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ÖNSÖZ
Dünyadaki bireyler gibi kentlerin de bir kimliğe sahip oldukları
söylenebilir. Kentler, öne çıkan ayırt edici özellikleri ile
dünyada kendilerine has kentsel kimlik oluşturur ve sahip
oldukları bu kimlik sayesinde diğer dünya kentlerinden ayrılır.
Kent kimliği, kentin geçmişten gelen tarihi ve kültürel mirasını
yansıtmakta ve uzun zaman diliminde kazanılmaktadır.
İnsanların tarih sahnesine çıktıktan sonra artan nüfusla birlikte
kentlerin de ortaya çıktığı ve sayılarının hızla arttığı ve ortaya
çıkan

kentlerin

nüfus

artışına

bağlı

olarak

büyüdüğü

görülmektedir. İlk dönemlerinde avcılık ve toplayıcılıkla
uğraşan insanların yerleşik hayata geçişinden sonraki zaman
diliminde ortaya çıkmaya başlayan kentler, insanların çevreye
müdahalesinin bir ürünü olan ve insanların örgütlenmelerinin
bir sonucu olarak ortaya çıkan kentler geçmişten geleceğe
bünyesinde

barındırmış

olduğu

medeniyetlerin

izlerini

yansıtmaktadır. Kentsel mekanda geçmişten bu yana barınmış
olan insan toplulukları, kentin kentsel kimliğinin oluşumunda
da önemli rol oynamaktadır.
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Kentlerin kentsel kimlikleri uzun bir zaman diliminde ortaya
çıkmakta, genellikle içinde barınmış olan uygarlıkların kente
müdahaleleri ile kendini göstermektedir. Kentlerin kentsel
kimliklerinin oluşmasında beşeri unsurlar kadar olmasa da
doğal çevrenin de önemli olduğu söylenebilir. Kentin mekana
müdahale sonucu ortaya çıkan, insan ürünü bir yapı olduğu
düşünüldüğünde; insanın doğal çevreyi biçimlendirmesi ile
ortaya çıkan yapı olarak kimlik oluşturması da beklenmektedir.
Burada

doğal

çevresel

unsurların

da

önemli

olduğu

söylenebilir.
Kentlerin kuruluşundan sonraki zaman diliminde sürekli olarak
bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu görülmektedir. Bu
yönüyle canlı bir mekanizmaya benzetilen kentin sürekli olarak
değişim

geçirdiği

ifade

edilmektedir.

Bu

sürecin

yaşanmasındaki en önemli aktörler de kentte yaşayan
bireylerdir. Kentin değişmesine yol açan ve kenti şekillendiren
bireyler, kentin yeni kimlik kazanmasına bilerek ya da
bilmeyerek

yol

açabilmektedir.

İnsanların

kentlerdeki

ekonomik faaliyetleri de kentleri değiştiren ve dönüştüren en
önemli faktördür.
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Kişilerin yaşam şekillerinin belirlenmesinde önemli bir faktör
olan ekonomik faaliyetler, kentlerin de kent kimliklerinin
oluşmasında belirleyici bir etkendir. Uzun zaman diliminde
ortaya çıkan kent kimliğinin kentin değişen ekonomik
faaliyetleri yoluyla değişimler geçirebileceği de bilinmektedir.
Sanayi devrimi sonrası dünyada kent nüfusunun hızla artmaya
başladığı, kentleşmenin de buna paralel olarak arttığı
görülmüştür. Kısa sürede yoğunlaşan kent nüfusları kentlerde
büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Kent, üretim
merkezi olmaya başlamış ve kente gerçekleşen göçlerle birlikte
geniş alanlara yayılarak büyümüştür. Bu süreç, kentlerin
kentsel

kimliklerini

etkilemiş

ve

çoğu

kentin kentsel

kimliklerinde değişimler yaşanmasına yol açmıştır.
Sanayi devrimi sonrasında kentlerin çok hızlı bir şekilde
büyümesine yol açmıştır. Kentlerin çok kısa sürede hızla
büyümesi ile birlikte farklı ekonomik faaliyetlerin ortaya
çıktığı

da

görülmektedir.

Kapitalizmin

hayat

bulduğu

kentlerde, kentin kentsel kimliği de ortaya çıkan ekonomik
faaliyetler sonucu hızlı değişimler göstermiştir.
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Sanayi devriminden sonraki zaman diliminde kentleri etkileyen
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 20. yüzyılda yaşanan
dünya savaşlarının bazı kentlerden büyük yıkımlara yol açtığı,
savaşın büyük yıkımlara yol açtığı kentlerde de bu izlerin
silinmesi için girişilen kentsel dönüşüm çalışmaların yanında
ülkelerin ekonomik kalkınma çalışmaları için kentlerde yapılan
yatırımları kentlerde bir dizi değişimi beraberinde getirmiştir.
Bu durum çoğu kentin kentsel kimliklerinde değişimler ortaya
çıkarmıştır.
2. dünya savaşından sonraki zaman diliminde de kentlerde
ekonomik faaliyetlerin daha da yoğun yaşandığı mekanlar
olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan petrol
krizinin küresel krize dönüşmesi sonrası yaşanan birikim
krizine

çözüm

olarak

neoliberal

sistemin

dünyaya

yayılmasıyla, kentler kapitalizmin ana mekanları haline
gelmiştir. Devletin ekonomik hayata müdahalesinin minimize
edilmesini öngören bu sistem ile kentler sermayenin en önemli
mekanları haline gelmiştir. 1987 yılında dünyada yaşanan
borsa krizi, neoliberal sistemin devamı olarak ortaya çıkan
küreselleşme sürecini başlatmıştır. Küreselleşme sürecinde
kentler üzerinde ulus devletin egemenliğinin zayıflaması,
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kentlerin sermayenin önemli mekanları haline gelmesine yol
açmıştır. Bu süreç sonrasında "küresel kent", "dünya kenti" ve
"yarışan kent" gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Küresel
sermayeden daha fazla pay almaya çalışan kentlerin çoğunun
birbirinden etkilendiği, birbirlerine benzemeye ve kentsel
kimliklerini kaybetmeye başladıkları görülmektedir.
Bu çalışmada küreselleşme sürecinin kent kimliğine etkileri
ortaya konmaya çalışılmaktadır. Farklı akademik çalışmalarda
kentlerin hızla birbirlerine benzemesine yol açarak kentlerin
kent

kimliklerinin

aşınmasını

hızlandırdığı

düşünülen

küreselleşme sürecinin kentler üzerindeki etkilerinin ortaya
konması için dinsel unsurları ile öne çıkan bir kent olan Siirt
kentinin kentsel kimliği örneğinde yapılacak çalışma ile
küreselleşmenin kent kimliğini aşındırması sorununa ilişkin bir
çalışma

yürütülmüştür.

Bu

nedenle

kent

kimliğinin

aşınmasında etkili olduğu düşünülen küreselleşme sürecinin
kent kimliğinin erozyonu olarak ifade edilebilen bir süreci
başlattığı düşünülmüş ve bu konu kitabın başlığında yer
almıştır. Bu çalışmada farklı akademik çalışmalara da konu
olan Siirt'in küreselleşme süreci öncesinde "Evliyalar Diyarı"
kimliği ile öne çıkan fakat zamanla bu kimliğinin unutulmaya
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başladığı düşüncesi, yani küreselleşmenin kent kimliğinin
aşınmasına

olan

etkileri

incelenmektedir.

Çalışmada

küreselleşmenin kent kimliğine olan etkilenin ortaya konması
için kentte küreselleşme sürecinden önce, yani en az yarım asır
yaşamış olan bireylerden ve kentte en fazla 5 yıl yaşayan, yani
sonradan gelen üniversite öğrencilerinden elde edilen verilerin
karşılaştırmalı analizi ile, küreselleşmenin kent kimliğinin
aşınmasında etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Çalışmaya giriş yapmadan önce bu çalışmanın olgunlaşmasında ve akademik hayatımda sahip olduğu değerli birikimleriyle
desteklerini esirgemeyen çok kıymetli hocam Doç. Dr. Gülizar
ÇAKIR SÜMER'e minnetle bir kez daha teşekkürlerimi
sunarım.
İBRAHİM YILDIZ
Siirt- 2021

KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU:
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" Kimliğinin Aşınması | vii

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ............................................................................................. i
İÇİNDEKİLER ............................................................................. vii
GİRİŞ ............................................................................................... 9
BİRİNCİ BÖLÜM ......................................................................... 17
KÜRESELLEŞME ........................................................................ 17
1.1. Küreselleşme Kavramı: ........................................................ 17
1.2. Küreselleşmenin Tarihsel Boyutu:........................................ 22
1.3. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu ..................................... 33
1.4. Küreselleşmenin Siyasal Boyutu .......................................... 36
1.5. Küreselleşmenin Kültürel Boyutu ........................................ 39
1.6. Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri: ...................... 41
İKİNCİ BÖLÜM ........................................................................... 49
KENT KİMLİĞİ ........................................................................... 49
2. 1. Kent Kimliği ve Bileşenleri (Unsurları) .............................. 49
2.2. Kent kimliğinin Aşınması ..................................................... 57
2.2. Kent Kimliğinin Koruması ................................................... 59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ....................................................................... 61
KENTSEL KİMLİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN SİİRT . 61
3.1. Siirt Kent Kimliği'nin Kaynağı Olarak Evliyalar .................. 64
3.2. Alan Araştırmasına İlişkin Veriler ........................................ 73
3.2.1. Demografik Verilere İlişkin Bulgular ............................ 73

viii | İbrahim YILDIZ

3.2.2. Siirt'in Kent Kimliğine İlişkin Veriler ........................... 75
3.2.3. Küreselleşmenin Siirt'in Kent Kimliğine Etkileri .......... 82
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ............................................... 86
KAYNAKÇA ................................................................................. 92
ÖZGEÇMİŞ................................................................................. 106

KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU:
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" Kimliğinin Aşınması | 9

GİRİŞ
Her

kent,

kimliğinde

ayırt

edici

birtakım

unsurları

barındırmaktadır (Keleş, 2005: 14). Kentler kuruldukları
zamandan itibaren sahip oldukları farklı özellikleri ile diğer
dünya kentlerinden ayrılmakta, bu sayede kendilerine has
kentsel kimlik oluşturmaktadır. Kentlerin sahip oldukları
kentsel kimlikleri uzun bir zaman diliminde oluşmakta ve kenti
diğer dünya kentlerinden farklı kılan özellikleri ile ortaya
çıkarmaktadır. Kentlerin öne çıkan ayırt edici unsurları ile
dünyadaki diğer kentlerden ayrılmasını sağlayan kendilerine
özgü kentsel kimlikleri, dünyada tanınmalarında da önemlidir.
Kentler sahip oldukları doğal güzelliklerle kentsel kimliklerini
yansıtabildikleri gibi, şehri çevreleyen surlarla ya da içinde
yetişen önemli şahsiyetlerle de kentsel kimlik kazanabilmektedir (Yanmış, 2015: 136). Ortaya çıkışlarından beri insan
müdahaleleri ile şekillenen kentlerin bu müdahaleler nedeniyle
kimliksel değişim geçirmeleri, çoğu zaman kentin kimliğinde
büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmaktadır. Kentlere
insan

müdahalelerinin

yoğunlaştığı

dönemlerde

kent

kimliğindeki değişimler de çok daha kısa sürede ve çok daha
hızlı gerçekleşebilmektedir.
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İnsanlığın çevreye müdahalesinin kentleşme oranı ile paralel
olarak arttığı, tarihsel süreçte görülen bir durumdur. Sanayi
devrimi sonrası dünyada kentleşme artmaya başlamış ve
hız kesmeden devam etmiştir. 20. yüzyılın sonlarında başlayan
küreselleşme süreciyle birlikte kentlere insan müdahalesinin en
yoğun yaşadığı bir sürece girilmiştir. Bu süreç sonrasında
kentler hızla birbirlerine benzemeye başlamakta ve kentlerin
kentsel kimlikleri aşınmaya ya da kaybolmaya başlamaktadır.
Bu yüzden kentlerin uzun zaman diliminde kazandığı tarihi ve
kültürel

nitelikteki

değerleri

kentlerin

tektipleşmesiyle

unutulmaya başlamaktadır. Bu süreçle birlikte kentlerin mimari
dokuları ve fiziksel yapılarının yanında kentteki toplulukların
yaşam alışkanlıkları da değişebilmektedir. Bu yüzden kentsel
kimliğin korunması kentin sahip olduğu değerlerin korumasında önemlidir.
Kent kimliğini şekillendiren doğal ve kültürel değerlerinin
korunması, kentin geçmişten gelen mesajları sonraki kuşaklara
aktaran maddi ve manevi değerlerin yanında tanıklık ettiği
yaşantıları aktarması açısından da önemlidir (Birol, 2007: 46).
Bu konuda toplumun geniş bir kesimini etkileyen dinler, bu
dinler için önemli görülen şahsiyetlerin yaşamış oldukları
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mekanlar ve bıraktıkları eserler önemlidir. İslam dini açısından
önemli olan Mekke ve Medine kentleri buna gösterilebilecek
en güzel örnektir. Mekke kenti Müslümanların kutsal mabedi
olan Kabe ile özdeşleşmiş, Medine kenti de ilk İslam kenti
olması ve İslam peygamberi Hz Muhammed'in türbesinin
bulunduğu

yer

olmasıyla

kentsel

kimliklerinde

dinsel

unsurlarla öne çıkan kentler olarak bilinmektedir. Bu kentlerin
dışında da İslam dininde kutsal mekanlar barındıran, binlerce
yıllık zengin tarihi ve kültürel değerleri günümüze ulaştıran
kentlere örnek olarak da Kudüs gösterilebilir. Müslümanlar,
Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal bir mekan olan Kudüs'ün
içindeki mukaddes yapı olan Mescid-i Aksa ile zihinlerde yer
edindiği bilinmektedir. Bu yapı, buranın kent kimliğini
yansıtan önemli bir semboldür. Hristiyanlar için önemli bir
merkez olan Vatikan'ın dini liderler tarafından yönetilmesi
nedeniyle kentin özel bir yerinin olduğu, buradaki dini ve tarihi
eserlerin kent kimliğini gösteren önemli dinsel unsurları
oluşturduğu

görülebilmektedir.

Semavi

dinlerin

dışında

Hindular için kutsal olan "Varanasi" ve "Puhkar" kentleri ve
Budistler için kutsal sayılan "Lhasa" kentleri de buradaki kutsal
sayılan yapılarla özdeşleştiği ve buradaki yapıların kent
kimliğini oluşturan dini unsurların yoğundur. Bu kentler bu
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dinlere inananlarca kutsal sayılmakta ve korunmakta, bu
sayede

bu

kentlerin

kentsel

kimlikleri

de

korunarak

yaşatılmaktadır.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bulunduğu kentin kentsel
kimliği üzerinde büyük potansiyele sahip dinsel unsurlar
bulunmaktadır. Türkiye'de bazı kentler "Peygamberler şehri",
"Sahabeler Şehri", "Evliyalar Diyarı" şeklinde tanımlanmaktadır (Yanmış, 2015: 136). Bu kentlerde yaşayan ve bu
kentleri sosyal, kültürel ve ekonomik olarak etkilemiş olan;
bunun yanında kentte önemli eserler bırakarak sonraki
kuşaklara aktarılmasında rol oynayan şahısların etkili olduğu
görülmektedir. Türkiye'de Şanlıurfa'nın "Peygamberler şehri"
olarak anılmasında İslam dinine göre peygamber olan Hz
Adem, Hz Eyüp, Hz İbrahim, Hz Şuayip ve Hz İlyas'ın burada
yaşamış olması ve o dönemlere ait izler bırakmış olmaları
önemlidir (Harran.edu.tr, 2021). Diyarbakır'da mezarı olan
sahabe sayısının 541 olması nedeniyle buranın "Sahabeler
Şehri" olarak anıldığı bilinmektedir (dünyabulteni.net, 2021).
Siirt'tin de "Evliyalar Diyarı" kimliği de geçmişte içinde
barındırdığı ve kentte önemli izler bırakmış olan şahsiyetler
önemlidir.
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Siirt, İslam halifesi Hz Ömer döneminde fethedildikten sonra
İslam dünyasında önemli bir ilim merkezi haline gelir. Burada
önemli İslam alimleri ve yaşar ve kendilerinden sonra da kentte
iz bıraktıkları bazı eserlerle iz bırakırlar. Bu şahsiyetler Siirt'in
kent kimliğinin "Evliyalar Diyarı" olarak öne çıkmasında rol
oynamaktadır. (Sönmez, 2012: 29; Tekin, 2017: 8; Ege, 2019:
51-52; Oymak, 2002: 11; Boran vd., 2013: 13; Çelik, 2012).
Yörede yaşayan halkın ifadelerine göre yalnızca Tillo
İlçesinde 40 binden fazla evliyanın mezarı bulunmaktadır
(Çelik, 2012: 36). Yapılan bilimsel çalışmalar da burada 12 bin
kadar evliyanın yaşamış olduğu belirtilmektedir (Çırak ve
Yörük, 2015: 17). sönmez (2012: 29), Tekin (2017: 8), Ege
(2019: 51-52), Oymak (2002: 11), Boran vd. (2013: 13), Çırak
ve Yörük (2015: 17) ve Çelik (2012)'in yapmış oldukları
çalışmalarda, kente önemli izler bırakmış olan çok sayıda
evliyanın yaşamış olmasının, buranın "Evliyalar Diyarı" olarak
anılmasında etkili olduğu ifade edilmektedir.
Siirt'te yetişen çok sayıda dini şahsiyetin geride bıraktıkları
eserler kent kimliğini öne çıkarmakta ve kentte inanç turizmi
açısından artı değer katmaktadır. Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı
Hazretleri'nin yılın doğan ilk güneşinin hocası İsmail
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Fakirullah Hazretleri'nin türbesini aydınlatması için inşa etmiş
olduğu "Işık Hadisesi" isimli eseri bilimsel olarak önemli bir
eserdir (Özgen, 2012: 258). Bu eser, kentin önemli kimliksel
sembollerinden biridir. Astronomi, matematik ve fizik bilimleri
açısından benzersiz olan bu eserin tanıtımında yetersiz
kalınması ve öne çıkarılamaması kentin kimliğini yansıtan
önemli

eserlerin

zamanla

geride

kalması

sonucunu

doğurabilmektedir.
İslam orduları tarafından 639 yılında fethedilen Siirt yöresi
(Siirt Valiliği, 2021) İslam himayesine girdikten sonra çok kısa
bir sürede önemli bir ilim merkezi haline gelerek çok sayıda
İslam alimini barındırmaya başlaması, buranın "Evliyalar
Diyarı"

kimliğinin

oluşmasında

etkili

olmuştur.

Kent

kimliğinde sık kullanılan bu kavramın 20. yüzyılın son
çeyreğinde başlayan küreselleşme süreci sonrasında daha az
kullanılması, küreselleşme sürecinin kentleri tektipleştirici
etkisi sonucu kent kimliklerinin kaybolması riskini gösterdiğini
düşündürmektedir. Bu durum küreselleşmenin ortaya çıkardığı
kent

kimliği

erozyonunun, kentin kimliğini aşındırdığı

sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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Nitel çalışmayla elde edilen verilerle yazılan bu kitapta; Siirt'in
kent kimliğinde önemli olduğu düşünülen dini unsurlara,
kentteki dini unsurların oluşmasında etkili olarak kentte iz
bırakmış olan şahsiyetlerin yanında kent kimliğinin öne
çıkarılmasında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlara ve
küreselleşme

sürecinin

kent

kimliğine

etkileri

yer

verilmektedir. Siirt'in küreselleşme sürecinden önceki kent
kimliğine ilişkin ulaşılmaya çalışılan bilgilerin yanında
küreselleşme sürecinde kent kimliğinde meydana gelen
değişimlerin tespiti için kentte en az yarım asır kadar yaşamış
olan ve kent hakkında önemli bilgilere sahip oldukları
düşünülen kişilerden önemli bilgiler toplanmıştır. Bunun
yanında Siirt'e başka kentlerden gelen, çalışmada kullanılan
verilerin toplandığı tarihte kentte 1 ile 5 yıl arasında zaman
geçirmiş olan, kent hakkında yeni bilgi sahibi olmaya başlayan
ve dışarıdan kenti gözlemlemiş olan üniversite öğrencilerden
de elde edilen veriler kullanılmıştır. Burada Siirt'te çok uzun
zaman diliminde yaşayan burada doğup büyüyen, diğer bir
deyişle burası ile özdeşleşen bireylerin kentin kimliğine ilişkin
sahip oldukları bilgi birikimlerinden yararlanmanın yanında
kente sonradan gelen ve 1-5 yıl zaman aralığında kentte
yaşamış olan katılımcı kitlenin Siirt'in kent kimliğine ilişkin
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algılarının karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda
küreselleşme sürecinin kentin kimliğinde meydana getirmiş
olduğu değişimin ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada
elde edilen verilen betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz
edilmiştir.

KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU:
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" Kimliğinin Aşınması | 17

BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME
1.1. Küreselleşme Kavramı:
Dünyada yaygın olarak kullanılan küreselleşme kavramına
ilişkin çok farklı tanımlar yapılmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın
son çeyreğinden itibaren hayatın hemen her alanında kullanılan
bu kavramın tek bir tanımının olmadığı ve hatta bu kavramın
çok farklı tanımları yapılabilmektedir. Literatürde çok geniş bir
kullanım alanına sahip olan bu kavrama ilişkin farklı akademik
disiplinler

tarafından

çok

sayıda

çalışmanın

yapıldığı

bilinmektedir.
Devletin bütün sosyal ve ekonomik işlevlerinden vazgeçmesi,
dünya ölçeğinde pazarın büyüyerek ulusal sınırları aşması,
kumanda ekonomisinin küçülmesi, dünyanın tek bir pazar
haline gelmesi şeklinde (Şaylan, 1997: 9) ifade edilen
küreselleşme kavramı, diğer bir tanımda; malların, paranın,
hizmetlerin,

teknolojinin,

enformasyonun,

kültürlerin,

fikirlerin, halkların sürekli ve hızlı bir şekilde sınır ötesine akışı
anlamına gelmektedir (Öymen, 2000: 26). Küreselleşme, tüm
alanlarda

dünyaya

açılarak

yerelliğin,

ulusallığın
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reddedilmeden dışına çıkılması ve evrensellikle bağdaştırılarak
birleştirilmesidir (Güvenç, 1998: 318).
Bilimsel literatürdeki kullanımı oldukça yeni olan küreselleşme
kavramı sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönleriyle
insanların ilgi alanlarına girmektedir. "Küresel" kavramı ilk
kez Marshall Mc Luhan'ın 1960 yılında yazmış olduğu
"Komünikasyonda Patlamalar" kitabında kullanılan ile "Global
Köy" terimiyle kullanılarak literatüre girmiştir. Mc Luhan,
iletişim alanındaki gelişmeleri açıklarken dünyanın elektronik
"küresel bir köy"e dönüştüğünü ifade etmekte fakat kullanmış
olduğu bu kavram yalnızca iletişim çalışmalarıyla sınırlı
kalmıştır. 1970'li yılların başında siyasi literatüre girmiş olan
bu kavram, 1980'lere doğru Colombia, Harvard, Stanford gibi
ABD'nin

işletme

okullarında

kullanılmaya

başlanmış,

uluslararası ekonomik kuruluşlarının raporlarında da yer
almıştır. Küreselleşme kavramı 1990'lı yıllarda uluslararası
sosyal, siyasi ve ekonomik süreçleri tanımlamak için akademik
çalışmalara konu olmuştur. Ronald Robertson "Globalleşme"
kitabı ile bu terim kavramsal nitelik kazanır (Tutar, 2000: 22;
Mc Luhan, 2001: 209). Sonraki çalışmalarda ise bu kavramın
genel olarak dünyadaki mesafelerin ortadan kalktığını,
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dünyanın küçüldüğü ve küçük bir köye dönüştüğü şeklinde
kullanımlarının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kavramın
kullanıldığı ve dünyada ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarının
arttığı bu süreçte, dünya ülkeleri birbirlerine daha da
yakınlaşmışlardır (Aslanoğlu, 1998:133). Dünya ülkelerinin
birbiriyle yoğunlaşan ilişkileri neticesinde birbirlerine daha
bağımlı

hale

gelmeleri

ve

birbirlerinden

daha

fazla

etkilenmeleri de küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmelerin
bir sonucudur.
20. yüzyılın sonlarında toplumlarda yaşanan sosyal, ekonomik,
siyasal değişimleri açıklamada küreselleşmenin kilit kavram
olduğu görülmektedir. Tüm insanlığın ortak malı olan dünyada
küre ölçeğinde sermaye,emek, mal ve bilginin sınır tanımadan
dolaşımı anlamına gelen bu kavram; dünyadaki tüm sosyal,
ekonomik, kültürel, askeri ve siyasi yapıları ciddi derecede
etkilemekte ve önemli değişimlere yol açmaktadır (Başaran,
2007: 90).
Küreselleşme süreciyle birlikte artan iletişim ve insan
etkileşimi dünyada uluslararası coğrafi sınırların önemini
yitirmesine yol açmakta, bu durumun neticesinde de beşeri
gündem ve ilgiler de değişmektedir. Bu süreçte sosyal, kültürel
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ve ekonomik unsurların ulusaşırı bir nitelik kazındığı
görülmektedir. Ayrıca toplumların küreselleşme sürecinin
etkilerinin farkına varmalarıyla süreç daha etkili hale
gelmektedir. Bu yüzden küreselleşme; belli bir kültür, siyaset
ya da ekonomi normunun değer yargısının veya kurumsal
yapısının küresel çapta yayılma göstererek dünya ölçeğinde tek
bir değer yargısı, tek bir norm ya da tek bir kurumsal yapı
haline gelmesini ifade etmektedir (DPT, 2000).
Küreselleşme kavramı "mekan" boyutunda düşünüldüğünde
artık “uzak” kelimesinin anlamını yitirdiği söylenebilir.
İletişim

teknolojilerindeki

baş

döndürücü

gelişmeler

yeryüzünde "mekansal" olarak uzaklık kavramını eskitmiştir.
Devletler arasındaki sınırlar daha geçirgen bir hale gelerek
önemini yitirmeye başlamıştır (Keleş, 2010: 53).
Küreselleşme süreciyle birlikte gerek harekette gerekse
düşüncede olsun, dünya bir tek yer haline gelmektedir. Bu
süreçte farklı yaşamlar süren bireylerin etkileşimi söz
konusudur (Robertson, 1992: 27). Dünya genelinde ulusal olan
çoğu şeyin anlamını yitirmesi olduğu da düşünülen bu
kavramla birlikte ulusal aidiyetlerin, fikirlerin ve ulusal
kimliklerin de yerini tamamen küresele terk ettiği de
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belirtilmektedir. Dünyanın küçüldüğü bu sürecin sonucunda
dünya algısının değişmesi, küreselleşme olarak yorumlanmaktadır (Tutar, 2000, 17). Bu sürecin sonunda ise artık dünyada
çoğu konuda benzerliklerin yaşanmaya başladığı, birçok
konuda tektipleşmenin ortaya çıktığı, ve artık dünyanın
"küresel bir köy" e dönüşmeye başladığı sık ifade edilmektedir.
Küreselleşme, toplumsal etkileşimin bölgeler arası akışının ve
geniş mekanda etkileşimin artan ve hızlanan etkisine vurgu
yapar. Uzak topluluklar arasında bağlar kurulur ve güç ilişkileri
kıtaları aşarak toplumsal örgütlenmede dönüşüm yaşanır
(Keohane, 2008: 11).
Devletin

bütün

sosyal

ve

ekonomik

işlevlerinden

vazgeçmesini, kumanda ekonomisinin küçülmesini ifade eden
küreselleşme süreci, dünya ölçeğinde pazarın büyüyerek ulusal
sınırları aşmasını ve dünyanın tek bir pazar haline gelmesini
ifade etmektedir (Şaylan, 1997: 9).
Küreselleşme süreci her ülkeyi aynı derecede etkilememektedir. Her alanda görülebilen küreselleşme sürecinin yalnızca
ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel alanlarla sınırlı görülmesi
doğru değildir. Dünyada etkili olan sosyal değişmeler
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küreselleşme

süreciyle

birlikte

ele

alınabilmektedir.

Küreselleşme ulusal alanda üretilen değerlerin ulusal sınırları
aşarak ulusaşırı bir değer olmasını sağlayarak sosyal değişimi
önemli derecede etkiler (Aslanoğlu; 1998: 127).
Küreselleşme, dünyanın batılılaştırılması sürecini, kapitalizmin
yükselişini ve merkezsiz bir dünya düzeni kurma anlamına
gelmektedir. Bu anlamların ötesinde küreselleşme sürecinin
"tek tipleştirme" gibi fonksiyonu bulunmaktadır (Yeniçeri,
2005: 27). Bu fonksiyonu ile dünyada bireylerin yaşam
şekillerinin benzer hale gelmektedir.
Batı literatüründe entelektüel bir alan olan küreselleşme
kavramı; hem dünyanın küçülmesi hem de bütünleşmiş dünya
bilincinin güçlenmesi, dünyada toplumlar arasındaki ilişkilerin
yoğunlaşması gibi sonuçlar doğuran bir süreci ifade etmektedir
(Robertson, 1999: 21).
1.2. Küreselleşmenin Tarihsel Boyutu:
Küreselleşmenin tanımında da olduğu gibi ortaya çıkış
zamanına ilişkin farklı bilgiler bulunmaktadır. Tarihsel süreçte
küreselleşmenin ortaya çıkmasına yol açan bazı gelişmelerin
yaşanmıştır. Literatüre 1980'li yıllardan sonra hızla girmeye
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başlayan "küreselleşme" kavramı 1980 sonrası dönemde Berlin
Duvarı'nın yıkılması, SSCB'nin çöküşü ve Doğu bloklarının
dağılması süreçlerinden sonra teknolojinin, yönetimin, üretimin
yapısal değişiklikleri ve Çok Uluslu Şirketlerin sayıca
artmasının da etkisiyle (Elçin, 2012: 1) yeryüzündeki
hakimiyetini pekiştiren sistem olmuştur.
Küresel (global) kelimesi kavramsal köken olarak 17. yüzyıla
kadar götürülebilecek olsa da, "küreselleşme" kavramı yeni
sayılabilecek bir kavramdır. İlk kez 1960’lı yıllarda karşımıza
çıkmaya başlayan küreselleşme kavramı, 1980’li yıllarda
dünyada daha çok kullanılmaya başlanmıştır. 1990’larda ise,
bütün çevreler tarafından kullanılan anahtar bir sözcük
olmuştur (Bozkurt, 2000: 18).
Küreselleşme sürecinin yaşanan birikim krizi sonrasında
dünyada etkili olan yeni dünya düzeninin ürünü olduğu
bilinmektedir.

Kapitalizmin

son

yaşanan

kriz

sonrası

dünyadaki hakimiyetini pekiştiren bir düzen olması nedeniyle
küreselleşmenin kapitalizmin son sürümü olduğu söylenebilir.
Bu nedenle küreselleşme sürecinin daha iyi anlaşılması için
dünyadaki kapitalist gelişim süreçlerinin de iyi bilinmesi
gerekmektedir.
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Küreselleşme sürecinin özünde bireylerin, toplumların ya da
ulusların birbirleriyle etkileşimi yer almaktadır. Ülkelerin
ekonomik çıkarlarını düzenleyen teorilerin ortaya çıkışı ve bu
teorilerin ülkelerin ekonomileri

üzerinde

etkili

olmaya

başladığı dönemler 15. yüzyılda merkantalizm dönemi ile
ortaya çıkar. Merkantilizm Avrupa'nın İktisadi Düşüncesinde
ve ekonomi politikasında 16. yüzyıldan 19 yüzyıla kadar geçen
dönemi

kapsamaktadır.

Ortaçağın

sonlarından

itibaren

denizaşırı keşiflerle artan ticaret sonucunda ticari sermaye
büyümüş ve Avrupa'ya altın akımı artmıştır. Bu dönemde tarım
üretiminin ticari sermayeye bağımlı hale geldiği görülmektedir.
Sahip oldukları taşınmaz mallarıyla geçinen soylu sınıfı
fakirleşmiş, dindeki reform hareketleri, Hümanizma ve
Rönesans bireyciliğin gelişmesine yol açmıştır (Kazgan, 2004:
43).
16.yüzyılda Batı Avrupa'da mutlak monarşiler ve mutlakıyetçi
yönetimler hakimdir. Burjuvazinin merkezi devleti oluşturması
için krala yardımcı olması, Avrupa'da yaşanmakta olan
merkezileşme, hızla gelişen bilim ve yaşanan bu gelişmelere
bağlı olarak öne çıkan laik anlayış pratikte modern devletin
oluşmasında etkili olmuştur (Bulut, 2003: 83).
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Ticaretin

canlandığı,

para

ekonomisinin

belirginleştiği

Rönesans Döneminde, kıymetli maden biriktirmek, dış ticaret
fazlası vermek ve dış ticarette korumacılık, ülkeler için bir
ulusal politika haline gelmiştir (Şaylan, 1997: 23).
Sınai

kapitalizmin

ortaya

çıkmasına

yol

açmış

olan

Merkantilist politika; 17. yüzyılın sonunda başlayıp 18. yüzyıl
boyunca kamusal müdahaleler ihracatı özendirmekte ve
sanayinin güçlenmesine öncülük etmektedir. Ticari kapitalizm
içinde gelişen sanayi kapitalizmi serbest ticareti geliştirmeye
başlamış, böylece merkantalizmi ortadan kaldırmıştır (Kazgan,
2004: 48).
Sanayi Devrimi ile uluslararası ticaretin önemi görülmeye
başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de sanayi devrimine yön
verdiğine bakıldığında teknolojinin de bu süreçte önem
derecesi ortaya çıkmaktadır. 1750 yılından 1900 yılına kadarki
150

yıllık

süreçte

hakimiyetini

önemli

kapitalizmle
oranda

teknoloji

kurmuştur.

dünyadaki

Kapitalizm

ve

teknolojik yenilikler kültürleri, sınıfları ve coğrafi mesafeleri
aşarak çok hızlı bir şekilde neredeyse dünyanın her yanına
yayılmıştır.

Bu

hızlı

yayılma

kapitalizmi

bir

sisteme
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çevirmekte, teknolojik ilerlemeleri de sanayi devrimine
çevirmektedir (Drucker, 1996: 33).
Sanayi devrimi sonrasında uluslararası ulusal ekonomilerin,
ticaret yoluyla küresel ekonominin temeli olduğu ortaya
çıkmıştır. David Hume'nin de belirttiği gibi serbest piyasa
mekanizması uluslararası ticarete uygulanırken farklı üretim
faktörlerine sahip dünya ülkeleri serbest ticaret ile yapacakları
mübadele işleminden kazançlı çıkacaklardır (Savaş, 2000:
213).
Sanayi Devrimi sonrasında teknolojide görülen hızlı gelişim
sonrasında zanaatçıların üretimde küçük atölyelerinden büyük
fabrikalara doğru bir değişim yaşanmış, bu üretim araçlarının
kurulması için de sermayeye gereksinim duyulmuştur. Bu
dönemde ekonomik yaşamda iş bölümünün arttığı görülmekte,
artan iş bölümü üretim sürecin daha verimli olmasını
sağlamaktadır. Sürekli olarak yeni teknolojilerin üretimde
kullanılması da üretim artışında en önemli faktörlerdendir.
Fabrika tipi örgütlenmelerin olduğu bu dönemde üretim için
sermaye bularak yatırım yapmak önemli hale gelmiştir.
Üretimde gereksinim duyulan hammaddeler ve yeni pazarlar,
sanayi devriminde öncü niteliğindeki ülkelerini dış pazara
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itmektedir. Bu konuda İngiltere başı çekmektedir (Drucker,
1996: 47). Kapitalist üretim sisteminin 1929 da yaşadığı kriz
ile birlikte dünyada bu tarihte yaşanan ekonomik bunalım
dünya ekonomisinde kendini göstermeye başlar.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile ortaya çıkan ekonomik
kriz

nedeniyle

piyasa

ekonomisinin

tam

istihdam

sağlayamadığı, dünyada işsizliğin ve açlığın artması ile
ekonomik krizin daha da derinleştiği görülmektedir. Bu krizle
mücadelede

devletlerin

merkezi

planlama

ve

kamu

harcamalarıyla, krizin önüne geçilebileceği fikri genel kabul
görmüştür. Keynes'in talep yönelimli ve devlet harcamaları
yoluyla devletin sosyal ve ekonomik hayata müdahalesini
öngören teorisi 1970'li yılların ikinci yarısına kadarki süreçte
büyük bir kesim tarafından kabul görmüştür. Bu dönemde
gereksinim duyulan bütün mal ve hizmetleri üretebilen,
teknolojiye ve yabancı sermayeye sınırlı bağımlılıkta olan
ulusal ekonomi oluşturulmasına çalışılmıştır (Bulut, 2003:104).
Fordizm'i merkeze alan Keynes'in ekonomi modeli 1970'li
yılların ortalarına kadar Avrupa genelinde uygulanmıştır.
Kitlesel üretimde ölçek ekonomilerine bağlı olarak verimliliğin
atışı ve artan verimliliğin arttırdığı karlar alım gücünü
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arttırarak talebi arttırmakta bu durum da daha fazla yatırım
yapılmasına ve üretimin artışına yol açmaktadır. Bu dönemde
ücret artışları verimliliğe bağlı olarak yapılmakta, sendikalarla
işletmeler arasında yapılan toplu pazarlıklar isçi ücretlerini
arttırmış, bazı ülkelerde kitlesel tüketimi sağlayacak istihdam
ve destekleme politikalarına yönelimler olmuş, vergilendirme
yoluyla sosyal hizmetlere önem verilmiş, tekelci bir rekabet
ortamı oluşturulmuştur (Ülman, 2001: 108).
Gelişmiş ülkelerde İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönem,
imalat sanayine hız kazandırmıştır. Başta tarım olmak üzere bu
dönemde farklı sektörlerden emek kullanılarak büyüme
gerçekleşmektedir.

1970'li

yılların

başına

gelindiğinde,

dünyadaki sanayi ürünlerinin ticaretinin dörtte üçünün gelişmiş
ülkeler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Tunç,
2001:51).
1960'lı yıllara gelindiğinde Amerikan şirketlerinin dünya
pazarında konumunu güçlendirme çabaları küreselleşme
sürecinin daha da hızlanmasına yol açmıştır. Amerika'nın iç
pazarında büyüme hızının yavaşlaması bu şirketlerin dış
pazarlara açılmasında önemli etken olduğu görülmektedir. Bu
dönem gelişmekte olan ülkelerin de borç krizi ile uğraştıkları
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ve dış ödeme de zorluklar yaşadıkları bilinmekte, bu durum bu
ülkelerin de küreselleşme sürecine dahil edilmelerine yol
açmaktadır. Küreselleşme sürecine yön veren bazı kurum ve
kuruluşlar da bu sürecin daha da hızlanmasında etkili
olmuşlardır. "Bretton Woods" olarak tanınan Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar
ikinci dünya savaşından sonra uluslararası ticaretin büyümesi
için uluslararası sistem kurmuşlardır. Kurulan bu sistem
Amerikan Dolarının rezerv para olmasında rol oynamıştır. Her
iki dünya savaşında sarsıntı yaşayan uluslararası ekonominin
istikrarsızlığının giderilmesi amacıyla faaliyet yürüttüğü
belirtilen bu kuruluşlar, diğer dünya ülkelerinin küreselleşme
sürecinde sisteme dahil olmalarında aktif rol oynamaktadır.
Dünyada yeni ekonomik düzen olarak kendini gösteren
küreselleşme sürecinin ortaya çıkışında 1973 yılında ortaya
çıkan petrol krizi önemlidir. 1973 yılı petrol krizi sonrasında
dünyada yaşana gelişmeler sonrasında Keynesçi politikalar
yerini neoliberal uygulamalara bırakmaktadır. Bu dönem
sonrasında sosyal devlet uygulamaları yerini devletin sosyal ve
ekonomik

hayata

müdahalesini

uygulamalara bırakmıştır.

minimize

eden

yeni
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Devletin ekonomik alana müdahalesinin en alt düzeyde olduğu,
piyasa yönelimli olan neoliberal reform paketlerinin unsurları,
ekonomist Williamson'un 1990'lı yılların başında açıkladığı,
1980'li yılların başından itibaren uygulanmaya başlanmış
yapısal uyum politikalarının esası niteliğindeki on maddelik
paketin temel başlıklarıdır. Bu maddeler; finansal disiplin,
vergi reformu, kamu harcama tutumlarında ve önceliklerinde
değişme, tekli ve rekabetçi döviz kurları, finansal serbestleşme,
ticaretin

serbestleştirilmesi,

yatırımlara

açılması,

ülkenin

doğrudan

özelleştirme,

yabancı

deregülasyon

(kuralsızlaştırma), özel mülkiyet haklarının korunması olarak
sıralanabilir (Günsoy, 2006: 188). Bu dönemin en önemli
özelliği

olarak

deregülasyon

ve

piyasa

ekonomisi

özelleştirme

ile

ön

plana

ekonomide

çıkmakta,
devletin

küçültülmesi uygulamalarına ağırlık verilmektedir.
Fordizm'den Post Fordizm'e geçiş süreci ile birlikte gelişmiş
ülkelerin ekonomik yapılarının yeniden şekillendiği bir döneme
girilmiştir. Post-Fordizm, Fordizm'e oranla daha az sayıda
işgücü

gerektirmektedir.

Mikro-elektronik

ve

bilgisayar

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu farklı nitelik ve
niceliklere sahip üretime imkan sağlayan esnek mekanik
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sistemler kullanılmaktadır. Bu durum yerli piyasalarda farklı
mallara talebin artmasına ve küçük ölçekli firmaların sayısının
artışına yol açmaktadır. Standart malların tüketiminin azalması,
büyük firmaların kitlesel talebin olduğu uluslararası yeni
pazarlara yöneltmelerine yol açmıştır. “Çokuluslu Keynesçilik”
olarak adlandırılan bu yönelim neticesinde büyük firmalar,
gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin yerel sermaye
gruplarıyla ortaklıklar kurma yoluyla faaliyet alanlarını
genişletmektedir (Ülman, 2001: 103).
1980'li yıllarda merkezleri sanayileşen gelişmiş ülkelerde olan
çok uluslu şirketler, dünya pazarına yeni bir güç olarak
girmiştir. Bu şirketler; Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hong
Kong gibi sanayileşen uzak doğu ülkeleri ile Arjantin, Brezilya
gibi Latin Amerika ülkelerine yönelmişlerdir (Güzelcik, 1999:
22).
Kapitalizmin krizler sonrası yeni meşrulaştırıcı ideolojisi
olarak ya da liberal gelenekteki sosyal liberalizm ve refah
devleti doğrultusunda, liberalizmden uzaklaşmaya karşı klasik
liberal tezlerin yeniden canlanması olarak ifade edilen neoliberalizmin (Aktel, 2003:34), yeni dünya düzenini ifade eden
sistem olduğu söylenebilir.
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Kapitalist

modernliğin

günümüzdeki

görünümü

olan

küreselleşme, modernliği ören kapitalizmin tüm dünyaya
yayılarak dünyayı etkisi altına alması ve kuşatmasıdır
(Kızılçelik, 2004: 7). Diğer bir deyişle kapitalizmin dünyadaki
egemenliğini pekiştirmesidir.
Küreselleşme sürecinin bir olgu olarak karşımıza çıkmasına yol
açan sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanda yaşanan
gelişmelerin etkisi oldukça büyüktür (Çeken, 2003: 6).
Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi toplumunda devletin rolü
de farklılaşmıştır. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yapılan
yatırım harcamaları pazar ekonomileri içinde düşünülmeye
başlanmıştır. Ulus devletin ekonomik alandaki etkinliği piyasa
ile birlikte ele alınmaya ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak
sağlanan

mal

ve

hizmetlerin

piyasa

koşullarına

göre

değerlendirildiği bir süreç başlamıştır (Eser ve Belet, 2000:
66).
Küreselleşme; ekonomik, kültürel ve siyasal olmak üzere
hayatın üç alanında kendini göstermektedir (Aslanoğlu,
1998:137).

KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU:
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" Kimliğinin Aşınması | 33

1.3. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu
Küreselleşme kavramı ekonomik açıdan ele alındığında,
dünyada ülkelerin ekonomik ve ticari olarak birbirlerine
bağımlı hale geldikleri, kendi mal ve hizmetlerini düğer
ülkelerle değişme sürecine dahil etme yarışına girdikleri,
bütünleşmiş tek bir pazar oluşturma yapısına doğru ilerleme ve
dünya pazarını genişletme çabası olarak değerlendirilmektedir
(Külünk, 2006: 15).
“Küreselleşme, çok uluslu şirketlerin ya da uluslararası
sermayenin kapitalizmin son aşaması olarak devreye soktuğu,
ve gerçekte devletin iktisadi yaşamdan çekilmesini öngören bir
süreç

olarak

ifade

edilmektedir

(Bulut,

2003:

185).

Küreselleşme, kapitalizmin yeni görünümü olarak tüm dünyaya
kendini göstermiştir. Önceleri kapitalist sermaye dünya
ülkelerinin pazarlarına tek tek ulaşmaya çalışmaktaydı.
Küreselleşme süreci tüm dünyanın tek bir pazar haline
gelmesine yol açmıştır (Aslan, 2009: 290).
Küreselleşme sürecinde merkez ülkelerin etkisi sonucu
karşılıklı ekonomik etkileşimin ve ekonomik bağımlılık
yaşanmakta, ekonomik liberalizm, çok uluslu şirketler ve

34 | İbrahim YILDIZ

teknolojik gelişmeler önemli bir konuma gelmektedir (Evin,
2012: 68). Kapitalist gelişme ve rekabet temeline dayanan
küreselleşme; sermaye birikimini ve karlılığı arttırmayı
amaçlamaktadır. Bu sürecin başını sanayileşmiş batılı ülkeler
çekmektedir. Sermayenin uluslararası dolaşımının önündeki
engelleri kaldırmak ve diğer ülkelerin kaynaklarından istifade
etmek

sanayileşmiş

ülkelerin

öncelikli

amaçlarındandır

(Duman, 2011: 684). Burada sanayileşmiş batılı ülkelerin
sanayi tesislerini gelişmemiş ülkelere taşıyarak yaşadıkları
çevresel kirliliği azaltma amacı da güttükleri görülmektedir.
20. yüzyılda meydana gelen kitlesel üretim ve tüketim; mal,
emek ve sermayenin hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınabilmesi
ve uluslararası anlaşmalarla dünya pazarının büyük oranda
birleşmesi yeni fırsatlar doğurmaktadır. Şirketler, yatırımları ve
pazarlamaları için ulus ötesinde yeni yerler arayışına
girmektedir. Sermayenin ulusal olmaktan çıkmasıyla, ülkelerin
sermayeyi çekme çabaları, ulus devletlerin bazı tavizler
vermelerini gerektirmektedir (Özyurt, 2005: 57). Artık
devletlerin,

dünyada

yaşanan

gelişmelerden

bağımsız

politikalar üretmeleri neredeyse imkansız hale gelmektedir.
Devletler politika üretim sürecinde uluslararası kuruluşlar ve
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uluslararası sivil toplum örgütlerinin de etki alanında hareket
etmek zorunda kalabilmektedir. Bu durum küreselleşmenin bir
sonucu olmanın yanında yeni dünya düzeninin de önemli bir
koşuludur (Cebeci, 2008: 23).
Kapitalizm, merkez ülkelerden çevre ve yarı çevre ülkelere
yayılma

göstermektedir.

Küresel

dünya

ekonomilerinin

rekabet ve serbest piyasa üzerine kurulduğu düşünüldüğünde,
kurulan küresel ekonominin dünyada ortaya çıkardığı etkinin
çok büyük olduğu görülebilmektedir. Merkez ülkelerden çevre
ve

yarı

çevre

ülkelere

üretim

tesisleri

kaydırılmakta,

(Wallarstein, 2003: 53-54) bu durum çevre ve yarı çevre
ülkelerin, daha fazla sermaye çekmek için büyük bir rekabet
sürecine girmelerine yol açmaktadır.
Küreselleşmenin ekonomik boyutunda; yaşanan finansal
gelişmeler, sermaye alanındaki gelişmeler, yeni üretim
teknikleri, buluşlar ve ulaşım sistemleri yer almaktadır.
Üretimin küreselleşmesi ile şirketlerin mal ve hizmet
sunumlarında üretim, yatırım ve finansal olarak kendi ülke
sınırlarını aştıkları görülmektedir. Bu süreç çok uluslu şirketleri
önemli hale getirmekte, mal ve hizmetlerin ticaretindeki hızı
daha da arttırmaktadır. Ekonomik küreselleşme, uluslararası
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sermaye hareketliliği de artmıştır. Ulusal sınırların ortadan
kalkmasıyla sermayenin hareketliliğindeki engeller de ortadan
kalkmıştır. Ulus devletin, finansal alanları kontrol edememesi
durumu ortaya çıkmıştır (Karabağ, 2006: 175-176). Ekonomik
küreselleşme ile, dünyanın ekonomi parametrelerinde yaşanan
değişim ve kapitalizmin son aşamasında dünyada yayılması
anlatılmaktadır. Bu süreçle birlikte kapitalizm, dünyanın
tamamı

üzerindeki

etkisini

daha

güçlü

bir

şekilde

göstermektedir.
1.4. Küreselleşmenin Siyasal Boyutu
Küreselleşmenin siyasi boyutu daha çok ulus devlet ile ilgilidir.
Ulus devlet, ulusların karşılıklılık ilkesine göre ulusların
eşitliğini öngörmekte, devlet egemenliği ve ulusal egemenlik
temeline dayanmaktadır (Özkan, 2000: 370).
Ekonomik konuları ağırlıklı olarak içeren küreselleşme
kavramı,

zamanla

yeni

anlamlar

almaya

başlamıştır.

Küreselleşme ile vatandaşlık ve ulus devlet kavramlarında
aşınmalar görülmüş, dünyadaki göçmenlerin sınır aşan
hareketleri ve çevre sorunları artmış, insan hakları anlayışında
da değişimler yaşanmıştır (Karabağ, 2006: 150).
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Küreselleşmenin klasik egemenlik anlayışında ortaya çıkardığı
değişimler, siyasal alanda önemli sonuçlar doğurmuştur.
Devletin kendi varlığının dışında dünya sistemine üyeliği önem
kazanmıştır.

Küreselleşme

sürecinin

devletin

piyasaları

denetleme ve bilgiyi kontrol altında tutabilme gücü de azalmış
olması da devletin klasik egemenliğinin ana unsuru olan etkili
devlet anlayışının güç kaybetmesine yol açmıştır (Şahin, 2009:
102).
Küreselleşme

süreci

sonucunda

kentlerin

dünyadaki

konumlarını belirleyen kriterler de değişmiştir. Bazı kentlerin
dünyadaki konumları değişmiş, bazı kentler de güç kaybı
yaşamıştır. Dünyada bu dönemde gereksinim duyulan mal,
sermaye ve hizmetlerde kontrol ve komuta merkezleri
konumuna

gelen

bazı

kentlerin

uluslararası

sermaye

hareketliliğine yön verebildikleri görülmektedir. Kentler bu
süreçte üretim merkezi olma niteliklerini bırakmış; artık
sundukları hizmetler, iletişim ve haberleşme gibi olanakları ile
öne çıkmaya başlamışlardır. Bu süreç kentler arasında yeni bir
rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Işık, 1999: 166). Bu
durum

kentlerin

sahip

oldukları

kaynakları

sermayeye

pazarlamak için bir yarışa girmelerine yol açmakta ve bu
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durumun neticesinde de "yarışan kentler" kavramının ortaya
çıktığı da görülmektedir.
Küreselleşme sürecinde kentin dünya ekonomisine eklemlenme
sürecinde mekansal fonksiyonlarında yapısal değişiklikler
görülmektedir.

Bu

süreçte

kentler,

küresel

sermayeyi

çekebilmek ve dünya kentleri arasında yer alabilmek için
altyapılarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Dünya kentleri;
uluslararası göç alan, ekonomisiyle, sosyal ve siyasal yapısıyla,
kültürüyle öne çıkan kentlerdir (Aslanoğlu, 1998: 142). Bu
kentlerin dünya çapında daha tanınır olduğu ve bulundukları
ülkelere siyasi ve ekonomik olarak önemli kazanımlar
sağladıkları bilinmektedir.
Küreselleşme süreci dünyadaki her topluluğun birbirini
etkileyebilmelerinin önünü açmıştır. Dünyanın herhangi bir
yerinde yaşanan bir olayın başka toplulukları ya da ülkeleri de
etkileyebildiği görülmekte, toplumları birbirine daha bağımlı
hale gelmektedir (Steger, 2006: 31). Dünyadaki toplulukların
birbirlerine bu kadar bağımlı hale gelmelerine yol açan
küreselleşme

kavramı,

dünyanın

tek bir

pazar

haline

gelmesinde büyük rol üstlenmektedir (Friedman, 2003: 16).
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1.5. Küreselleşmenin Kültürel Boyutu
Kültürel küreselleşme kavramı ile dünyadaki kültürel akışların
artışı ve yaygınlaşması ifade edilmektedir (Steger, 2006: 99).
1960’lardan sonra gelişmeye başlayan, bilgi ve iletişim
teknolojileri, 1980’li yıllardan sonra bilgisayarın küçülmesi,
ucuzlaması ve Internet’in de yaygınlaşmasıyla yeni bir
boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan bu olaylar farklı kültürlerin
birbirlerini daha çok ve daha hızlı etkilemelerine yol açmıştır
(Durgut, 2004: 89). Kültürler arası iletişimin kolaylaşması ve
dünyadaki ulaşım ağlarının daha da güçlenmesi uluslararası
hareketliliğin

artmasına

yol

açmış,

dünyada

kültürel

küreselleşmenin de çok yoğun bir şekilde yaşanmasına neden
olmuştur.
Küreselleşme ile birlikte kültürler arasındaki sınırlar kalkar ve
kültürlerin birbirleriyle etkileşimi hızlanır

(Hermans ve

Kempen, 1998: 1117). Bu süreç, toplumlardaki anlamları,
değerleri, inançları ve tercihleri temsil eden göstergeler
yönüyle kültüre etki etmektedir

(Waters, 2001: 17). Artık

dünyanın her yerinde bulunabilecek ve neredeyse tüm dünyada
popüler olan markalar, tarzlar ve zevkler yeni bir küresel
kültürün ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Tomlinson, 2004:
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118). Küreselleşmeyle birlikte hem kültürel benzeşme hem de
kültürel farklılaşma yaşanabilmektedir. Kültürlerarası iletişim
ve etkileşimi arttıran küreselleşme süreciyle birlikte insanlar
arasında giyimde, yemek tercihlerinde, eğlenme alışkanlıklarında benzerlikler de artmaktadır (Şahin, 2009: 93-95).
Hall, küreselleşmeyi modern ve post modern küreselleşme
olarak ikiye ayırmaktadır. Modern küreselleşmeyi ekonomik
dolaşımla sınırlı görmekte; post modern küreselleşmeyi ise tüm
alanları kuşatan küreselleşme olarak ifade etmektedir. Bu
bağlamda küreselleşmeyi tüm dünyanın tektipleştirilmesi ve
Batı

emperyalizminin

eleştirmektedir.
kültürünün

bir

görünümü

Tektipleştirme

yayıldığı

ile

görülmektedir

olduğu

dünyaya
(Evin,

yönüyle
Amerikan

2012:

76).

Küreselleşme süreciyle birlikte İngilizce'nin tek dünya dili
olmaya doğru gittiği ifade edilmektedir (Steger, 2006: 99).
Kültürel küreselleşmenin etkili olduğu önemli unsurlarından
biri de tüketimin küreselleşmesidir. Tüketimin küreselleşmesiyle mallar standartlaşır ve bir yerde üretilen mallar ve
sembollere dünyanın her yerinde ulaşılabilir. Bu kavram
tüketimin maddi ürünler gibi sembolleri de kapsadığını
göstermektedir. Mc Donalds, Benetton, Coca Cola gibi
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markaların dünya çapında tanınması ve dünya markaları
arasına girmesi tüketimin küreselleşmesinin örneklerindendir.
Bu markaların dünya çapında yayılması, dünyada Amerikan ve
Japon

kültürünün

dünyada

yayılmaya

başladığını

düşündürmektedir (Özyurt 2005: 89). Giddens'a göre kültürel
anlamda küreselleşme, kapitalist modernliğin tüm dünyaya
yayılması şeklinde ifade edilmektedir (Evin, 2012: 65).
Bazı kentlerin küreselleşme sürecinde dünyada yaşanan sosyal
ve

kültürel

değişimlerden

daha

fazla

etkilendikleri

bilinmektedir. Bu süreçte bazı kentlerin de diğer dünya
kentlerine sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yön verdikleri
etkilendikleri görülmektedir. Küresel kentler olarak bilinen bu
kentler; dünyada en fazla uluslararası göçler alan, çok kimlikli,
çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıda olup heterojen insan
topluluklarının

oluşmasına

yol

açabilmekte

ve

dünya

topluluklarının heterojenliklerini kaybederek homojenleşmesine neden olabilmektedir (Coşkun, 2002: 43).
1.6. Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri:
Avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kalmaya çalışan insanlar
hayvanları evcilleştirmeyi ve toprağı sürmeyi öğrendikten
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sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçildikten
sonra insanların bir arada ve örgütlü yaşamaya başlaması
sonrasında yaşanan nüfus birikim süreciyle kentler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Zamanla kent sayısının artması ve
nüfusun da kentlerde yoğunlaşmasıyla dünyada da kentleşme
oranı artmıştır.
Kentlerin tarih sahnesine çıkmaya başladıktan sonraki zaman
diliminde sürekli olarak değişim ve dönüşüm geçirdikleri ve
insanların

müdahalelerinden

etkilendikleri

bilinmektedir.

Kentsel mekanlar çoğu zaman burada yaşamını sürdürmeye
çalışan insan toplulukları tarafından şekillendirilmektedir.
Çoğu zaman kent mekanına müdahale eden insan toplulukları
kendilerinden önce bu mekanlarda yaşamış olan uygarlıkların
izlerini yok edebilmekte uzun zaman diliminde oluşan kent
kimliğinin yok olmasına ya aşınmasına yol açabilmektedir.
Tarihsel süreçte olduğu gibi küreselleşme sonrasında da kentler
insanlık için önemli merkezler olma özelliğine sahip olmuştur.
Küreselleşme süreciyle birlikte kentlerin ulus devletten daha
önemli hale gelerek ulus devletin gücünü aldığı mekanlar
haline

geldiği

söylenebilmektedir.

Teknolojilerin

hızlı

gelişmeler kaydetmesi ile dünyada iletişim, ulaşım ve
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haberleşme sistemlerinin de hızla gelişmesiyle dünya kentleri
arasındaki bağların daha da güçlenmesi ulus devletin
sınırlarının daha geçirgen olmasına neden olmuştur. Bu durum
kentlerin ulus devletten daha bağımsız olarak diğer dünya
kentleriyle sosyal, ekonomik ve kültürel alış verişinde artışa
yol açmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler dünyanın "küresel
köye" döndüğü şeklinde yorumlanmaktadır. Bu süreç kentlere
yeni anlamlar kazandırmış ve kentlerin kentsel kimliklerini de
önemli derecede etkilemiştir.
Kentler

küreselleşmenin

etkilerini

mekanlardır (Scott, 2004:27).

taşıyan

en

önemli

Küreselleşme süreci, ülkeler

arasındaki sınırları önemsizleştirmekte, ülkelerin ekonomik
egemenliklerini zayıflatmakta ve küresel çapta kentlerin
ekonomik sistemin temel birimleri haline gelmelerine yol
açmaktadır (Topal ve Akyazı, 1997: 13).
Küreselleşme süreci sonrasında sanayiye dayalı üretim anlayışı
yerini bilgiye dayalı üretime bırakmıştır. Dünyada yaşanan
değişimler

neticesinde

kent

dokusunda

ortaya

çıkan

değişimlerle toplumsal ilişki örüntüsünün de değişikliğe
uğradığı ileri sürülmektedir. Sermayenin serbest dolaşımı ve
ticaretin sınırlama olmadan yapılması, bilgi ve teknolojilerde
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yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan bilgi toplumu anlayışı,
küresel bütünleşmenin ortaya çıkardığı evrensel ve standart
normların kabulü, kentleri ve kentsellerde yaşayan insanların
ilişkilerini de yapılandırmaktadır (Tatlıdil, 2003: 329).
Küreselleşme ile birlikte dünyadaki tüm kentlerin birbirine
benzer şekilde yapılaşma eğilimine girdikleri görülmektedir.
Kullanılan benzer yapı teknolojileri, benzer mimari tarzdaki
çok katlı yapıların yaygınlaşması kentlerin de birbirlerine
benzemelerine yol açmaktadır. Bu durum kentlerin kentsel
kimliklerini koruyamayarak tektipleşmeleri sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.
Küreselleşme süreci bazı kentlerin tüm bu özellikleri ile öne
çıkmalarına yol açarken, bazı kentlerin bazı özelliklerinde
gerileme yaşamasına neden olmuştur. Bu süreç sonrasında
dünya kentleri arasındaki ilişkilerde hızlı bir değişim
gözlenmiş ve kentlerin gelişimini belirleyen dinamikler de
değişmeye başlamıştır (Pustu, 2006:147). Küreselleşme süreci
dünya

kentlerini

1998:142).

Bu

aynı
süreç

oranda

etkilememiştir(Aslanoğlu,

sonrasında

kentler

artık

üretim

fonksiyonları ile anılmamakta, sundukları hizmetlerle öne
çıkmakta; artık kentleri tanımlayan ana faktör sundukları
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hizmetler, iletişim, haberleşme gibi olanaklardır (Pustu,
2006:147).
Kentler, küreselleşme süreciyle dünyanın en önemli merkezleri
haline gelmektedir. Kentler artık biçimsel mekanlar olmaktan
çok küresel sermayenin ve küreselleşmenin biçimlendirdiği
mekanlardır.

Bu

süreç

sonrasında

kentleri,

kentte

yaşayanlardan çok başka güçler şekillendirmeye başlamıştır
(Kiper, 2004: 179).
Küreselleşme süreci, bazı kentleri diğer kentlere göre daha
fazla

merkezileştirmiş,

bu

küresel

kentlerin

kentlere

dönüşmelerine yol açmıştır. Bu kentler, zamanla belli alanlarda
uzmanlaşılan

merkezler

olarak

öne

çıkmış

ve

eski

görünümlerinden uzaklaşmışlardır. Artık kentler arasında bir
yarış başlamıştır (Bakır ve Ülgen; 2009:136).
Küreselleşme ile birlikte, kentlere yüklenen ekonomik, kültürel
ve politik işlevler değişmiştir. Önceleri ulus devletlerin
birbirleriyle kurdukları ilişkilerin büyük bir kısmı artık kentler
arasında gerçekleşmektedir (Kiper, 2004: 99). Bu süreç
sonrasında ulus devletin önemi azalmış, kentlerin önemi
artmıştır.

Ulus

devletin

kentler

üzerindeki

etkisinin
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azalmasıyla, küresel sermaye kentlere doğrudan ulaşabilme
olanağı kazanmıştır (Şengül, 2007: 90). Bu süreçle birlikte
kentler ulus devletin önüne geçmiştir. Bu süreç "Küresel Kent"
tanımına uygun kentlerin ortaya çıkmasına yol açmış,
sermayenin

sınırsız

ve

engelsiz

hareketliliğini

ortaya

çıkarmıştır (Demirel, 2006:111).
Tektipleştirmeye yol açtığı belirtilen küreselleşme süreci,
kendini daha çok kentlerin fiziki yapısında göstermiştir.
Kentler bu süreç sonrasında birbirlerine daha fazla benzemeye
başlamışlardır (Kiper, 2007: 81). Bu süreç sonrasında kentlerin
yapılarında da aynı tarz mimari kullanılmaya başlanmıştır. Bu
seçeneklerin oluşmasında küresel kentlerin gelmiş oldukları
konum

önemli

görülmektedir.

Kentlerin

sermayenin

çekilebilmesi için çekim ortamı oluşturması gerekmektedir
(Aslanoğlu, 1998: 113).
Küreselleşme

ile

oluşan

yapılanmalar,

kültürü

de

yönlendirmektedir. Kentlerde inşa edilmeye başlanan çok katlı
alışveriş

merkezlerinin,

popüler

kültür

markalarının,

reklamların artması ve kentlerde bunların kolay ulaşılabilirliği
sayesinde; geniş bir insan kitlesinin yaşam biçiminin
yönlendirildiği

görülmektedir.

Bu

gelişmeler,

dünyada
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insanların tek tip kültüre sahip olacak şekilde yaşamlarının
şekillenmeye başladıkları bir değişim sürecine girdikleri
belirtilmektedir. Değişen kültür yeni bir kültür olarak anılan
küresel kültürü oluşturmaktadır (Toksöz vd., 2009: 14).
Küreselleşme süreci sonrasında dünyada ve Türkiye'de
kentleşme hızla artmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte
Türkiye'deki kentler sosyal, siyasal, mekansal ve ekonomik
açıdan önemli derecede etkilenmiştir. "Tek kültür", "tek dil" ve
"tek kent" gibi kavramların öne çıkmasına yol açan
küreselleşme süreci, hayatın her alanını etkilemektedir. Küresel
sermaye,

Türkiye'deki

kalmayarak,
tanımlanmasına

kentlerin

eşitsizliğin

kentlerin
yol

yapısını

açmakta

ve

değiştirmekle

mekanları
kentlerin

olarak
gelişimini

etkilemektedir (Pustu, 2006:147). Dünyada yaşanan gelişmeler
sonrasında dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’deki
kentler de milli kimliklerini kaybetmeye başlamıştır (Özcan,
2007: 62).
Küresel kentlerle yarışa giren kentlerde yeni ve çok katlı
yapılar inşa edilmekte, bu süreç kentlerin tarihi kent dokusuna
zarar

verebilmektedir.

Küresel

sermayenin

kente

çekilebilmesinin yol açtığı bu durum kentin tarihi kimliğinin
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aşınmasına da neden olabilmektedir. Kentin sahip oldukları
tarihi kimliklerini ve farklılıklarını öne çıkarmak yerine
girişilen bu çalışmalarla dünyada önde gelen kentlerin mimari
yapısı benimsenmektedir (Aslanoğlu, 1998: 94).
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İKİNCİ BÖLÜM
KENT KİMLİĞİ
2. 1. Kent Kimliği ve Bileşenleri (Unsurları)
Dünyadaki her bir bireyi diğer bireylerden ayıran bir kimliği
olduğu gibi, kentlerin de diğer dünya kentlerinden ayırt
edilmelerini sağlayan, belli özellikleri ile öne çıkmasını
sağlayan kent kimliklerinin olduğu bilinmektedir.
Bir kenti diğer dünya kentlerinden ayıran en önemli etmen
sahip olduğu kent kimliğidir. Kent kimliği her kentin sosyal,
ekonomik,

fiziksel,

kültürel

ve

tarihsel

sürecinde

şekillenmektedir (Kaypak, 2010: 375). Bir kentin kimliğinden
söz edildiğinde kentte yaşayanların o kentte buldukları
değerler, bir amaçlar kümesinden ve kente yüklenen bir
idealleştirmeden söz edilmektedir. Kimlik de buna yakıştırılan
bir durum olarak ortaya konmaktadır (Tekeli, 1991: 46).
Kent kimliği "Kent imgesini etkileyen, her kentte farklı ölçek
ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel,
sosyo-ekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenen;
kentliler ve onların yaşam biçimlerinin oluşturduğu, sürekli
gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, geçmişten
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geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam
yüklü bütünlük" olarak tanımlanmaktadır (Çöl, 1998: 14).
Kentler belli bir süreç içerisinde ortaya çıkan oluşumlardır. Bu
süreç içerisinde kentlerin biçimlenmesinde ve oluşumunda
toplum ve dolayısıyla toplumu oluşturan bireyler, kentlerin
kimlik sahibi olmasında da önemlidir. Kentler kuruldukları
zaman sahip oldukları kimliği koruyamayabilmekte, bireylerin
müdahalesiyle hızlı bir değişim sürecinden geçebilmektedir
(Koyuncu, 2013: 156). Kentlerin içinde barındırdığı insanları
şekillendirme gibi bir özelliği olduğu gibi bu insanlar
tarafından da şekillendirilebilme ve etkilenebilme; bu şekilde
kimlik kazanabilme özelliği de bulunmaktadır.
Bireylerin

mekâna

atfettiği

farklı

kimlikler

mekânı

kullananların algısal ve bilişimsel özelliklerinin yanında;
toplumda ortaya çıkan sosyo-ekonomik, kültürel ve tarihsel
süreçlerle

de

deneyimlerimizin

ilgilidir.
temelini

Mekânsal

kimlik,

oluşturmaktadır

mekândaki

(Yücesoy

ve

Gökbulut, 1999: 71). Bireyler mekânsal kimliği meydana
getirdikleri gibi, oluşan mekânsal kimlikten de etkilenmektedirler.
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İnsanlar yaşadıkları toplumda yeni bir kültür oluşturma yoluyla
yeni bir kentsel kimlik oluşturmaktadır (Kösoğlu, 1995: 43).
Uzun zaman diliminde oluşturulan kent kimliği zamanla
değişebilmektedir. Kent kimliğinin değişimi bir sosyal inşa
süreci olarak, sosyal çevreden kaynaklanan kimlik öğelerini de
kapsamaktadır. Nüfusun büyüklüğü, artış hızı, yoğunluğu, yaş
gruplarının dağılımı ve nüfus içerisindeki kadın-erkek oranı
başlıca demografik kimlik öğeleri olarak görülmektedir. Din,
dil, etnik özellikler, aile yapısı, yerleşme, yaşam kültürü ve
yemek kültürü gibi özellikler ise kent kimliğinin kültürel
özellikleridir (Ocakçı ve Türk, 2012). Bu özelliklerin de kent
kimliğinin inşasında kullanılması, beşeri unsurlarla başlatılan
bir sosyal inşa sürecidir.
Kent kimliğinin uzun bir zaman diliminde şekillendiği; kentin
tarihi dokusu, mimarisi, kültürel özellikleri, coğrafi içeriği,
yerel gelenekleri ve kentte yaşayan bireylerin sahip oldukları
birbirinden farklı yaşam tarzları gibi etmenlerden önemli
derecede etkilendiği bilinmektedir. Bu etmenlerin farklılığı, her
kenti diğer kentten ayırır ve kente özgün kimlik kazandırır.
Kentin sürekli olarak gelişim ve değişim halinde olduğuna
bakıldığında kent kimliğinin de sürekli olarak yeniden

52 | İbrahim YILDIZ

tanımlanması gerçekleşebilecek bir durumdur (Es, 2007: 48).
Kent kimliğinin oluşumunda toplumsal uzlaşı unsuru da önemli
görülmekte, kent kimliğinin toplum tarafından uzlaşı ile
üretildiği düşünülmektedir (Tekeli, 1991: 79-83).
Kentin doğal ve tarihsel yapıları da kent üzerindeki etkilidir.
Kentin maddi mirası olarak bilinen ve kentin diğer kentlerden
ayırt edilmesini sağlayan bu öğeler kentin diğer dünya kentleri
arasında kendine has bir kimlik edinmesinde önemlidir. Bu
miras kentin özgün kimliğinin oluşmasını sağlayan doğal bir
ürün olarak kimlik-kültür ilişkisinin somut bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır (Kaya, 2007: 20).
Kent kimliğinin doğal, fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel,
politik ve psikolojik boyutları bulunmaktadır. Kent kimliğinin
en yaygın kullanılan tanımı, bir kenti diğerlerinden ayırt eden
tüm özellikleri ile ifade edilmektedir (Sirel, 2005: 35). Kent
kimliğinin bileşenleri olarak ifade edilen bu özellikler, kent
kimliğinin tam olarak ortaya konmasında çok önemlidir. Bir
kentte yaşayan bireylerin yaşadıkları kente yükledikleri değer
de bu özeliklerden olup önemli görülmektedir (Tekeli, 1991:
81–82).
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Doğal

ve yapay çevreden kaynaklanan

kentin kimlik

elemanlarından kentin mimarisi, tarihi, mekânsal öğeleri,
kültürel değerleri, coğrafyası, sosyal yapısı, içinde yaşamış
olan uygarlıklar, yerel gelenekleri, topografyası, iklimi,
jeopolitik konumu, ekonomik yapısı, geçirdiği işgaller ve
savaşlar, depremler, başkentlik yapıp yapmadığı gibi birçok
etkene bağlı olarak kentin kimliği değişebilmektedir (Kösoğlu,
1995: 43).
Kent kimliğini oluşturan bileşenlerde, kentin sahip olduğu
doğal yapılar önemlidir. Fakat doğal yapılar kadar insan eliyle
yapılmış olan unsurlar da etkilidir (Önem ve Kılınçaslan,
2005). Yapay çevre elemanları genellikle kentin sosyo-kültürel
elemanları ile ifade edilmektedir. Bir kentteki yapılı çevre hem
kent kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmakta, hem de o
kentin sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin önemli ipuçları
vermektedir (Kaypak, 2010: 376).
Sosyal, kültürel ve tarihsel geçmişleriyle öne çıkan kentler;
yaşam alanlarında kültürel bir birikimin ortaya çıkmasına katkı
sağlamakta ve özgün kimlikleri ile tanınır hale gelmektedir
(Kaypak, 2010: 389). Kentin kimliği toplumsal olarak
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oluşturulur. Birey ve toplum, beşeri çevreden kaynaklanan
kimlik öğelerindendir (Tekeli, 1991: 82).
Aynı

inanıştaki

insanları

aynı

çatı

altında

toplaması,

sosyalleştirmesi ve bu konudaki kutsiyet atfedilen değerlerin
muhafazakar bir tutumla gelecek kuşaklara aktarımında dinsel
inanışlar önemlidir. Bu inanışlar açısından önemli görülen
yapılar korunmakta, gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Aynı
zamanda bu yapı ve kalıntılar kent kimliğinin ortaya
konmasında da büyük rol oynamaktadır.
Toplulukların
etkilemektedir.

değer
İslam

sistemleri

insanların

kentlerindeki

yaşamlarını

minareler,

katolik

kentlerinde katedraller kent dokusu üzerinde belirgin etkiler
bırakmaktadır (Keleş, 2012: 126-127). İbadet yerlerinin kentsel
dokunun oluşumu ve gelişiminde de etkili olduğu gösteren bu
örnekler dünyanın hemen hemen her yerinde görülebilmektedir. İslam kentlerinde kentin cami etrafında gelişim
göstermesi ve buna göre büyümesi, kent planlamasında da bu
yapıların öne çıktığını gösterir niteliktedir.
Kentsel kimliğin bileşenleri olarak; fiziksel kimlik, tarihsel
kimlik, sosyo-kültürel kimlik, ekonomik kimlik ve İşlevsel
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kimlik unsurları öne çıkmaktadır (Çubukçuoğlu, 2013: 29-30).
Kent kimliğini oluşturan bileşenler kısaca şöyle açıklanabilir:
a) Fiziksel Kimlik: Bir kentin doğal arazi durumu ve bu
araziler üzerindeki insan eliyle oluşturulmuş olan yapılar fiziki
çevre unsurları olarak öne çıkmaktadır (Çubukçuoğlu, 2013:
30). Kentlerdeki kentsel yapılı çevre, kentin fiziki çevresini
yansıtan beşeri kentsel kimlik bileşenlerini oluşturur. bunun
yanında kentteki doğal unsurlar da fiziksel çevrenin önemli
bileşenlerindendir.
b) Tarihsel Kimlik: Kentlerin kentsel kimlikleri uzun bir
zaman diliminde oluşmaktadır. Kentler, kurulmaya başladıkları
andan itibaren içinde barındırdığı uygarlıkların bırakmış
oldukları eserler, yapılar ya da kentte müdahaleleri ile kentsel
kimlik oluşturmaktadır. Bir kentin kentsel kimliğinde bir ya da
birden çok uygarlığın izlerine rastlanabilmektedir. Bir kentin
sahip olduğu tarihi dokunun korunarak gelecek kuşaklara
aktarımı, o kentin kimliğinin de sürdürülmesinde ve zengin
tarihi ve kültürel özellikleri ile dünya kentleri arasında yer
almasında önemlidir.
c) Ekonomik Kimlik: Kentin en önemli fonksiyonlarından biri
olan ekonomik işlevi, kentin kimliğinde de belirleyici bir
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unsurdur. Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu bireylerin
yaşamlarını şekillendiren ve bireyleri kendine çekebilen
kentler, genellikle ekonomik faaliyetleri ile dünyada tanınır
hale gelebilmekte, bu şekilde dünya kentleri arasında etki
gücüne göre ekonomik kimlikleriyle tanınır hale gelebilmektedir.
d) İşlevsel Kimlik: Kentler daha çok sanayi, turizm, eğlence,
üniversite,fuar,

yönetim

gibi

işlevleri

ile

anılmaktadır

(Çubukçuoğlu, 2013: 32). Bunların yanında kentin mimari
özelliklerinin yanında, mutfak alışkanlıkları gibi kimliğini
yansıtan önemli işlevleri de olabilmektedir (Bilgin, 2011: 41).
Bu işlevlerin biri ya da aynı anda bir kaçı kent kimliği üzerinde
belirleyici olabilmektedir.
e) Sosyo- Kültürel Kimlik: Bu kimlik, toplumun kimliğinin
oluşumundaki en önemli aktör olan bireyin, topluluk
içerisindeki yaşantısıyla ve geçmiş yaşantılardan etkilenerek
oluşmaktadır. Kentte ortaya çıkan sosyo-kültürel yaşantılar
kentin kendine has ve uzun süre yaşayacak olan bir kimlik
oluşturmasında oldukça önemlidir. Özellikle kentin kimliğinde
uzun süre belirleyici olan ve kolay kolay geri planda kalmayan
dini unsurlar da bu kapsamda değerlendirilebilir.
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2.2. Kent kimliğinin Aşınması
20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan küreselleşme süreciyle
birlikte, kentlerin birbirlerine benzemeye başladıkları sık sık
dile getirilmektedir. Bu durumun kentlerde tektipleşme
sorununu ortaya çıkardığı ve kent kimliklerini aşındırdığı ifade
edilmektedir.
Küreselleşme süreci yalnızca ülkelerin ekonomik yapılarında
değil, aynı zamanda kentlerin fiziksel olarak planlanmasında,
mimari dokusunda ve farklı toplumsal grupların tüketim,
eğlence ve yaşam alanlarında değişimlere yol açmıştır.
Bununla birlikte ülkelerin ekonomik gelişim süreçleri ve
stratejileriyle kültür politikaları da birbirine eklemlenmektedir
(Geniş,

2011:

benzemelerinin

53).
sonucu

Dünyada
olarak

da

kentlerin
kentlerin

birbirlerine
kendilerini

dünyanın diğer kentlerinden farklı kılan özelliklerini kaybetme
riski de ortaya çıkmaktadır.
Kentlerin özgün kimliklerini kaybetmeleri ve yeni ve özgün
kimlik üretememe durumları sonucunda "kimliksizleşme"
sorunu yaşandıkları sık karşılaşılan bir durumdur. Sayıları hızla
artan kimliksizleşen kentlerde bireylerin kente yükledikleri
anlam ilişkisi azalmakta ve zamanla kente olan aidiyetleri de
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zayıflamaktadır. Kimliksiz kentlerin yarattığı bu sorunların
temel nedeni, kapitalizmin kentleri bir metaya çevirmesidir
(Gülhan, 2016: 4). Fiziksel, kültürel ve Ekonomik olarak
kentin her alanında görülen kimliksizleşme durumu kentte bir
parçalanma ve bölgeleşmeye de neden olabilmektedir. Bu
durum, bireylerin yaşadıkları kentin sadece bazı etkinliklerin
yapıldığı, farklı bir anlam ve önemi olmayan bir mekan haline
gelmesine yol açmaktadır (Bingül, 2004: 41).
Küreselleşme süreci sonrasında kentte görülen mekansal
değişim sürecinde, tüketim mekanlarında yeni oluşumlar ortaya
çıkmıştır. Kentlerdeki sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel
aktivitelerin artmasıyla birlikte yeni merkezlerin oluşması;
ulaşım

ve

tüketim

anlayışında

değişimleri

beraberinde

getirmektedir. Yeni alışveriş merkezlerinin açılması ile
alışverişin yanında yeme-içme, eğlenme, kültürel aktiveler,
spor gibi bir çok ihtiyaca cevap veren, tek merkezden yönetilen
yeni bir tüketim kültürü tüm kentlere yayılmaya başlamıştır.
Bu durum kentte sosyal ve kültürel yaşamda da önemli
dönüşümler meydana gelmiştir (Koyuncu, 2013: 166-167).
Kentlerde tüketim şekli başta olmak üzere yaşam şekillerinin
de birbirine benzemeye başlaması ve kentlerin de küresel çapta
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sermayenin müdahalelerine maruz kalarak tektipleşmesi,
kentlerin kentsel kimliklerinin değişimini hızlandırmaktadır.
2.2. Kent Kimliğinin Koruması
20.yüzyılın sonlarında küreselleşme sürecinin başlaması ile
birlikte kentlerin hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtikleri ve
kentlerde çoğu değerin kaybolmaya başladığı görülmektedir.
Hızlanan kent kimliğinin aşınması süreci, kentlerin kent
kimliklerinin korunmasının önemini ortaya koymaktadır.
Kaypak (2013: 375)'ın "kent kimliği bir nevi o kentin ruhunu
yansıttığı" sözüne de bakıldığında kentin kimliğinin aşınmasına
yol açacak olan kentin değerlerinin yok olması sürecinin
önlenmesi, kentin ruhunun korunması anlamına gelmektedir.
Kent kimliğinin korunmasında kent belleğinin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Kent mekânlarının sık sık yenilenmesiyle
kentsel ve toplumsal yaşam ya da çalışma alanlarının
değişmesi, sokak, cadde ya da mekân isimlerinin sürekli
değiştirilmesi;

kent

sakinlerinin

yaşadıkları

mekana

yabancılaşmasına yol açabilmekte ya da belleklerinde boşluklar
oluşturarak yaşadıkları kente aidiyetlerini zayıflatmaktadır
(Kiper, 2004: 16). Bu nedenle kentin kimliğinin korunması
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isteniyorsa kent kimliğini yansıtan unsurların öne çıkarılması
gerekmektedir.
Bir kentin kimliğini koruması kısaca şu yararları sağlayabilir
(Demir, 2006: 117):
• Kentin kimliği, bir kenti diğer dünya kentlerinden ayırarak
dünya çapında tanınır hale gelmesini sağlar.
• Büyüme modeli kent kimliğine uygun olarak gelişir.
• Kentin mevcut kimliğine zarar verebilecek faaliyetler
önlenebilir.
• Toplumsal duyarlılığı arttırıcı etkileri vardır.
• Yapılması planlanan yatırımlarda nitelik ve uygunluk
aranır.
• Kentsel kaynakların kullanımı rasyonalize olur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KENTSEL KİMLİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN
SİİRT
İlk yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara dayandığı ve tarih
boyunca farklı uygarlıkların ve kültürlerin izlerini taşıyan bir
kent olan Siirt, nüfus yapısı ve miktarı bakımından önemli
değişimler yaşamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca genç ve
dinamik bir nüfusu barındıran kent (Alkan, 2017: 55), Anadolu
ile Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği bir geçiş yolunda
kurulmuştur (Özgen, 2003: 111).
639 yılında İslam orduları tarafından fethedilen Siirt, bu
tarihten sonra kalıcı olarak Müslümanlığın etkisi altına
girmiştir.

Emeviler,

Abbasiler,

Mervaniler,

Artuklular,

Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Akkoyunlular, Safeviler ve
Osmanlı devletinin egemenliğinde kalmış olan kentin din, dil
ve

kültürel

olarak

zengin

bir

yapıya

sahip

olduğu

görülmektedir (Azimli, 2006: 130; Sözer, 1969: 93).
1871 tarihli Diyarbakır Vilayet Salnamesine göre bu tarihte
yapılan nüfus sayımında Siirt sancağında 52.143 Müslüman ve
17.306 Gayrı Müslim yaşamaktadır (Sırma, 2006: 123).
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1927'deki Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında, Siirt
ilinin nüfusu 101.529 olarak tespit edilmiş; nüfusun %78'i
kırsal kesimde, % 22'si de kentte yaşamaktadır. 19. yüzyıldaki
nüfusla karşılaştırıldığında kentin nüfus miktarının neredeyse
hiç değişmediği görülebilmektedir (Alkan, 2017: 59). 2020'nin
sonunda 331.070 olan nüfusu olan Siirt'te kentsel nüfus oranı
% 72,4'tür (TÜİK, 2021).
Çok dilli ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan Siirt; 20.
yüzyılın başına kadar İslamiyet dışında farklı dinlerin de yoğun
olduğu çok dinli bir yapıya sahiptir. 20. yüzyılın başlarından
itibaren kentin demoğrafik yapısında değişiklikler yaşanmıştır.
Bu tarihten sonra kentte Gayr-ı Müslim nüfus önemli derecede
azalmıştır (Özgen, 2009: 67).
İslam orduları tarafından fethedildikten sonra Siirt'te görülen
tarikat kültürü, dini hayatın güçlenmesini ve dini yaşayışın
toplumsal kontrol mekanizmasının sıkı bir şekilde işlemesi gibi
durumları ortaya çıkarmaktadır (Aktaş, 2006: 91-97). Bu
bölgenin İslamlaşması ile birlikte burada çok sayıda medrese
kurulması, Siirt'in zamanla bir bilim ve kültür merkezine
dönüşmesine yol açar. Zamanla Siirt, farklı yörelerden ilim
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öğrenmek için gidilen, İslami inanç ve geleneklerin yoğun
yaşandığı bir yer haline gelir.
Siirt'in İslamlaşmasıyla başlayan medrese kültürü nedeniyle,
kentte çok sayıda İslam âlimi yetişmiştir. Hatta bazı kişilerin
yaşamış olduğu yerle anılmaya başladığı ve bulunduğu
mekanla bütünleşebilecek kadar önemli bir konuma geldikleri
görülmektedir (Hakkı, 2018: 1039). 2005 yılı itibariyle bu
medreselerin sayılarının 62'ye ulaştığı ifade edilmektedir
(Seçkin, 2005: 72). Buradaki medreselerin kentteki sosyal
yaşama etkileri oldukça yoğundur. Kentin İslam idaresine
girdikten sonraki zaman diliminde önemli bir bilim ve kültür
merkezi olmasında da medreselerin önemli rolü olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca bu yapıları inşa eden ve yöneten
kişilerin toplum üzerindeki etkilerinin geçmişten bu yana
devam ettiği, bıraktıkları eserlerin de korunduğu, bu özellikleri
ile öne çıkan kentin bazı kimliksel özelliklerinin de özellikle
korunduğu görülmektedir. Buna rağmen özellikle küreselleşme
süreciyle birlikte dünyada yaşanan gelişmelerin Siirt'te de
önemli etkileri olmuştur.
Modernleşme ve küreselleşme tüm dünyada kentleri ve
kültürleri

tektipleştirmeye

başlamıştır.

Kentlerin

kentsel
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kimliklerinin de bu doğrultuda hızlı bir değişime uğradığı ve
hızla birbirlerine benzedikleri sık sık ifade edilmekte;
kentlerdeki

bireylerin

şivelerinden

kıyafetlerine,

sosyal

ilişkilerinden yemek kültürlerine kadar yaşamlarının her
alanında modern batılı değerlerin etkileri görülmektedir.
Geleneksel değerlere karşı yaşanan ilgisizlik, artan sosyal
medya merakı, fast-food alışkanlığı, dini değerlere ilgisizlik
durumu (Aktaş, 2006: 91) Siirt'te de kendini göstermektedir.

Kentte gerçekleşen yoğun göçler, yaşanan modernleşme ve
küreselleşme süreçleri ile birlikte kente ilişkin yürütülen
politikalar, 1980'li yıllardan sonra kentin sosyal yapısında
değişimlerin yaşanmasına yol açmıştır. Kentteki geleneksel
yapının da değişime uğradığı ve kentin tarihinin kent
kimliğinden uzaklaşmaya başladığı sık sık dile getirilmektedir
(Aktaş, 2006: 93).
3.1. Siirt Kent Kimliği'nin Kaynağı Olarak Evliyalar
Siirt'te yetişen önemli dini şahsiyetler ve bu şahsiyetlerin
geride bıraktıkları eserler ve izler kentin çoğu yerinde kendini
göstermektedir. Özellikle bu şahsiyetlerin türbeleri yöreye olan
ilgiyi artırmış; buranın inanç turizmi açısından önemli bir yer
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olmasına katkı sağlamaktadır. Siirt'in "Evliyalar Diyarı" olarak
zihinlerde yer edinmesinde Baykan İlçesinin Veysel Karani
beldesi ve Tillo ilçesi birer önemli merkez konumundadır. Bu
merkezlerde, çok sayıda yazılı eserler bırakmış olan, önemli
yapıla inşa eden ve yörenin dinsel ve düşünsel yaşamına büyük
katkılar sağlamış olan önemli dini şahsiyetler yaşamıştır
(Özgen, 2012: 255). Özellikle Hz Muhammed'in hırkasını
hediye ettiği Veysel Karani Hazretlerinin kabrinin bulunduğu
Veysel Karani beldesi ve 12 bin civarında evliyanın yaşamış
olduğu ifade edilen Tillo İlçesi (Çırak ve Yörük, 2015: 16)
Siirt'in kent kimliğini yansıtan önemli merkezlerdir.
Siirt'tin İslamlaşması sonrasında "Evliyalar Diyarı" olarak kent
kimliğinin oluşmasında katkısı olan, burada yaşayan çok sayıda
alimin hem kentte bıraktıkları eserler hem de toplumdaki
etkiledikleri kitle nedeniyle kentte uzun zaman silinemeyecek
izler

bıraktıkları

görülebilmektedir.

Bu

şahsiyetlerin

ölümlerinden sonra kentin farklı yerlerinde inşa edilen büyük
türbeler kentin kimliğine de yansımaktadır. Siirt'te binlerce
evliyanın

yaşamış

olduğu

belirtilmesine

rağmen

bazı

şahsiyetlerin daha çok bilindiği, hatta bazı yerleşim ünitelerinin
bu şahsiyetlerin adını aldıkları dikkat çekmektedir. Kentin bazı
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yerlerinde yol ortasında kalan ya da yolun kenarında
kaldırımda bulunan tek kişilik mezarların bazı evliyalara ait
olduğu da yöre halkı tarafından belirtilmektedir. Kentin bazı
yerlerinde bulunan türbelerin ziyaretçilerinin burada yaşayan
kişilere ait yalnızca kulaktan dolma bilgilerle tanındığı ifade
edilmektedir. Kentte bulunan çoğu türbenin bu şekilde
bilinmesi, bu konuda ilgili kurumlarca hiçbir çalışmanın
yapılmaması "Evliyalar Diyarı" olarak bilinen bir kentin kent
kimliğinin aşınmasını hızlandırdığını ve yaşanan kimlik
erozyonunun önemli bir sebebi olarak görülmektedir.
Siirt'in Tillo İlçesi'nde kurulan medreselerin yoğun olması,
buranın inanç temelli bir kültürel kimlik oluşturmasında etkili
olmuştur. Burada toplumun sosyal yaşam biçimi dini öğeler
üzerinden şekillenmektedir. Tillo'nun medrese kültürüne aşina
olması ve kapalı bir toplumsal yapıya sahip olması buranın
önemli özelliklerindendir (Ege, 2019: 65).
Siirt'in inanç tarihi açısından bölgede önemli bir merkez olduğu
ifade

edilmektedir.

Burada

bulunan

Siirt

Ulu

Camii

Türkiye’nin en eski ulu camilerindendir. Ayrıca bu kentte
yaşamış İslâm âlimlerine ait öne çıkan, çok sayıda kişi
tarafından ziyaret edilen çok sayıda türbe bulunmaktadır.
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(Tekin, 2017: 10). Bu türbeler, bulundukları yerlerin kentsel
kimlikleri üzerinde belirleyici olmaktadır. Ayrıca kenti ziyaret
eden turistlerin de en çok ziyaret ettikleri yerlerdendir.
Tillo ilçesinde kentin İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah
türbelerinin etrafında gelişim göstermiş olması, Sosyal yaşamın
da mekâna göre düzenlenmeye devam ettiği, gündelik hayat
pratiklerinin de bu türbe üzerinden sürdürülmekte olduğunu
göstermektedir. Kent mekânının merkez nokrasında kültürel
değerlerin ifade bulmuş şekli olarak “kutsallık” vardır (Bilgin,
2013: 145). Kent üzerinde derin etkiler bırakmış olan kişiler ve
bu kişilerin bıraktıkları eserler sayesinde kentle özdeşleştikleri
burada görülmektedir.
Lefebre (2016: 141)'nin ifadesiyle mekânın toplumu üretmesi
ve bunun yanında toplumun da mekânı üretmesi ifadesi burada
görülmektedir. Ayrıca zaman ve mekân dokularının da
birbirinden ayrılmadığı görülmektedir. Mekân biriktirilmiş olan
zamanı

kapsamış,

zaman

da

aynı

şekilde

mekânı

kapsamaktadır. Topluma ait mitler, somut varlıklar ve
sembollerle temsili mekânlarda kendilerine yer edinmeye
başlamaktadır.
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Tillo'da küçük bir alanda bulunan dini mimari örneklerin yoğun
olması, yörenin tarihsel süreç içerisinde ilim ve kültür merkezi
olmasından

kaynaklanmaktadır.

Buranın

İslamlaşmasıyla

birlikte mimari geleneklerinden biri de din alimlerinin evlerinin
etrafında cami, medrese aşevi gibi yapıların inşa edilmiş
olmasıdır (Baydaş, 2002: 13). Buradaki mimari yapılar halkın
ihtiyaçlarına,

tercihlerine

ve

inanç

sistemlerine

göre

belirlenmiştir (Bumin, 2016: 20). Buradaki mimaride de yörede
yaşamış olan din adamlarının etkisinin de büyük olduğu
görülebilmektedir. Erzurumlu İbrahim hakkı Hazretleri ve
İsmail Fakirullah Hazretlerinin kentte yaşadıkları alanlardaki
yapıların da halen korunuyor olması ve bıraktıkları eserlerin de
varlıklarını sürdürmesi kentin yaşatılan kimliği olarak kendini
göstermektedir. Lefebvre (2017: 78)'in de ifade ettiği gibi
dinsel

ideolojinin

örgütlenmelerle

mekân

üzerinde,

dini

yapılara

ait

din görevlilerinin konutları ve benzeri

yatırımlarla kendini gösterir.
Siirt ilinin "Evliyalar Diyarı" olarak anılmasında önemli bir
yeri olan Tillo'da Camilerin her bir mahallenin merkezini
oluşturduğu, konutların ve
doğrultuda

bir

İslam

sokakların dizilimlerinin de bu
kenti

özelliği

gösterdiği
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söylenebilmektedir. Lefebvre (2016: 248)'nin de belirttiği gibi
ibadet yerlerinin ifade ettiği anlamlar ve toplumun atfettiği
kutsallıktan dolayı bir mabet işlevi gören mutlak mekân olarak
kabul edilebilmektedir.
Toplumsal

belleğin

en

önemli

mekânlarından

olan

ibadethaneler, kent mimarisinde önemli bir yer edinmektedir.
İslami yaşam tarzında mescit ve camilerin yoğun olduğu
görülmektedir. Burada ibadet amaçlı inşa edilmiş olan
camilerin farklı toplumsal pratiklerin de gerçekleşme mekânları
olduğu görülebilmektedir (Ege, 2019: 104). Özellikle Siirt'in
Tillo ilçesinde bulunan camii ve mescitlere kentte iz bırakmış
din büyüklerinin isimlerinin verilmesiyle, isimlerinin canlı bir
şekilde zihinlerde canlı tutulmaya çalışıldığı ve kentin kentsel
kimliğinde bu din büyüklerinin de yerinin korunmaya
çalışıldığı düşünülmektedir.
Tarihi değeri olan eserler, şehirlerin en önemli kimlik ve imaj
unsurunu

oluşturması

yönüyle

şehirlerin

hafızasını

yansıtmaktadır. Değişen yaşam tarzı ile beraber artık şehirlerin
yapılanması, bu yapıların etrafında gerçekleşmektedir (Ege,
2019: 101).
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Tillo ilçesinde bulunan Ulu caminin avlusunda minare ile
bitişik olan ve inzivaya çekilerek ibadet edilen çilehane denen
yapı da kentte önemli bir sembol olarak öne çıkmaktadır
(Baydaş, 2002: 48). Bu yapının inzivaya çekilmek üzere İsmail
Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından
kullanılmış olması, bu yapının da önemli bir mekân olarak
görülmesini sağlamıştır.
İslam dinine ait pratikleri içeren medreselerin mekândaki
dinsel

imgeleri

yansıttığı

söylenebilir.

Bunun

yanında

medreselerde verilen eğitim, dini içeriğe sahip olduğu için
İslam dinine ait ibadetlerin de aynı mekânda yapılmasını
mümkün kılmaktadır (Ege, 2019: 112-113). Siirt'te geçmişte
yaşamış olan ve din alimi olarak geniş kitlelerce kabul gören
kişilerce inşa edilen medreselerin kentteki din eğitimi verilen
bir yer olmasının yanında kentin "Evliyalar Diyarı" olarak
anılmasında da önemli bir yeri vardır. Çünkü bu mekânlar, din
işleri ile meşgul olanların faaliyet yürüttükleri mekânlardır.
Tarihsel olarak Şeyh Hamza El-Kebir ve Şeyh İbrahim
Mücahid'den gelen, İsmail Fakirullah hazretleri ve talebesi
İbrahim Hakkı hazretleri ile tanınırlığı artan medrese kültürü;
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Tillo'nun

ve

dolayısıyla

Siirt'in

de

önemli

kentsel

kimliklerinden biri olmuştur (Ege, 2019: 113).
Öte yandan Siirt'te yaşamış olan ve dini kimlikleri ile öne çıkan
bazı şahsiyetler sonraki kuşaklar tarafından önemli şahsiyetler
olarak görülmekte ve bu şahsiyetler için dışarından dikkat
çekecek şekilde inşa edilen türbelere rastlanmaktadır. Kentte
toplumun belleğinde önemli bir yer edinmiş olan türbelerin çok
yaygın olduğu görülmektedir. Özellikle İbrahim Hakkı
Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için inşa etmiş
olduğu kuleli türbe, ve bu türbede gerçekleşen ışık hadisesi
yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da dikkat çeken

(Ege,

2019: 121) bir eser ortaya çıkarmıştır. Ekinoks tarihlerinde
doğacak olan güneşin ilk olarak hocası İsmail Fakirullah
Hazretleri'nin türbesine doğması için inşa edilen bu kubbeli
sistem ile yılın doğan ilk güneşinin ilk olarak hocasının
türbesine doğmasını sağlayan İbrahim Hakkı hazretleri,
Astronomi, Matematik ve Fizik alanlarında ulaştığı derin
bilgilerini bu eserinde kullanmıştır. Halen dünyada bir benzeri
inşa edilemeyen ve "Işık Hadisesi" olarak anılan bu eser,
Kentin kentsel kimliğini yansıtan en önemli eserlerdendir.
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Tillo'da bulunan İsmail Fakirullah Hazretleri'nin Ulu camide
imam hatip ve müderris olduğu dönemde geçimini kimseye
muhtaç olmadan sağlamak amacıyla ekip biçtiği tarla olan ve
"Dua Tepesi" olarak anılan aynı zamanda "Kubbe-i Hasiye"
diye de bilinen mekân mutlak mekâna evrilmiştir (Arslan,
2006: 123). Kutsiyet içeren bir mekâna evirilen bu mekân
mutlak mekâna dönüştürülmüştür (Ege, 2019: 168). Lefebvre
(2016: 76)'nin "Mutlak mekân, sahip olduğu özelliklerden
dolayı seçilmiş olan fakat kutsandıkları için doğal özellikleri
ortadan kaldırılan doğa parçalarından meydana gelir." ifadesi
bu durumu anlatır niteliktedir.
Osmanlı kentlerinde dinin mekân üzerinde belirleyici olduğu;
Anadolu'daki çok sayıda mahalle adının cami, tekke, medrese
ve türbelerden almasından anlaşılmaktadır. Mahalle isimlerine
yansıyan bu etki Siirt'te Osmanlı Devletinden kalan bir özellik
olarak varlığını sürdürmektedir. Siirt'te Veysel Karani, Tillo'da
Fakirullah, Baykan'da Mücahit, Eruh'taki Dih mahalleleri bu
durumu örnekler niteliktedir (Siirt,1998: 38). Baykan İlçesinde
bulunan Mücahit Mahallesi adını Halid Bin Velid soyundan
gelen Şeyh Hamza El Kebir’in oğlu olan Şeyh Mücahit’ten
almaktadır (Yaşar vd., 2018: 23). Baykan ilçesinin en büyük
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beldesi olan Veysel Karani beldesi de adını burada türbesi
bulunan şahsiyetten almaktadır.
3.2. Alan Araştırmasına İlişkin Veriler
3.2.1. Demografik Verilere İlişkin Bulgular
Katılımcıların genel demografik özellikleri arasında yer alan
cinsiyet, yaş, eğitim durumları ve mesleki durumları gibi
özelliklerin ortaya konması; çalışmada kullanılmak istenen
verilerin daha etkili kullanımını sağlamaktadır. Çalışmada
küreselleşme sürecinin başladığı tarihten araştırma için veri
toplanan tarihe kadar Siirt'te yaşamını sürdüren, yani kentte en
az yarım asır yaşamış olan katılımcı kitle seçilmiş; bu zaman
diliminde kente ilişkin gözlemlerini yansıtmaları ve kent
kimliğinde ortaya çıktığı düşünülen değişimin ortaya konması
amaçlanmaktadır. Bu katılımcı kitlenin yanında Siirt'in mevcut
kent kimliğinin kente sonradan gelen ve kente farklı bir
perspektiften bakan ikinci katılımcı kitle olarak kentteki kalış
süreleri 1-5 yıl arasında değişen katılımcılar seçilerek
küreselleşmenin Siirt örneğinde kent kimliğine etkileri
araştırılmaktadır. Çalışmaya katılan katılımcıların demografik
verileri aşağıda gösterilmektedir.

74 | İbrahim YILDIZ

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Ön lisans Mezunu
Lisans Mezunu
Katılımcıların Kentteki
Yaşam Süreleri
50 yıldan fazla

Sayı
12
28

%
30
70

Yaş Durumu
19-24 yaş aralığı
55-60 yaş aralığı
60-65 yaş aralığı
65-70 yaş aralığı
70-75 yaş aralığı
Meslek Durumları
Gazeteci
Mahalle Muhtarı

Sayı
20
4
9
3
4

%
50
10
22.5
7.5
10

3
31
4
2

7.5
77.5
10
5

3
3

7.5
7.5

20

1-5 yıl arasında

20

50

Öğretmen

2

5

50

Esnaf
Çiftçi
Öğrenci

7
3
20

17.5
7.5
50

Alan çalışmasında katılımcıların % 50'si 19-24 yaş aralığında olan
üniversite öğrencilerinden, diğer % 50'si de 55-75 yaş aralığında olup en az
yarım asır Siirt'te yaşayan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmada iki farklı
yaş grubu seçilmiş ve bu kentte yıllardır yaşayan katılımcılar ile, kente son
yıllarda başka kentlerden gelmiş olan katılımcılar seçilmiştir. Her iki
katılımcı kitleden elde edilecek olan verilerin karşılaştırılması, bu yolla
küreselleşme sürecinin başlamasından sonra kentin kimliğinde meydana
gelen değişikliklerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Elde edilecek
verilerle, küreselleşme sürecinin kent kimliğine etkileri Siirt örneğinde
ortaya konacaktır.
Katılımcıların tamamının okur yazar olduğu, 55-75 yaş aralığındaki
katılımcıların emekli olmadan önceki dönemde farklı meslek gruplarından
oluştukları

ve diğer

görülmektedir.

katılımcıların

tamamının da öğrenci

olduğu
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3.2.2. Siirt'in Kent Kimliğine İlişkin Veriler
Kent kimliğinin oluşmasında birçok etken önemlidir. Ayrıca
kent

kimliğinin

uzun

bir

zaman

diliminde

oluştuğu

bilinmektedir. Çalışmada Siirt'in mevcut kent kimliğinin ortaya
konması amaçlanmaktadır. Kentin küreselleşme sürecinden
önceki kent kimliği ve küreselleşme sürecinden sonraki kent
kimliğinin ortaya konması için katılımcılarla görüşmeler
yapılmakta, bunun için katılımcılara sorulan aşağıdaki sorulara
yanıt aranmaktadır.
Tablo 2: Siirt'in Katılımcılarda Çağrıştırdıkları
Siirt dendiğinde aklınıza ne gelmektedir?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Evliyalar Diyarı

Sayı

%

17

85

Medreseler
Işık Hadisesi
Şeyhler ve tarikatlar

1
1
1

5
5
5

19-24 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Yöresel Yiyecekleri (Büryan-Fıstık)
Evliyalar Diyarı
Işık Hadisesi

Sayı

%

7
6
3

35
30
15

Delikli Taş
Tillo
Veysel Karani

2
1
1

10
5
5
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Katılımcılara

sorulan

"Siirt

dendiğinde

aklınıza

ne

gelmektedir?" sorusu ile Siirt'in katılımcılarda neler
çağrıştırdığına

bakılmak

istenmektedir.

Bu

soru

ile

katılımcıların Siirt'in kent kimliğine ilişkin algılarına
bakılmaktadır.
Bu soruya 55-75 yaş aralığındaki katılımcıların % 85'i Siirt
dendiğinde akıllarına "Evliyalar Diyarı" ifadesinin geldiğini,
% 5'i akıllarına medreselerin geldiğini, % 5'i akıllarına
akılarına Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından inşa edilmiş
olan "Işık Hadisesi"nin geldiğini ve % 5'i de akıllarına
şeyhlerin ve tarikatların geldiğini belirtmişlerdir. Bu yaş
grubundaki bireylerin verdileri cevaplarda dinsel öğelerin
yoğun olduğu dikkat çekmektedir.
19-24 yaş aralığındaki katılımcıların % 35'i Siirt dendiğinde
akıllarına büryan ve fıstık gibi yöresel yiyeceklerin
geldiğini, % 30'u "Evliyalar Diyarı" olduğunun canlandığını,
% 15'i "Işık Hadisesi" nin geldiğini, % 10'u "Delikli Taş"ın
geldiğini, % 5'i "Tillo" nun geldiğini, % 5'i "Veysel Karani"
nin geldiğini belirtmişlerdir.
Katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında; 55-75 yaş
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aralığındaki katılımcıların tamamı kentin tamamen dini
unsurları ile akıllara geldiğini belirtmekte, 19-24 yaş
aralığındaki katılımcıların da bir kısmının kentin dini
unsurları ile öne çıktığını ifade etmekte, bir kısmının da
kentin dini unsurları dışında tarihi, doğal özellikleri ya da
yöresel yiyecekleri ile tanındığını belirttikleri görülmektedir.
Tablo 3: Siirt'in Öne Çıkan Özellikleri
Siirt, hangi özellikleri ile öne çıkmaktadır?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Dini Mekanları
Evliyaları
Diğer: aslında öne çıkacak çok bir şeyi yok.

Sayı

%

11
8
1

55
40
5

19-24 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Dini Mekanları
Tarihi Mekanları
Yöresel Yemekleri
Tarım Ürünleri (Fıstık,bal)
Doğal Güzellikleri

Sayı

%

6
5
4
4
1

30
25
20
20
5

Siirt'in hangi özellikleri ile öne çıktığına ilişkin soruya 55-75
yaş aralığındaki katılımcıların % 55'i dini mekanları ile, % 40'ı
evliyaları ile öne çıktığı cevabını vermişlerdir. Bu yaş
grubunun % 5'i de öne çıkacak çok bir özelliğinin olmadığı
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yanıtını vermişlerdir. Bu soruya 19-24 yaş aralığındaki
katılımcıların % 30'u dini mekanları ile, % 25'i tarihi mekanları
ile, % 20'si yemekleri ile, % 20'si fıstık ve bal gibi tarımsal
ürünleri ile ve % 5' i de doğal güzellikleri ile öne çıktığını
belirtmişlerdir.
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların tamamına yakını kentin
din kimliğinin öne çıktığını ifade etmektedir. 19-24 yaş
aralığındaki katılımcıların büyük bir kısmına göre ise dini
unsurlar kentte diğer unsurlardan sonra gelmektedir.
Mahalle muhtarı olan Katılımcı: "Tarihi yapıların çoğunun
yıkıldığı ve kaybolduğu bilirim..." ifadesiyle kentin tarihi
kimliğinin kaybolduğu durumların yaşandığını belirtmiştir.
Tablo 4: Siirt'in Kentsel Karakteri
Siirt nasıl bir kentsel karakter göstermektedir?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Tarım kentidir
Turizm kentidir
Diğer

Sayı

%

15
4
1

75
20
5

19-24 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Tarım kentidir
Turizm kentidir

Sayı

%

16
4

80
20
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Siirt'in nasıl bir kentsel karakter gösterdiğine ilişkin soruya 5575 yaş aralığındaki katılımcıların % 75'i tarım kenti olduğunu,
% 20'si turizm kenti olduğunu ve % 5'i de kentsel bir karakter
göstermediğini belirtmiştir. Bu soruya 19-24 yaş aralığındaki
katılımcıların % 80'i tarım kenti olduğunu, % 20'si de turizm
kenti olduğunu belirtmiştir. Burada kentin turizm kenti
olduğunu düşünen katılımcılar, kentin din turizmi ile öne
çıktığını ifade etmişlerdir.
Gazeteci olan katılımcı: "Siirt, hiç bir kentsel karakter
göstermiyor ama potansiyel değerlendirilirse inanç turizmi
açısından turizm kenti olabilir." şeklinde görüş beyan ederek
kentin sahip olduğu kentsel kimliğin öne çıkarılmasının yararlı
olacağını belirtmiştir.
Tablo 5: Siirt'in Turistlerce En Fazla Ziyaret Edilen Yerleri
Siirt'in turistlerce en fazla ziyaret edilen yerleri nerelerdir?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Evliya Türbeleri
Tillo kalesi

Sayı
15
3

%
75
15

Medreseler
Alimleri
19-24 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Türbeler
Tillo Kalesi
Delikli Taş
Botan Milli Parkı

1
1
Sayı
7
7
5
1

5
5
%
35
35
25
5
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Araştırmada Siirt'in turistlerce en fazla ziyaret edilen yerleri sorulmuş, 5575 yaş aralığındaki katılımcıların % 75'i Siirt'teki evliya türbelerinin, % 15'i
Tillo Kalesinin, % 5'i medreselerin ve % 5'i de alimlerin ziyaret edildiğini
belirmişlerdir. Bu soruya 19-24 yaş aralığındaki katılımcıların % 35'
türbelerin, % 35'i Tillo Kalesi'nin, % 25'i Delikli Taş'ın ve % 5'i de Botan
Milli Parkı'nın Siirt'e gelen turistlerce en fazla ziyaret edildiğini ifade
etmişlerdir.
55-75 yaş aralığındaki katılımcılara göre de kentte turistler tarafından da en
fazla dinsel öğelerin ziyaret edildiğini belirtilmektedir. Bu nedenle kentte
dinsel öğelerin öne çıktığı söylenebilmektedir. Fakat 19-24 yaş aralığındaki
katılımcılara göre kente gelen turistlerin daha az bir kesimi dinsel mekanları
ziyaret etmektedir.
Tablo 6: Siirt'in Kent Kimliğini Yansıtan Öğeler
Siirt'in Kentin Kimliğini Yansıtan Öğeler Nelerdir?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Evliyalar
Türbeler
Camileri
19-24 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Yöresel Yiyecekleri (Büryan-Fıstık)
Evliya Türbeleri
Tillo
Delikli Taş
Veysel Karani

Sayı
12
7
1
Sayı
7
6
3
3
1

%
60
35
5
%
35
30
15
15
5
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Siirt'in kent kimliğini yansıtan öğelerin neler olduğuna ilişkin
soruya 55-75 yaş aralığındaki katılımcıların % 60'ı evliyaları,
% 35'i türbeleri ve % 5'i camileri şeklinde yanıtlar vermişlerdir.
Bu soruya 19-24 yaş aralığındaki katılımcıların % 35'i yöresel
yiyecekler, % 30'u evliya türbeleri, % 15'i Tillo, % 15'i Delikli
Taş ve % 5'i de "Veysel Karani" şeklinde yanıtlar vermişlerdir.
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdikleri cevaplarda
dinsel öğeler öne çıkmaktadır. Kentte çok sayıda türbe olduğu
ve büyük bir kitle tarafından da ziyaret edilmesi kentsel kimlik
algısı üzerinde de yer edinmektedir. 19-24 yaş aralığındaki
katılımcılara göre de dinsel unsurların önemli bir yerinin
olduğu fakat yöresel ürünlerin, tarihi ve doğal mekanların da
burada öne çıktığı görülmektedir.
Gazeteci yazar olan katılımcıya göre: "Siirt'in Evliyalar
Diyarı olarak anılmasında Siirt'in 7 tepesinde bulunan 7
evliyanın türbesi önemlidir. Bu evliyaların maddi ve manevi bir
branşı olduğuna inanılır. Kentte toplum üzerinde de önemli
etkiler bırakmış olan bu önemli şahısları da bilmek Siirt'in kent
kimliğini tanımlamada yararlı olacaktır. Siirt'te bulunan
türbelere zaman hastalığına şifa arayan ya da dertlerine derman
arayan halkın önemli bir kesimi tarafından ziyaret edildiği" de
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ifade edilmektedir.
3.2.3. Küreselleşmenin Siirt'in Kent Kimliğine
Etkileri
Çalışmada küreselleşme sürecinden önce Siirt'in nasıl bir kent
kimliğine sahip olduğuna ilişkin veri toplanması için yalnızca
55-75 yaş aralığındaki kitleye bazı sorular yöneltilmiştir.
Buradaki bu katılımcı kitlenin bir kısmının kente ilişkin farklı
çalışmalar

yürütmüş

olması

ve

kendilerinden

önceki

dönemlerde kentte yaşamış olan bireylerin de kente ilişkin bilgi
birikimlerini yansıtabilecek bilgilere sahip oldukları, bu bilgiler
ışında sorulara yanıtlar verdikleri görülmektedir. Araştırmada
Siirt'in küreselleşme süreci sonrasında yaşamış olduğu kentsel
kimlik erozyonunun ortaya konabilmesi için küreselleşme
sürecinden önceki dönemlerde nasıl bir yer olduğuna ilişkin
veri toplanması önemli görülmektedir. Bunun için bu katılımcı
kitleye aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.
Tablo 7: Katılımcıların Siirt'in 1970'li Yıllar ve Öncesindeki Kent Kimlik
Algıları
1970'lerde ve öncesi dönemde Siirt nasıl bir yerdir ?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Evliyalar Diyarı'dır.
Şehirdeki maneviyat daha yoğundu.

Sayı
11
3

%
55
15

KENT KİMLİĞİNİN EROZYONU:
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" Kimliğinin Aşınması | 83
İnsani ilişkiler şimdiden daha iyiydi.
Apartmanlaşma yoktu.
Hayat pahalılığı yoktu.
Ulaşım ve iletişim ağları çok zayıftı.

3
1
1
1

15
5
5
5

Araştırmada katılımcıların küreselleşme sürecinden önce
Siirt'in kent kimliğine ait bilgilerine başvurulmuştur. Kentin
küreselleşme sürecinden önce nasıl bir yer olduğuna ilişkin veri
elde edilebilmesi için yalnızca 55-75 yaş aralığındaki
katılımcılara sorular sorulmuştur. çünkü o dönem burada
yaşayan bu katılımcıların kentin o dönem yaşantıları hakkında
bilgi sahibi oldukları düşünülmektedir.
Bu soruya 55-75 yaş aralığındaki katılımcıların % 55'i o
dönemde buranın "Evliyalar Diyarı" olduğunu belirtmektedir.
Katılımcıların % 15'i o dönemde kentin daha manevi bir yer
olduğunu, % 15'i insani ilişkilerin daha ileri düzeyde
yaşandığını, % 5'i o dönemlerde apartmanlaşmanın ve
siteleşmenin olmadığını ve az katlı evlerin olduğunu, % 5'i
hayat pahalılığının olmadığını ve % 5'i de ulaşım ve iletişim
ağlarının daha zayıf olduğunu belirtmektedir.
Katılımcıların verdikleri cevaplarda küreselleşme öncesi
dönemde kentteki evliyaların ve kentteki manevi atmosferin
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kent kimliğinde önemli olduğu yönündeki bilgiler dikkat
çekmektedir.
Tablo 8: Katılımcıların Siirt'in 1970'ten 2020 yılına kadar geçen sürede
Kent Kimliğinde Görülen Değişikliklere İlişkin Görüşleri
1970'ten sonra Siirt'in kentsel olarak ne gibi
değişiklikler olmuştur?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği
cevaplar
Siirt'teki beton yapılar artmıştır.
Siirt'te dini inanışlarda zayıflama olmuştur.
Akrabalık ilişkileri çok zayıflamıştır.
Siirt'in nüfusu çok artmıştır.
Siirt'te yaşam maliyetli hale gelmiştir.
Şehrin imkanları artmıştır.

Sayı

%

6
5
5
2
1
1

30
25
25
10
5
5

Araştırmada küreselleşme sürecinden sonra Siirt'in kent
kimliğinde meydana gelen değişikliklerin ortaya konması
amacıyla yalnızca 55-75 yaş aralığındaki katılımcılara bu soru
sorulmuş ve bu katılımcıların % 30'u Siirt'teki betonarme
yapıların arttığını, % 25'i insanların dini inanışlarında
zayıflamanın

olduğunu,

%

25'i

akrabalık

ilişkilerinin

zayıfladığını, % 10'u kent nüfusunun çok arttığını, % 5'i kentin
ekonomik olarak daha pahalı yer haline geldiğini ve % 5'i de
kentin imkanlarının arttığını belirtmiştir.
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Tablo 9: Küreselleşme süreci sonrasında Siirt'in kent kimliğinde görülen
değişiklikler
1970'ten sonra Siirt'in kent kimliğini yansıtan unsurlarda
bir değişiklik olmuş mudur ?
55-75 yaş aralığındaki katılımcıların verdiği cevaplar
Siirt'in "Evliyalar Diyarı" olduğu artık daha az
kullanılmakta.
Siirt'teki Türbeler daha az ziyaret edilmekte.

Sayı
8

%
40

2

10

Siirt'te dini yaşam daha az hissedilmekte.
Hayır Siirt yine benzer özellikleri ile bilinmekte

3
7

15
35

Araştırmada katılımcıların küreselleşme sürecinden sonra
Siirt'in kent kimliğini yansıtan argümanlarda meydana gelen
değişikliklerin ortaya konması için yalnızca 55-75 yaş
aralığındaki

katılımcılara

sorulmuş

olan

soruya

bu

katılımcıların % 40'ı Siirt'in "Evliyalar Diyarı" kimliğinin daha
az kullanıldığını, % 10'u Siirt'teki türbelerin daha az ziyaret
edildiklerini, %15'i Siirt'teki dini yaşantının zayıflamış
olduğunu belirtmektedir. katılımcıların % 35' i ise Siirt'in
benzer özelliklerle bilindiğini belirttikleri görülmektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kentler sahip oldukları ayırt edici özellikleriyle dünyanın diğer
kentlerinden ayrılmakta, bu sayede öne çıkan kimlikleri ile
bilinmektedir. Kentlerin kimlikleri uzun zaman diliminde
sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel gelişmeler sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Uzun

zaman

diliminde

ortaya

çıkan

kentlerin

kent

kimliklerinin zamanla kaybolma riski bulunmaktadır. 20.
yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan küreselleşme süreci ile
birlikte kent kimliklerinin aşınması, kentlerin tektipleşmeleri
ve birbirlerine benzeyerek kentsel kimliklerini kaybetme
riskleri çoğu zaman dile getirilen konu konudur. Küreselleşme
süreci sonrasında kent yaşamında tüm insanların yaşam
biçimlerinin benzer hale gelerek tektipleşme eğilimde olması,
kentlerin bazı değerlerinin kaybolasına yol açabilmektedir.
Fakat bazı kentler bu aşınmalara karşı daha dirençli
durmaktadır. Özellikle büyük kitleler tarafından kutsal
mekanlara sahip olan kentlerde kent kimliğinin aşınmaya karşı
daha dirençli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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İslam halifesi Hz Ömer zamanında fethedilen ve önemli bir
bilim ve kültür merkezi haline gelen Siirt'te çok sayıda medrese
kurulmuştur. Burada kurulan medreselere ilim tahsil etmek ya
da ders vermek için gelen ya da burada yaşayan ve kentte
önemli izler bırakan şahsiyetlerin daha büyük kitleler
tarafından tanınır hale gelmeleri ve kentle bütünleşecek kadar
önemli görülmeleri kentin kimliğine etki edecek düzeye
varmıştır.
Özellikle Siirt'in İslamlaşması sonrası kentte önemli izler
bırakan İslam alimlerinin burada bıraktıkları eserler, buranın
"Evliyalar Diyarı" olarak öne çıkmasında etkili olmuştur. Fakat
dünyada yaşanan küreselleşme süreci sonrasında dünya
kentlerinin

hızla

birbirine

benzemesi

nedeniyle

"kent

kimliğinin erozyonu" olarak ifade edilebilecek olan kent
kimliklerinin aşınması sorunu, Siirt'te de kendini göstermeye
başlamıştır.
Bu

çalışmada

elde

edilen

veriler

neticesinde

Siirt'in

küreselleşme sürecinden önceki zaman diliminde kentsel
kimliğinde dinsel unsurların önemli bir yere sahip olduğu
görülmektedir. Kentin dinsel unsurların öne çıkmasında da
burada yaşamış olan evliyaların katkılarının büyük olduğu ve
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bu nedenle buranın "Evliyalar Diyarı" olarak tanımlandığı
görülmektedir. 55-75 yaş aralığındaki katılımcı kitlenin
küreselleşme sürecinden çalışmanın yürütüldüğü 2021 tarihine
kadar kentte yaşamış olmaları ve kentte yaşanan değişimleri
ilgiyle gözlemleyerek paylaşmış olmaları ve bu süreçte kentin
kimliğinde yaşanan değişimleri paylaşmaları küreselleşme
sürecinin kent kimliğine olan etkilerinin ortaya konmasında
değerli görülmektedir. Bu katılımcı kitlenin genel olarak kent
kimliğine ilişkin verdikleri bilgiler ışığında kent kimliğinde
dinsel unsurların önemli bir yere sahip olduğu ve dinsel
unsurların önce çıkışında da kentte yaşamış olan evliyaların
rolünün büyük olması nedeniyle buranın "Evliyalar Diyarı"
olarak öne çıkan bir kent olduğu düşünülmektedir. Fakat bu
katılımcı kitlenin önemli bir kısmı zamanla kentin bu
kimliğinde

değişim

olduğunu

belirtmeleri

de

dikkat

çekmektedir.
Çalışmada veri toplanan diğer katılımcı kitle ise kente sonradan
gelen, kentte 1 ile 5 yıl arasındaki zaman geçirmiş olan
öğrencilerden seçilmiştir. Bu katılımcı kitlenin büyük bir
kısmının Siirt'in kent kimliğini tanımlarken kentteki dinsel
unsurlara yer vermemesi, Siirt'in "Evliyalar Diyarı" kent
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kimliğinin geçmişte daha sık kullanıldığını, genç topluluk
arasında daha az kullanıldığını ve Siirt'in "Evliyalar Diyarı"
kent kimliğinin unutulmaya başlandığını hatta kaybolma
sürecine girmeye başladığını ortaya koymaktadır. Bu durum da
küreselleşmenin kente kimliğinin aşınmasına yani kentsel
kimlik erozyonuna yol açtığı şeklinde yorumlanabilmektedir.
Siirt'te geçmiş dönemlerde kullanılan "Evliyalar Diyarı"
kimliğinin unutulmasında kurum ve kuruluşların buna dair
herhangi bir çalışmalarının olmayışının da etkili olduğu
düşünülmektedir. Nitekim araştırmada kentte yarım asırdan
fazla yaşammış olan katılımcılara sorulan Siirt'in kentsel
kimliğini ortaya çıkarmak için çalışan kurum ve kuruluşlar
oldu mu? olduysa bu çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Sorusuna katılımcıların tamamından kent kimliğinin ortaya
çıkarılmasında herhangi bir çalışmanın yapılmamış olduğu
cevabı alınmıştır. Bu araştırma sürecinde yapılan çalışmalar
incelenirken başta Kültür Turizm İl Müdürlüğü olmak üzere
herhangi bir kurumun bu konuda herhangi bir çalışmasına
rastlanmamış olunması bu bilgileri doğrular niteliktedir.
Emekli öğretmen olan katılımcı: "..Herkesin dini kimliğinden
bahsetmesine rağmen kentin bu kimliğinin öne çıkaracak
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akademik bir çalışma eser ortaya konmamıştır." İfadesinin
yanında
Emekli gazeteci olan katılımcı: "Yıllar önce ben "Veysel
Karani"

anma

etkinlikleri

düzenledim. Bu işlerde

iyi

organizasyonlar gerekmektedir..." ifadesi ile bu konuda
kurumlardan dışında bireysel çabalarla bir şeyler yapıldığını
ifade etmiştir. Ayrıca aynı katılımcı kent kimliğine ilişkin
kurum ve kuruluşların duyarsızlığını da şu sözlerle ifade
etmiştir: "Aslında kent kimliğinin silindiği bazı çalışmalara da
şahit oldum. Şeyh Hasan-ı Asakir camii yüzlerce yıllık bir
camiydi. O cami yıkıldı ve yerine yeni bir cami yapıldı.
Caminin ismi bile Çarşı cami olarak değiştirildi. Kentin bazı
tarihi değerleri bu şekilde yok edildi. fakat hiçbir kurum ve
kuruluş buna dur diyemedi" şeklindeki açıklamaları Siirt kent
kimliğinin korunmasında önemli olarak görülen dini unsurların
daha çok burayı bilen ve burada yaşayan kişilerce bilindiğini,
herhangi bir resmi kurum ve kuruluş tarafından ortaya
çıkarılmadığı göstermektedir. Kentin bu kimliğinin öne
çıkarılması yönünde herhangi bir kurum ve kuruluşun
çalışmanın olmayışının dışında kentin bu kimliksel bazı
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izlerinin de farklı yollarla silinmesi kentin kimliğinin daha
hızla aşınmasına yol açmaktadır.
Küreselleşme sonrasında dünyada kent yaşamında benzer
yaşam tarzının, benzer yapılaşmanın yaygınlaşmasıyla kentler
de hızla özgün yapılarından sıyrılarak birbirlerine benzemeye
ve kent kimliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Dinsel
unsurların kent kimliklerinin aşınmasına karşı daha dirençli
olabileceği

ve

yavaşlatabileceği

yaşanan

kentsel

düşünülmektedir.

kimlik
Fakat

erozyonunu

kent

kimliğini

yansıtan dinsel unsurların da belleklerden silinmeye başlaması,
yok olma sürecine girmesi; küreselleşme sürecinin buralardaki
kent kimliğinin aşınmasını hızlandırarak ve kentsel kimliğinin
erozyonuna

yol

açmaktadır.

Siirt'te

"Evliyalar

Diyarı"

kimliğinin zaman içerisinde kaybolma sürecine girmesi;
küreselleşmenin kentin kimliğinin aşınmasına yol açan, kent
kimliği

erozyonunu

yorumlanmaktadır.

ortaya

çıkaran

etkisi

olarak
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