çevre bakÕmÕndan oldukça geri
durumdadÕrlar. Son dönemde bu alanlar için kentsel dönüúüm projeleri
gündeme gelmiú ve projeler kapsamÕnda alanlar sa÷lÕklaútÕrÕlmaya
baúlanmÕútÕr. Kentsel dönüúüm projelerinin ayrÕca kent içinde kentsel rantÕ
arttÕrdÕ÷Õ ifade edilmektedir. Küreselleúme sürecinde her türlü yatÕrÕm, kent
mekânÕnda adeta anÕtsallaútÕrÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Çok katlÕ alÕúveriú
merkezleri, gökdelenler, plazalar, çok yÕldÕzlÕ oteller ve otopark alanlarÕ daha
fazla yo÷unlaúma ve daha fazla yükselme e÷iliminin kent mekânÕndaki
göstergeleri olarak kabul edilmektedir (Kiper, 2007: 81).
Anadolu’daki kentler, özellikle baúardÕklarÕ ekonomik dinamizm
nedeniyle, bugün kendi içinde dinamikleúen, zenginleúen, dünyaya açÕk,
küreselleúen ve modernleúen bir Türkiye yaratmÕúlardÕr. Bu durum Dünya’da
oldu÷u gibi, Türkiye’de de ulus-devlet temelli modernite anlayÕúÕndan, kent
temelli moderniteye gidiúi ve sermayenin Türkiye’de yeniden örgütleniúini
sa÷lamÕútÕr. Bu dönemde özellikle kentlere uygulanan teúvik yasalarÕyla
birlikte kentler ve kentsel bölgeler, ulusal bir ekonomik kalkÕnma projesinin
baúlangÕç noktasÕ haline gelmiútir. Türkiye’nin son yÕllarda geçirdi÷i dönüúüm
sürecinin çok önemli bir boyutu olan kentleúme sürecinin bu devresinde
yaúanan ‘kentsel dönüúüm’ olgusunun sonucunda, artÕk kentler sadece bir
iktisadi faaliyet alanÕ de÷il, bir yaúam alanÕ olarak kültürel, siyasi ve sosyoekonomik yaúam alanlarÕna dönüúmüútür (Keyman ve Lorasda÷Õ, 2010: 33).
Türkiye’de kent büyüklü÷ü bakÕmÕndan bölgeler arasÕ ayrÕm,
kentleúme düzeyinin da÷ÕlÕmÕnda bir dengesizlik yaratmÕútÕr. Kentleúmenin
bölgesel da÷ÕlÕmÕnÕn belirledi÷i co÷rafi model bir toplumsal – ekonomik
farklÕlaúmanÕn ürünüdür. øllerin ve bölgelerin kentleúme düzeyleri, geliúmiúlik
dereceleriyle do÷ru orantÕlÕdÕr. Kentleúme dereceleri yüksek veya düúük olan
bölgeler aynÕ zamanda ülkenin geliúmiú ya da azgeliúmiú bölgeleridir. Bir
bölgede her kentin, kentleúmeden aynÕ ölçüde pay almadÕ÷Õ ve belli kentlerin
büyüdü÷ü anlaúÕlmaktadÕr. Bu durum bölgelerarasÕ dengesizli÷in gözle
görülür yansÕmasÕdÕr (Sencer, 1979: 84). øúte bu dönemde uygulanan teúvik
yasalarÕyla dengesizlikler giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Anadolu Kentlerindeki
giriúimciler de bu durumdan en iyi úekilde yararlanmÕú ve bölgesel nitelikte
farklÕ kentler de geliúerek, kentleúmede bütünlük sa÷lanmaya baúlanmÕútÕr.
Bu dönem, kentlere bakÕú açÕsÕnÕn de÷iúti÷i yÕllar olmuútur. 1980
öncesinde kentleúme sanayileúmeyle beraber anÕlmÕútÕr. Ülkenin
sanayileúmesiyle birlikte kentleúece÷i savÕ 2000’li yÕllarda terk edilmeye
baúlanmÕútÕr. Kentleúmenin, sadece nüfusun kentlerde yo÷unlaúmasÕ ve
ülkenin sanayileúmesinin göstergesi olarak de÷il aynÕ zamanda
modernleúmesinin de bir niteli÷ini taúÕdÕ÷Õ düúüncesi bu yÕllarda ortaya
çÕkmÕútÕr. Benzer úekilde bu dönemde kentleúme oranÕ, artÕk ülkelerin
sivilleúmesinin, demokratikleúmesinin ve modernleúmesinin bir ölçütü olarak
kabul edilmeye baúlanmÕútÕr.
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Sonuç
Küreselleúme sürecinin taúÕyÕcÕsÕ, sürükleyici ö÷esi ve lokomotifleri
kentlerdir. Yerel birimler olan kentler, iúlevsellikte önemli görevler yüklenerek
‘dünya kenti’ olma yolunda küreselleúmede sürecinde ön sÕralarÕ iúgal
etmektedirler. Bu süreç içerisinde turizm, siyaset, ekonomi ve yönetim
alanlarÕnda çeúitli organizasyonlara ev sahipli÷i yaparak, (Frankfurt Sanayi
FuarÕ, Berlin Kitap FuarÕ, Milano’daki giyim ve tekstil üzerine olan fuarlar)
kentlerin adlarÕndan çok hangi sektörlerde ön plana çÕktÕ÷Õ bütün dünya
tarafÕndan bilinir olmuútur.
Kentlerin tarihi incelendi÷inde bugüne kadar yaúanan dönüúümlerin
ço÷u içsel dinamiklerle geliúen de÷iúimlerden kaynaklanmÕútÕr. Son
dönemdeyse genellikle küreselleúme koúutlu yaklaúÕmlarla dÕúarÕdan
yönlendirilen politikalarÕn etkisi altÕnda kalmÕúlardÕr.
Küreselleúmenin etkisi altÕnda yaúanan de÷iúimler hemen hemen tüm
kentlerde farklÕ boyutlarla da olsa yaúanmaktadÕr. BazÕ kentler üretim
merkezi haline gelirken, bazÕ kentler turizm, fuar gibi farklÕ alanlarda merkez
haline gelmektedir. AynÕ teknoloji, aynÕ yapÕ malzemesi ve benzer
anlayÕúlarla inúa edilen kent merkezindeki yapÕlarÕn, kentlerin farklÕlÕklarÕnÕ
ortadan kaldÕrmakta ve kent kimliklerinin önemini azaltmaktadÕr.
Büyük bir hÕzla ilerleyen teknolojik geliúmelerin yarattÕ÷Õ sosyal,
kültürel ve ekonomik dönüúümler bütün unsurlarÕ ile kentlerde
hissedilmektedir. Öyle ki dünyada artÕk ulusal sÕnÕrlar önemini kaybederken,
uluslararasÕ yapÕlar giderek önem kazanmakta ve dünya ‘küresel köy’ olarak
nitelendirilmektedir. Küreselleúmeyle ulus devletin ortadan kalkaca÷Õ savÕ
pek tutarlÕ görülmemektedir. Bu süreçte iktisadi ve siyasi hareketlerin
sa÷lanmasÕnda, kontrol edilmesinde ve yönetilmesinde kentlerin daha aktif
olaca÷Õ do÷rudur. Fakat bu hareketlilik, ulus devlete olan ihtiyacÕ ortadan
kaldÕracak mÕdÕr?
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