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Dergilerden Seçmeler
Hazırlayan: Dr. Ömür KIZILGÜN, Şehir Plancısı - TÜBİTAK Merkez ve Enstitüler Eşgüdüm Ofisi

Dışarda Üretim, AB genişlemesi ve 
Avrupa Tekstil ve Giyim Sanayiinde 
Bölgesel Yeniden Yerseçimi: Avrupa 
Komisyonu’nun “Genişlemiş 
AB’de Tekstil ve Giyim Sektörünün 
Geleceği”mektubunun yansımaları 
(Outward Processing, EU Enlargement 
and Regional Relocation in the European 
Texiles & Clothing Industry: Reflections 
on the European Commission’s 
Communication on ‘the Future of the 
Textiles and Clothing Sector in the 
Enlarged European Union’)  

Adrian Smith, John Pickles, Robert Begg, Poli Roukova, Milan 
Buček 
European Urban and Regional Studies, 2005, Cilt 12, No (1), 
s. 83-91  
Avrupa giyim sanayii, Avrupa Birliği’nde politika üretimini etkileyen 
ve bunun da ötesinde sonuçlar yaratan bir dizi önemli sorunla yüz 
yüzedir. Bu makale, liberalleşme, küreselleşme ve AB’nin büyüme-
sinin yarattığı baskılar bağlamında, Avrupa Komisyonu’nun bu sana-
yiinin Avrupa’daki geleceği hakkındaki son mektubu üzerine bir dizi 
yansımayı sunmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa’daki giyim sektörünün 
yeniden yapılanmasına ilişkin sürmekte olan bir araştırmaya dayalı 
olarak, makalede bu sektördeki doğu-batı ilişkilerini yönlendirmiş olan 
üretimdeki “dışarıya yaptırma” modelinin limitlerine dikkat çekilmek-
tedir. Makalede ayrıca, sektördeki eşitsiz gelişme ve ortaya çıkan 
tasarım kapasitesi, yeni üye ülkelerdeki giyim sanayii kümelenmele-
rinin rolü ve sınırları da incelenmekte ve Avrupa’ya ait giysi-sözleşme 
sistemine “karşı pazarlar”ın rolü dikkate alınmaktadır.  

Yunan Kenti Selanik’de Balkan 
Göçmenleri, Uluslararası Bakışla Yerel 
Birleşme Süreçleri (Balkan Immigrants 
in the Greek City of Thessaloniki, 
Local Processes of Incorporation in an 
International Perspective)

Panos Hatziprokopiou
European Urban and Regional Studies, 2004, Cilt 11, (4), s. 
321-338
Bu makale, son zamanlarda Balkan ülkelerinden Yunanistan’a olan 
göç olgusunun çeşitli yönlerini irdelemeyi ve bu olguyu uluslararası 

düzlemde olup biten daha genel gelişmelerle ilişkilendirerek uluslar 
ötesi elemanları konumlandırmayı amaçlamaktadır. Daha somut söy-
lenirse, makalede arazi çalışmasından elde edilen ampirik malzemeye 
dayalı olarak, Selanik’deki Arnavutluk ve Bulgar göçmenlerin çelişkili 
sosyal birleşme süreçlerine odaklanılmaktadır. Makalenin analitik çer-
çevesi üç kapsama dayandırılmıştır: a) göçün sosyal ve politik tepkile-
rine özellikle atıfların yapıldığı politik, kurumsal ve kültürel kapsam, b) 
göçmenlerin çalıştığı yerel iş piyasasının sosyo-ekonomik kapsamı, 
c) kentin sosyal coğrafyası ve kentsel mekanın dönüşümüyle ilişki 
içinde ele alınan sosyo-mekansal kapsam. 

Coğrafyada Çeşitlilik ve Fark 
Üzerine (On Diversity and Difference 
in Geography: A Southern European 
Perspective) 

Maria-Dolors Garcia-Ramon
European Urban and Regional Studies, 2004, Cilt 11 (4) 367-
370 
Bu makalede Avrupa Birliği’nin doğuya genişlediği bir zamanda, 
coğrafyada çeşitlilik ve farkı canlı tutma ihtiyacına ilişkin bazı kişisel 
yansımalar sunulmaktadır. Son günlerde hemen hemen tartışmasız 
bir şekilde tek bir coğrafya ve akademik geleneğin yani Anglo-Ameri-
kan coğrafyasının egemenliği sözkonusudur. Avrupa’da olduğu kadar 
dünyanın birçok bölgesinde de entellektüel tartışmanın ana hatlarını 
ve gündemini giderek artan bir şekilde bu yaklaşım belirlemekte ve 
diğer geleneklerin uluslararası akademik tartışmaya girerek daha 
geniş bir kitleye erişmesini engellemektedir. Avrupa Birliği’nin 10 
yeni ülkeyi kapsayacak şekilde genişlediği bir dönemde potansi-
yel gücümüzü farkında olmalı ve geleneklerin birbiriyle karışması 
fırsatının yaratacağı avantajları kullanmalı ve böylece disiplinimizi 
zenginleştirmeliyiz. 

Avrupa’da hangi coğrafyalar arasında 
hangi yakınlaşmalar: Macaristan’dan 
bir bakış (What Convergence between 
What Geographies in Europe? A 
Hungarian Perspective) 

Judit Timár 
European Urban and Regional Studies, 2004, Cilt 11  (4), s. 
371-375 
Avrupa’nın değişen coğrafyasına ilişkin farklı anlayışları, Macaristan 
gibi geçiş dönemindeki bir ülkenin bakış açısıyla çalışırken bu maka-
lede şu fikir geliştirilmeye çalışılmaktadır. 50 yıllık devlet sosyalizmi 
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döneminde Macaristan’daki coğrafya çalışmaları ileri kapitalist Avru-
pa’daki çalışmalara hiç şimdi olduğu kadar yaklaşmadı. Bununla 
birlikte, bu yaklaşma “yakınlaşma” olarak tanımlanacaksa en doğru 
tanımlama ‘eşitsiz yakınlaşma’ dır. Makalede tek yanlılığın ve/veya 
kısmi yakınlaşmanın üç görünümü ortaya konmaktadır. 

‘Yeni Avrupa’da Doğu ve Batı: 
Pederşahiliğin Tuzakları ve Hak Talep 
Etme Tutumu (West and East in ‘New 
Europe’: The Pitfalls of Paternalism and 
a Claimant Attitude)

Boleslaw Domański
European Urban and Regional Studies, 2004, Cilt 11 (4), s. 
377-381 
Yazar Avrupa’daki eski doğu-batı ayrımından kaynaklanan tehlikeleri 
tartışmaktadır. Bir yandan, Orta ve Doğu Avrupa’nın bilgi ve karar-
ların tek yönlü transferinde pederşahi tutum ve inançlara yol açan 
politik, ekonomik ve kültürel bir çeper olduğuna ilişkin determinist 
bir yorum yapılabilir. Bu yaklaşım Batı Avrupa’nın eşitsiz muamele 
ve dışlayıcı politik eylemini meşrulaştırabilir. Öte yandan, Orta ve 
Doğu Avrupalılar Batı’ya karşı “talepkar” olarak tanımlanabilecek 
bir tutumu benimsemeye yönelebilirler. Avrupa Birliği’nin taleplerin 
yönlendirildiği bir bürokratik kurum olduğuna ilişkin imajı kadar, 
Batıya “yetişme” ideolojisi ve geçmişte yanlış yapıldığı duygusu da 
Doğuda yaratılan zenginliğin ve dışsal etkilerin alıcılarının rolünün 
kabullenilmesini güçlendirmektedir. Bu durum, Orta ve Doğu Avrupa 
toplumlarının pasif davranmasına ve yeni AB sınırları dışında kalan 
“dışardakiler” ile bütünleşmede eksikliğe yol açabilir. Bunların tümü bizi 
Avrupa dayanışması, bütünleşme ve güven fikirlerinden vazgeçmeye 
yöneltebilir. Bunun yerine, eylem kapasitesini tanımaya, Orta ve Doğu 
Avrupa’da sosyal hareketliliği teşvik etmeye ihtiyaç vardır, böylece 
insanların bir bütün olarak Avrupa’ya kendi değerleri ve faaliyetleriyle 
katkıda bulunmaları mümkün olabilecektir. 

Çevresel adaletin değerlendirilmesinde 
eşitsizlik ölçüleri: New York kentinde 
otoyollara yakınlığa ilişkin bir alan 
çalışması (Inequity measures for 
evaluations of environmental justice: a 
case study of close proximity to highways 
in New York City)

Jerry O. Jacobson, Nicolas W.Hengartner, Thomas A. Louis
Environment and Planning A 2005, Cilt 37(1) Ocak, s. 21-43
Çevresel ve alansal adalet değerlendirmeleri benzerdir, çünkü her 
ikisi de  yarar ve engellerin mekansal dağılımını (çıktı eşitliği) ve 
gözlenen farklılıkları (süreç eşitliği) üreten süreçleri değerlendirerek, 
istenmeyen felaketlerin (veya istenen kamu mal ve hizmetlerinin) 
mekansal düzenlenmesiyle sosyo demografik gruplar arasındaki 
ampirik ilişkilerin sosyal adalet kavramlarıyla tutarlı olup olmadığını 
ölçmektedir. New York’da ana otoyollara yakınlığı bir örnek çalışma 

olarak kullanarak makalede her iki alanla ilgili yöntemsel konular 
gözden geçirilip, etkiye maruz kalma ölçümlerinin seçimi ve hesap-
lanması tartışılmakta ve öncelikle eşitsizlik ölçümlerine yoğunlaşıl-
maktadır. Makalede, ampirik olarak tahmin edilen maruz kalma ve 
demografinin bileşimine ilişkin dağılımdan yola çıkılarak hesaplanan 
eşitsizlik ölçütleri sunulmakta ve bu değerler doğrusal regresyon, 
lojistik regresyon ve Theil’s entropi indeksi gibi geleneksel ölçü-
lerle karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, bileşik dağılımdan hesaplanan 
ölçümlerin bütünleşiklik, şeffaflık ve sezgisellik açısından daha pratik 
eşitsizlik tanımları ortaya çıkardığını ve bu yaklaşımın bir yerde 
oturma ve oturmayı düşünme kararlarının yapısallaşmasında nasıl 
kullanılabileceğini göstermektedir.  

Tarih ve modernliğin uzlaştırılması: 
Durham ve Warwick için 1940 planları 
(Reconciling history with modernity: 
1940s plans for Durham and Warwick)

John Pendlebury
Environment and Planning B: Planning and Design 2004, Cilt 
31 (3) Mayıs, s. 331-348
1940’larda birçok İngiliz kenti için, şimdilerde yaygın olarak “yeniden 
yapılanma (reconstruction) planları” adı verilen bir dizi dikkate değer 
ve köktenci planlama belgesi üretildi. Bu belgeler bütün dünyada, silip 
süpürücü bir yeniden yapılanmanın güçlü ögeleri aracılığıyla büyük 
ölçüde müdahaleci ve kapsamlı bir planlamayı gündeme getirmeye 
çalıştı.  Yazar tarihi iki şehir olan Durham ve Warwick için bu çeşitten 
iki planı esas alarak, mekanların tarihsel niteliklerine ilginin arttığı 
bir dönemde bu planları hazırlayanların, işlevsel modern mekanlar 
yaratma isteği ile tarihsel özellikleri nasıl uzlaştırmaya çalıştıklarını 
irdelemektedir. Makale, sözkonusu planların, tarihi kasaba ve kent-
lerin planlanmasına ilişkin fikirler üzerinde nasıl bir miras bıraktığı 
incelenerek sonlanmaktadır.  

Daha güvenli kamusal mekanlar 
için özel fon yaratma: İş geliştirme 
bölgesi kavramının ampirik incelemesi 
(Collecting private funds for safer public 
spaces: an empirical examination of the 
business improvement district concept)

Lorlene Hoyt
Environment and Planning B: Planning and Design 2004, Cilt 
31(3) Mayıs, pages 367-380
Kuzey Amerika’dan Afrika’ya ve Avrupa’ya kadar birçok bölgede 
çoğalarak kendini kanıtlayan İş Geliştirme Bölgeleri (İGB), popüler 
bir ekonomik kalkınma aracıdır. Yatırımcılarına, ziyaretçi ve sakinlerine 
daha güvenli kamusal mekanlar sunma çabasında olan İGB organi-
zasyonlarının çoğu, güvenlik ve halk sağlığıyla ilgili ek servislere para 
ödemektedirler. Bu çalışmada İGB kavramının teorik temelleri üzerine 
kısa bir tartışmayı takiben, İGB güvenlik ve halk sağlığı programları 
tanıtılmakta ve Philadelphia kenti için  geliştirilmiş bir coğrafi bilgi 
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sistemi kullanılarak suçluluğun durumuna olan etkileri değerlendiril-
mektedir. Buna ek olarak, nokta bazında bir analiz yöntemi sunularak, 
aynı zamanda da tekil suç olaylarının mekansal ve zamansal özellikleri 
irdelenmektedir. Bu niceliksel ve niteliksel çalışmanın sonuçları, İGB 
güvenlik servislerinin hırsızlık ve soygun gibi suç eylemleri üzerinde 
caydırıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten makalede 
gösterilmektedir ki, İGB kurulmaya devam ettikçe potansiyel etkilerini 
değerlendirmek üzere karmaşık modeler geliştirmek zorunlu olmak-
tadır. İGB’lerin kamu hizmetlerinin sağlanmasında servete bağlı 
eşitsizliklere neden olup olmayacağı gibi çelişkiler de olası yeni 
araştırma alanlarına işaret etmektedir. 

Ve eğer küresel olan küçük ve 
bütünlükten uzaksa? Yöntem, 
karmaşıklık ve süs (And if the global 
were small and noncoherent? Method, 
complexity, and the baroque)

John Law
Environment and Planning D: Society and Space 2004, Cilt 22 
(1) Şubat, s. 13-26
Büyük olmak nedir? Küçük olmak nedir? Ve küresel olmak nedir? Sağ-
duyu, karmaşık küresellik için ağ metaforlarını vurgulayan bir sağduyu, 
küreselin büyük olduğu, daha küçük olan yereli kapsadığını ve onu 
anlarken ortaya çıkan karmaşıklıkları keşfetmede güvenebileceğimiz 
bütüncül bir yaklaşımı benimsemeye ihtiyacımız olduğunu, böylece 
bütüne dair geçici bir bakış elde edeceğimiz varsayımlarını içerir. Bu 
makalede, Chunglin Kwa’nın izindeki yazar bunun karmaşıklığı hayal 
edebilmek için özel ve romantik bir yöntem olduğunu öne sürmekte, 
daha sonra barok tarzı bir seçenek üzerinden Kwa’yı izlemektedir. Bu 

defa yukarı değil, aşağı bakılarak aslında maddesel olarak heterojen, 
özel ve duygusal olandaki sonsuz iç karmaşıklık keşfedilmektedir. 
Bu bölünmez basitlik içinde karmaşıklığın sınırı yoktur, fakat bu 
karmaşıklığı tümüyle bilme ve modelleme imkanı da yoktur. Üstten 
bakış yoktur ama bütünlüğe dair bir varsayım da yoktur. Bu düşünce 
biçiminde küresel olan, herbir mahaldedir, küçüktür, hissidir, özeldir, 
heterojendir, bütüncül değildir ve yama gibi kısmen modellenebilenden 
fazlası değildir. 

Bağlantılar (Connections)
John Urry
Environment and Planning D: Society and Space 2004, Cilt 
22(1) Şubat, s. 27-37
Bu makalede bağlantıların değişen doğası mesafeli bir yaklaşımla 
ortaya konulmakta, bu değişiklikleri formüle etmenin bilinen yollarının 
yararsız olduğu tartışılmaktadır. Sosyal bilimler sosyal hayatı birarada 
tutan daha uzak ama kesintili bağlantılar için zayıf analizler geliştirdi. 
Makalede gösterilmektedir ki, seyahat ve tesadüfi karşılaşmalar 
nedeniyle ortaya çıkan, bir mahalde kesintili olarak mevcut bulunma 
durumu sosyal yaşam için çok anlamlıdır. Bu çeşit mevcudiyetin 
önemi fiili toplulukların ve sürgün edilmiş toplulukların bile özelliğidir. 
Makalede aynı zamanda “taşınım” ile “bağlantılar” arasındaki ayrımı 
zayıflatan yeni “yerleşik makineler”in ortaya çıktığı gösterilmektedir. 
Bu yeni makinemsi melez oluşumlar, ilişkileri bir mesafeden şekil-
lendirmekte ve devirsel sıçrayışa dair bir durum oluşturmaktadırlar. 
Her nekadar mevcut olma ile yok olmanın arasında daima karmaşık 
bağlantılar olmuşsa da,  giderek kalabalıklaşan “yerleşik makineler” 
dünyasındaki ikametgahlarımız yoluyla bu yüzyıl, mevcut olma ve 
olmamanın bu tekrarlayan biçimlerinde bazı istisnai değişimlere 
öncülük edecek gibi görünmektedir. 


