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Sanatlar Üniversitesi, 

III. Sınıf öğrencileri

Değişen Kent ve 
Anladıklarımız

Kentler tarihsel süreç içerisinde incelendi-
ğinde sürekli bir “DEĞİŞİM” olgusu içe-
risindedir. Bu değişim fiziksel / mekansal, 

siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarda gerçek-
leşmiş, gerçekleşmekte ve gerçekleşecektir. Bu 
kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü, ne zaman ne de 
insan yerinde saymakta ve hayata olduğu yerden 
bakmaktadır. Hepimizin bildiği gibi “değişmeyen 
tek şey, değişimin ta kendisidir.” 

Kentlerde meydana gelen değişimlerin en temel 
örnekleri, değişen ve gelişen ekonomik kaynak-
ların çeşitlenmesi sonucunda tarım sektörünün 
etkisini kaybedip zamanla yerini sanayi sektö-
rüne bırakarak gelişmesidir. Kaçınılmaz olan 
sonuç küreselleşmeyi getirmektedir ki şu anda 
kentlerin değişiminde önemli bir role sahip olan 
yapılar teknolojinin en yoğun hissedildiği mer-
kezleri oluşturmaktadır.

Küreselleşmenin etkileri kentsel mekanlarda yoğun 
bir şekilde 1980’lerden sonra hissedilmektedir. 
Gündelik yaşamdaki ilişkiler ve bunun mekansal 
boyutu üzerindeki dönüştürücü etkisi göz ardı edi-
lemez boyutlardadır. Ancak bu çalışmada zor olsa 
da bu yol tercih edilmiş ve küreselleşmenin kent ve 
planlama kavramı üzerindeki etkileri ilişkilendiril-
meye çalışılmıştır. Çünkü yazarlar küreselleşme-
nin bugünün değişen kentini tarif etmede başat rol 
üstlendiğine inanmaktadırlar. Sonuçta çalışmanın 
sadece bir küreselleşme yazını olmamasına da 
dikkat ederek mekan, kentsel alan ve planlama 
olguları bu çerçeve içerisinde tartışılmaktadır. 

Birinci bölümde küreselleşmeye ilişkin olarak 
bugün planlama literatürünü çok etkilemiş olan 

küreselleşme tartışmalarına yer verilmiştir. Ancak 
değişen kent olgusunu gözeten bir tarafı ön plana 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde küreselleşme olgusunu oluşturan 
ve genel kabul gören boyutları ele alınmış ve bu 
boyutların kent mekanını nasıl etkilediği anlaşıl-
maya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde küreselleşme, değişen kent ve 
mekan kavramları üzerine yapılan okumalar ve 
çıkarımlar bu bölümde yazarlar tarafından, özüm-
senmeye ve bu kapsamda yapılan baş döndürücü 
tartışmalar anlaşılmaya çalışılmıştır.

Dördüncü bölümde küreselleşme olgusunun çok 
önemli bir paradigma olarak planlama üzerindeki 
etkisi ele alınmıştır.

Beşinci ve son bölümde ise tüm bu tartışmalardan 
bir sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak yapı-
lan bu değerlendirmeler ışığında değişen kent 
kavramının değişimin ne olup olmadığından çok 
değişimin bir süreç olarak planlanması ve kentle 
ilişkilendirilmesi konusu esas alınmıştır. 

Değişimin bir süreç içinde anlam kazanması, 
kentin, toplumun, insanın bu sürecin bir parçası 
olarak var olması önemli bir olgu olarak kabul 
edilmektedir. Bu değişime ayak uyduramayanla-
rın yok olması tesadüfi değildir. Yazarların fark 
ettiği ve sonucuna şaşırdıkları konu; planlanacak 
ögenin bu tartışmalar ışığında sadece makroform 
değil, o makroformun içinde bulunduğu zaman 
faktörünün de varlığıdır. Artık kentin değişimin 
yüksek derecede yaşandığı bir SÜRECİN PLAN-
LANMASI olarak kabul edilmesi kaçınılmazdır. 
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KÜRESELLEŞMEYE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLER VE DEĞİŞEN KENT 
KAVRAMI
Son yıllardaki kentin değişimini içinde bulunduğu 
küreselleşme sürecini tanımlayarak açıklamaya 
çalışacağız.

Küreselleşmeye kendi tarihsel gelişimi içeri-
sinde bakıldığında; eski söylem ile yeni söylem 
olarak iki farklı şekilde tanımlanmaktadır. Eski 
söylem bağlamında küreselleşme insanlığa eşit 
haklar sunma kapasitesine sahip; hayat standart-
larını yükseltmeye yönelik bir içerik taşıyordu. 
Medeniyetlerin gelişmesiyle ortaya çıkabilecek 
olan ortak fikir birliği (konsensüs) bu söylemin 
en dikkat çekici tarafıdır. Küresel bir düzen 
kurma faaliyeti içinde olmanın aslında evrensel 
bir sistem içinde yer almayı da doğurduğu yad-
sınamaz bir gerçektir. Devletlerin birbirlerinin 
sınırlarını koruma garantisi bile verdikleri bir 
ortam söz konusudur.

[İ. Selçuk, 1999] “…kim bilir belki de bugün 
gezegenimizde yaşanılanların anlamı bu tarihte 
gizlidir. Çünkü yeryüzünün küre biçiminde 
olduğunu insan Amerika’nın keşfi ile anlayabildi; 
küreselleşmenin tohumları 15.yüzyılda atıldı. 
Beyaz adamın yeryuvarlağına sahip çıkması, bu 
tarihten sonra hızlandı…” yani dünyanın küre 
olma durumundan küreselleşme olgusuna 
ulaşıldığı söylenebilir. 

Küresel etkilere karşı şaşkın ve ne yapacağımızı 
bilemez durumdayız. Bizim dışımızda gelişen 
fakat hayatımızı derinden etkileyen bu durum 
karşısında küresel anlamda hiçbir yönteme de 
sahip değiliz. Üstelik küreselleşme sisteminin de 
hepimize biçtiği bir rol var. Küreselleşme çarkı; 
yoksul insanları dişlileri arasında sıkıştırırken, 
yüksek gelir grubu bu mekanizmanın işlemesine 
sebep oluyor. Bu gruba biçilen rol de; daha kolay 
para kazanma olanakları ile teknolojide gelinen 
son noktayı, kolay kazanılan paralarla satın 
alma gücünü ortaya çıkmaktadır.Ve de kendi 
dünyalarında kolay spekülasyon yaratmada da 
kullanmaktadırlar. 

Yoksul insanlar ise; fayda sağlamada dışlanan 
ve görmezden gelinen konumdadır. Üstelik zarar 
görmüş ve alım gücünü zayıflamıştır. Kıtlıklar 
su yüzüne çıkmış, sağlık ve eğitim koşulları 
yoksul insanlar için yok denecek seviyelere 
kadar inmiştir.

Küreselleşme kavramının anlamının zaman içinde 
ne kadar değiştiğini görmekteyiz.

Son yıllarda bu konuda üç yaklaşımdan söz 
edilmektedir:

Aşırı Küreselleşmeciler 
Bu grup radikaller diye de anılmaktadır. Bunlara 
göre endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus 
devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak öne-
mini yitirmiştir. Artık küresel piyasa, politikanın 
yerini almaktadır; çünkü piyasa mekanizması 
hükümetlerden daha rasyonel çalışmaktadır. 
Küresel piyasanın gelişimi, toplum içinde daha 
yüksek rasyonaliteye işaret etmektedir. Aşırı 
küreselleşmecilere göre, piyasalar artık devlet-
lerden daha güçlüdür. Devletlerin otoritesindeki 
bu gerileme ise, diğer kurumlar ile birliklerin ve 
yerel/bölgesel otoritelerin artarak yaygınlaşması 
şeklinde görülebilir. Radikal / aşırı küreselleş-
meciler, dünya toplumunun, geleneksel ulus 
devletlerin yerini almakta olduğunu yada alacağı 
ve yeni toplumsal örgütlenme şekillerinin belir-
meye başladığı düşüncesindedirler. Küreselleşme, 
kazanan ve kaybeden arasındaki kutuplaşmayı, 
küresel ekonomik düzen içinde birbirine bağ-
layabilir. Yaşanmamış ve yaşanacak bir süreç 
olarak görülen küreselleşme tersine çevrilemez, 
yaşanmama , gerçekleşmeme durumu olamayan 
ve alternatifsiz olarak görülmektedir.

Kuşkucular 
Radikal/aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında 
yer alan bu grup, kuşkucular olarak da anılmak-
tadır. Giddens’ın deyimiyle küreselleşmeye her 
konuda kuşkuyla yaklaşmaktadırlar. Yaşadığımız 
dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmek-
tedirler. Kuşkucular, küreselleşmenin geçmişine 
(19. yüzyıla dayanmaktadır) bakarak, o dönemde 
de önemli derecede para ve mal hareketinin oluş-
muş olduğunu söylemektedirler.

Dönüşümcüler
Giddens’ın da dahil olduğu bu grup, küresel-
leşmeyi, modern toplumları ve dünya düzenini 
yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve eko-
nomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç 
olarak görmektedir. Artık dış işleri (uluslar arası 
ilişkiler) ile iç işleri arasında açık bir ayrım söz 
konusu değildir. Son yıllarda küreselleşme konu-
sunda yapılan araştırmalar, çok farklı dönemde 
yaşadığımıza işaret etmektedir. Önceki pazardan 
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çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluş-
muştur. Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 
19. yüzyılla karşılaştırılamayacak kadar fazladır. 
Ama bundan daha da önemlisi, ekonominin giderek 
daha fazla bir şekilde hizmet sektörüne bağlı hale 
gelmesidir. Bilgi, eğlence, iletişim ve en önemlisi 
elektronik ve finans ekonomisi içeren hizmetler, 
ekonomideki en önemli sektör haline geliyor. İle-
tişim devrimi sayesinde anında haberleşme imka-
nına kavuştuğumuzdan beri, eski yapılar yıkılmaya, 
eski alışkanlıklar unutulmaya ve kültürler de diğer 
kültürlerle anında temas edebilmeye, karşılıklı 
etkileşime girmeye başlamıştır. Dönüşümcüler, 
küreselleşme konusunda, kuşkuculardan daha 
ziyade, radikallere yakın durmaktadırlar.

Küreselleşmenin tanımlarına, düşünürlerin farklı 
yaklaşımlarından baktıktan sonra boyutlarını ince-
lemenin de faydalı olacağı kanısındayız.

KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARI 
VE KENTTE YANSIMASI
Ekonomik Boyutu
Ekonomik küreselleşme sermaye akışının 
sağlanmasıyla, iletişim ve taşımacılıktaki geliş-
meler içinde üreticilerin rekabet edebileceği bir 
dünya pazarının belirli sektörlerde gelişmesine 
yol açmıştır. Birkaç ülkede üretim ve pazarlama 
olanaklarına, küresel girişimlere sahip çok uluslu 
yada ulus aşırı şirketler ortaya çıkmış ve dünya 
çapında dağıtım kavramından söz edilmeye 
başlanmıştır. Böylece uluslar arası iş bölümü, 
ekonomik faaliyetlerin entegre ve işbirliği içinde 
sürdürülmesi [Clark, 1996], karlılık anlayışı önem 
kazanıyor. 

Ekonomik küreselleşmenin şu ana kadar ki belir-
tileri [Hall, 1993; Brotchie, 1995]:

• teknik yayılma, 
• azalan masraflar, 
• artan ulaşım hızı, 
• artan bilgi yayılımı ve 
• ticaretin önündeki engellerin kalkması 

olarak sıralanabilir.

Sosyo-Kültürel Boyutu
Günümüze gelene kadar ve geleceğe giderken; 
kimi zaman bir yürüyüş parkurunda yürüyen, 
kimi zaman da dört nala koşan küreselleşme; bu 
tempo içerisinde yaşanan tutarsız hareketi hassas 
bir şekilde kültüre de yansıtır. Sonucunda da derin 
ve kalıcı izler bırakır. Bunun esas sebebi kültürün 
belki de tüm boyutlar için ortak bir zemin oluş-
turmasından olabilir. 

Ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi kültürel 
dönüşüm ve kültürel küreselleşme ile ilintilidir. 
Bu ilişki içinde yaratılan evrensel kültür üreti-
miyle şekillenmektedir. Yeni kültür endüstrile-
rinde dünyanın kültürel bütünleşmesi yönünde 
bir inanç vardır. Ve bu inanç yaşam biçimlerinin 
kültürlerinin ve tüketici davranışlarının bütün 
dünyada birbirine benzer hale geleceğine dayan-
maktadır.1 

Amerikan tarzı yaşam biçimi tüm ulusların sınır-
larına sızabilme yeteneğini taşımaktadır. Homojen 
bir yapılanma içinde standart ürünler sunabilen 
bu kültürel yayılım, özgün kimlikleriyle anlam 
kazanan yerel / ulusal kültürlerin üzerini örterek, 
yaşama haklarını yok saymaktadır ve varlıklarını 
zedelemektedir.2

Küreselleşme öte yandan kapitalizmin uzantısı 
olarak görülmektedir.Yani küresel kapitalizmden 
söz etmek bu bağlamda yanlış olmaz. Dolayısıyla 
da ortaya batılılaşma kavramı çıkmaktadır. Bunun 
sonucu da “batı ürünlerinin değerlerinin , önce-
liklerinin, yaşam biçiminin ihraç edilmesidir. Eşit 
olmayan bir kültür karşılaşması sürecinde yabancı 
halklar batı imparatorluğunun tebaaları ve astları 
olmaya zorlanmışlardır. Ve bundan daha az önemli 
olmamak üzere batı öteki ve ötekinin egzotik kül-
türü ile karşılaşmıştır.”3 şeklindedir.

 Küreselleşmenin kültürel boyutunun getirdiği 
tüketim her geçen gün daha da tutkuyla bağ-
landığımız ve bizi itaat etmeye mecbur kılan bir 
faaliyete bürünmektedir. Yaşamak için tüketmek 
değil, tüketmek için yaşamak fikri bilinçaltımızı 
kaplamaktadır. Özellikle kent insanı profilini 
çizdiğimizde yalnızlık çeken, güvensizlik içinde 

1 Marley, David Robins Kevin , Kimlik Mekanları, Küresel Medya , Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar (Çev.E. Zeybekoğlu) 
Ayrıntı Yayınları , 1997, İstanbul, Sa: 155 
2 Marley, David Robins Kevin , a.g.e. Sa:68
3 Marley, David Robins Kevin , a.g.e. Sa:68
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olan, menfaatini ön planda tutan, paylaşma hissini 
yitirmiş, hala eleştirebilmesine rağmen duyarsız 
bir insan tipolojisini görmekteyiz. Kronik kent 
insanını sinema üzerinden örnekleyebiliriz. 2003 
yılında çekilen Equalibrium filminde öngörülen 
gelecekteki kentte insanlar her gün enjekte edilen 
bir çeşit afyon ile çevresel etkilere karşı duyar-
sızlaştırılmıştır. Kentin babası olarak tanımlanan 
kişi herkesi afyon kullanmaya mecbur kılmakta, 
kullanılmadığı durumlarda ise hissetmek suçuyla 
yargılamaktadır ki o toplumda bu büyük bir suçtur. 
İnsanlar bu kişinin buyruklarını sorgulamadan 
itaat etmektedirler. Kentte rahatsız edici bir 
düzen söz konusudur. Düzen, mekanların hatta 
insanların standartlaşmasına, monotonlaşmasına 
sebep olmaktadır. Filmde eleştirilen yaşam tarzı 
bize tanıdık gelmektedir. Küreselleşmenin, 
memnuniyetsizce yaşamaya mecbur ettiği kentsel 
mekanda, insanlar temel haklarını dahi savunma 
gereği duymamaya eğilim göstermektedir. 

Siyasal Boyutu
Siyasi alanda oluşan güçler birliğinin yoğunlaş-
ması ve sonucunda oluşan karşıt grupların oluş-
turduğu savunmaya dair örgütlenmeler, bunların 
kurumlaşmış olarak otorite ve diplomasiye yansı-
ması yer almaktadır. Siyasal etkileşim süreçleri ile 
gelişen ilişkiler genişleyerek uluslararası boyuta 
taşınırlar.Ulus-devlet kökenli olarak gerçekleşen 
anlaşmalar gün geçtikçe ticari ilişkiler boyutunda 
uluslararası alanları oluşturmaktadır. 

KÜRESELLEŞME, DEĞİŞEN 
KENT VE MEKAN ÜZERİNE 
ANLADIKLARIMIZ 
Küreselleşme; ekonomik, siyasal ve kültürel 
olarak hayatımızın bu üç alanında etkili olmak-
tadır. Bu alanlar birbirinden bağımsız hareket 
etmektedirler. Küreselleşme sürecinde ise bu üç 
alanın mekanla kurdukları ilişki kentin siluetini 
değiştirmektedir.

Kentler küreselleşmeyle birlikte parçalanmış 
ve farklılaşmış mekanlar haline dönüşmekte-
dir. Giderek mekanda batılı değerlerin etkisini 
görmekteyiz. Batı küreselleşmenin iplerini 
elinde tutarak küreye hakim olma iddiasını taşı-
maktadır. Böylece yerkürede mekansal sınırlar 
aşılmaktadır.

Bu bağlamda küresel süreçler yerellikleri de 
etkilemektedir. Kentsel mekanda heterojenlik 
söz konusudur. Küreselleşmeyle birlikte artık 
kentsel mekan tanımlanırken kır-kent çelişkisi 
üzerinde durulmamaktadır. Diğer bir değişle 
kentin tanımında kıra ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Çünkü kent çeşitlilikler ve farklılıklar içeren 
heterojen bir mekan haline gelmiştir. 

Küreselleşme zaman ve mekan açısından, kentte 
yoğunlaşma ve sıkışma duygusunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu algıya en iyi örneklerden birini 
oluşturması bakımından Ridley Scott’un “Blade 
Runner”, Türkçe deki “Bıçak Sırtı” adıyla 
oynayan filmi anılabilir. Film, bir bilimkurgu 
yapıtıdır. 2019’larda Los Angeles’ta geçmekte-
dir. Bir yandan terk edilmiş sanayi tesisleri diğer 
yanda Tyrell şirketler topluluğunun kente hakim 
olan piramit şeklinde dev binası yer almaktadır. 
Şirket, filmde “kopya” adı verilen insan benzeri 
robotlar üretmektedir. Cadde düzeyinde algılanan 
kent duygusu kargaşa içermektedir. Yunan, Roma 
sütunları Maya, Çin, Doğu Victoria dönemi ve 
günümüz mimarisine özgü alışveriş merkezine 
yapılan göndermeler de birbirine girmiştir. Kentin 
sokakları çeşit çeşit insanlarla doludur. Çinlilerin 
ve diğer Asyalıların çoğunlukta olduğu görülür. 
Coca-cola reklamını yapan bir Japon kadının 
gülümseyen yüzüdür. Çalışma yaşamının düzen-
lenmesinde eski üçüncü dünya ülkelerinin sistem-
leri her yeri kaplamıştır.4

Küreselleşme süreçleri hem kent içi hem de kent-
ler arası farklılık alanları yaratmaktadır. Ancak bu 
farklılıkların da bir aradalığını zorunlu kılmakta-
dır. Bu da küreselleşmenin fiziksel mekandaki en 
çarpıcı özelliğidir. Bu bağlamda verilebilecek en 
iyi örnek olan Raymond Williams’ın kurgusuyla 
gündelik hayata bakılarak küreselleşmeyi anla-
mak mümkündür: “merkezi Amerika’da bulunan 
uluslarası bir şirketin Londra’daki bürosunda çalı-
şan genç İngiliz işi bitince Japon yapımı araba-
sına binerek eve döndü. Alman mutfak gereçleri 
ithal eden bir firmada çalışan eşi eve ondan önce 
gelmişti, çünkü küçük İtalyan arabasıyla trafikte 
daha kolay ilerleyebiliyordu. Yeni Zelanda pir-
zolası, California havucu, Meksika balı, Fransız 
peyniri ve İspanyol şarabından oluşan yemeklerini 
yedikten sonra, Fin yapımı televizyonlarında İngi-

4 Harvey, 1989: 310-311
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lizlerin Falkland Adalarını alışına dair bir program 
seyrettiler. Program sonrasında ne kadar İngiliz 
olduklarını hissederek mutlu oldular.”5

Wiliams tarafından oluşturulan bu kurgu içerisin-
deki çift bir başka akşam Amerika’nın Kurtuluş 
Günü konulu başka bir program izlediklerinde; 
İngiliz hegomanyasının yoğunlaştığı program son-
rasında duydukları mutluluğa benzer bir mutluluk 
duyabilirler. Bu da küreselleşmeyi etkileyen ve 
mekansal boyutta açıklamaya yarayan iki faktörü 
ortaya çıkarmaktadır. İlk faktör; “dünya çapında 
bağlantı-alışveriş-mal ve insan hareketliliğinin 
artışı”6 şeklindedir. Diğer faktör ise “zihinsel 
kültürel süreçte ortaya çıkan hızlı değişim ve 
farklılaşma” 7 olarak ortaya çıkmaktadır.

KÜRESELLEŞME VE PLANLAMA 
Küreselleşmenin planlama süreci içindeki yeri 
ve etkilerine baktığımızda farklı görüşlerle kar-
şılaşmaktayız.

Bunlardan ilkinin 1980 sonrasında öne çıkan 
bir kavram olduğu görülmektedir. 1980 sonra-
sındaki gelişmeler de planlamanın müdahale 
alanını daraltan faktörlerin ortaya çıktığı bir 
dönemdir. Bu dönemde, dünyada iletişim ve 
bilişim teknolojisindeki devrim üretici sermaye 
ile mali sermayenin ayrışmasına yol açmıştır. 
Spekülatif kârlar için çok hızlı hareket edebilen 
mali sermaye Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde 
bu nitelikteki eylemleri destekler durumdadır. 
Buna paralel olarak da planlama, söz konusu 
eylemlere ayak bağı olarak görülmeye başla-
mıştır. Diğer yandan da , küreselleşmeye uyum 
sağlayan yerlerin gelişecekleri, diğerlerinin ise 
taşralaşacakları sürekli dile gelen bir söylemdir. 
Gelişmekte olan ülkelerin bu sürece entegre ola-
bilmelerinin, bir tarafta ekonomik ve teknolojik 
gelişme “network”lerine , diğer yandan da kentsel 
networklere bağımlı olarak gerçekleşeceği ortaya 
çıkmaktadır. Böylece yaratılan yarışma ortamında 
mevcut sermayeye en iyi iş iklimi yani mekansal 
ve sosyo-ekonomik faktörleri sunmak, en iyi 

altyapı, ulaşım ve iletişim imkanlarını sağlamak 
amacıyla kentlerin kendilerini pazarlamaları ve 
sunmaları gündeme gelmektedir. İşte planlama 
böyle bir ortamda geniş kapsamlı yapısından 
sıyrılarak, daha parçacı, hatta eylem yani proje 
bazındaki işlevlerini yerine getirmiş olmaktadır. 
Bunu örnekleyecek olursak; “İstanbul’un nasıl 
satılması gerektiği, nasıl pazarlanması gerektiği 
gibi söylemlerle İstanbul’un kentler arası yarış 
atmosferine çekilerek, hiçbir şekilde benzetile-
meyerek kentlerle yarıştırılması, tarihsel, kültürel 
zeminde yerel ve ulusal değerlerden koparılması 
kentin doğal, ekolojik çevre değerlerini yok sayan 
bir anlayışın egemen olması gibi son derece tah-
ripkar bir yaklaşım sergilemektedir.”8 Bu noktada 
plancı da girişimci rolünü üstelemiş olmaktadır. 
Eşitliğe dayalı olan planlama anlayışı ortadan 
kalkmakta yani kamu yararını gözeten planlama 
anlayışı işlevini kaybetmektedir. En büyük görevi 
kamu yararını gözetmek olan plancı da işlevsiz-
leşmektedir.

Planlamaya başka açıdan baktığımızda kentlerin 
gelişim evriminin üç süreçte olduğunu söyleye-
biliriz: Kırdan kente göçün eski kent merkezinin 
çevresinde gecekondulaşmanın gelişimiyle 
kuşattığı ilk dönem; ulusal kalkınmanın orta 
sınıf konutları için bir ikamet alanı farklılaşması 
yarattığı ikinci dönem ve küreselleşmenin çeşitli 
parçalayıcı dinamiklere yol açtığı bugünkü 
durum. Bu gelişim evrelerinde daha çok göze 
çarpan değişimlerdir ki bu da küreselleşmeyle 
gerçekleşmiştir.

SONUÇ YERİNE 
değişen kentler…

Dünün, bugünün ve yarının kentleri,
Yerel ve/veya evrensel etkilerle oluşmuş 
olduğuna inanılan,
Bu etkilerle günümüze ulaşan, mekansal, 
siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik 
boyutları değişime uğrayan kentler,
Sizlere sesleniyoruz,

5 Küreselleşme Sivil toplum ve İslam ,(der: Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları,1998 içinde, Raymond Williams, 
1983, sa:117
6 Rana A. Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Yayınları, 1998 sa:155
7 Rana A. Aslanoğlu, a.g.e, Asa Yayınları, 1998 sa:156
8 Yaşar Hacısalihoğlu , Küreselleşme Mekansal Etkileri ve İstanbul, Akademik Düzey Yayınları, 2000 Ekim, Sa:221 
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Cesaret ve sabır istiyor sizlerle uğraşmak,
Zor ama çok zor olgular barındırıyor ve 
yaşatıyorsunuz içinizde,
Olsun.. hevesimiz, merakımız ve yaşam 
alanımızsınız.. 
Nasıl vazgeçebiliriz ki..

Değişim…
Her koşulda var olan her değişime ayak 
uyduran siz misiniz yoksa bizler mi?
Ne kadar karmaşık değil mi?
İç içe geçen o kadar derin kavramlar ki 
bunlar, 
Kaygan bir zeminde tartışıyoruz. 
O nedenle bu kadar kafa yoran var..

Biz…
Biz mi?? Biz, unuttuğunuz insancıklar,
Ne demişti düşünür “kent nedir ki önemli 
olan insan”
Değişen kent, değişen mekan mıdır sadece..
Ya küreselleşme, teknoloji, sanayi, hizmet 
ya tarım..
Bütün faktörler bilebildiğimiz ve 
sayabildiğimiz,
değişen bunlar mı acaba,
Acaba kentteki değişim bunların bir 
toplamımı yoksa …

Yoksa ….
Gerçek zaman nedir ki her şeyi kalıplar 
altına almaya çalışıyoruz
Aman yarın sabah erken kalkalım ,
Küreselleşme geliyor, yarın,
Var mı böyle bir şey, 
Akşam yat sabaha küreselleş,
Yarın tam 8.04’de unutmayın,
Küreselleşme sizin kentinizi değiştirecek.

Değişimin değişimi…
Ve yetişelim belki de değişime,
Kalıplar içerisine soktuğumuz 
Zamanın değişimine..

Zaman… 
Durmak yok, durduğumuz an da yok zaten
Ama nerede.. kırda zaman ve mekan ilişkisi 
o kadar geniş ki 
Borcum var Ali Dayıya, harmana 
ödeyeceğim,

Hangi harman, ne zaman
Yarın teyzemler size gelecek bir maniniz 
yoksa,
İkindiden sonra..
Zaman; kritik bir konu.. 
Planlama zaman içinde
Evvel zaman içinde değil
Zamanla oluşan ve gelişen planlama 
Çünkü durmayan bir kentle baş etmek 
zorunda

Planlama…
Neyin ve kimin adına, 
Ne zaman ve nerenin planlaması,
Hangi şartlarda hangi amaç için ..
Doğal yapı, beşeri faktörler, altyapı, su, 
kanalizasyon,dere
Kopuk olduğu sanılan ama bir arada çok şey 
ifade eden bütün,
Ne kadar kolaydı seninle uğraşmak amaç 
sadece barınma olsaydı
Bitmiyor ki ihtiyaçlar, zorunlusu, keyfi 
olanı, 
Her gün bir yenisi,
Başımızı döndürüyor bu hız, 
Ne dersiniz hızın planlanmasına..

Gelinen nokta…
Süreç içinde planlama, planlama içinde 
süreç
Bir varmış bir yokmuş,
Bir oyun değil bu ama
Bir sonuç ürün de değil 
Yaşamın kendisi
Doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor ve ölüyor 
tıpkı insan gibi kentler de..
Antik kentler…

Süreç…
Bugünü değil ilgilendiğimiz yada geçmişi
Sadece değil düşündüğümüz hayal ettiğimiz 
geleceği..
Değişim her an her yerde ..
Nerede mi? 
SÜRECİN içinde…
Planlama da içinde bizler de içinde..
SÜRECİN PLANLAMASI,
SÜRECİN KENTİ
SÜRECİN İNSANI ve TOPLUMU..


