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TAKDİM
Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdeal Kent Dergisi, kentlerin her an yaşadığı değişime tanık olmayı ve bu tanıklığı da yapıcı bir katkıya dönüştürmeyi varlığının gerekçesi olarak kabul etmektedir. Geçmişte kalan tarihsel dönemlere nazaran değişimin çok daha hızlı ve çeşitli versiyonlarının
karşısında elbette kentler de bu değişimden hem nasibini almakta hem de
bu değişimi etkilemektedir.
Bu değişimin hızı ve kapsadığı alanın çok geniş olması, 11-12-13 Mayıs
2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde düzenlediğimiz II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nin gündemini etkileyen en önemli neden olarak düşünülmelidir. “Küresel ve Yerel
Arasında Kentler: Stratejiler, Fırsatlar ve Sorunlar” ana temasıyla gerçekleştirdiğimiz ikinci kongrenin, bu bağlamıyla küresel sistem içinde kentlerin hayatımızı ne düzeyde etkilediğini bu etkinin ise “öteki” kentler ile kurulan ilişkiyi nasıl şekillendirdiğini açığa çıkartma amacı da taşımaktadır.
II. Kent Araştırmaları Kongresi’ni bu yıl İTÜ’de yapma hususunda sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca hocamıza teklifte bulunduğumuz andan itibaren, kendileri bu fikri sonuna kadar destekledi ve kongrenin İTÜ’de yapılması için bize önemli imkanlar sundular. Bunun için başta
rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sinan Mert Şener’e ve dekan yardımcısı Prof. Dr. Özlem GÜNGÖR
ÖZÇEVİK’e sonsuz teşekkür ediyorum.
Ayrıca kongre hazırlık sürecinde görev alan düzenleme kurulu, bilim
kurulu üyeleri ile İdeal Kent Dergisi’nin editörü hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Ortaya çıkan bu önemli çalışmanın yaşam kalitemizi pozitif veya negatif yönde etkileyen en önemli unsurlardan biri olan kentsel yaşam kalitesinin gelişimine katkı sunacağını umut ediyorum.
Emir Osmanoğlu
Kent Araştırmaları Enstitüsü
Enstitü Direktörü

TAKDİM
Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Stratejiler,
Fırsatlar ve Sorunlar
Şerife GENİŞ1
Dünya bir maskeli balo gibidir. Onu iyice görmek isterseniz tek bir yerde
durmazsınız. (Chinua Achebe)2
Kapitalizmin küreselleşmesiyle birlikte kentler, küresel ve yerel ilişkilerin
karşılıklı etkileşiminin ortaya çıkardığı dinamikleri inceleyebileceğimiz
önemli mekânlardan biri haline geldiler. Bu bağlamda, Saskia Sassen’in
1991 yılında yayımlanan Küresel Kent: New York, Londra, Tokyo isimli kitabı, kent araştırmalarında paradigmatik bir değişime yol açmış olması bakımından önemlidir. Sassen bu çalışmasında, 1980’lerle birlikte hızlanan
kapitalizmin küreselleşme sürecinin merkezde yer alan bazı kentlerin küresel, ulusal ve yerel ölçeklerde üstlendikleri işlevleri yeniden tanımladığını ve eş zamanlı olarak da bu kentlerin ekonomik ve sosyo-mekânsal
yapılarında bir dizi değişime yol açtığını iddia eder. Aradan geçen süre
Sassen’in kapitalizmin küresel ölçekte yeniden yapılandırılması ile kentlerin yeniden yapılandırılması arasında ilişki kuran tezini hem doğrulamış hem de bu tezin sınırlılıklarını göstermiştir. Peter Marcuse ve Ronald
Van Kempen’in (1999) Küreselleşen Kentler: Yeni Bir Mekânsal Düzen isimli
derlemelerinde öne sürdükleri gibi, küreselleşme sadece dünya kapitalizminin kontrol ve komuta merkezleri addedilen kentleri yeniden yapılandırmamaktadır. Bütün kentler değişen derecelerde ve değişen biçimlerde küreselleşmeden etkilenmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, az ya da
çok, değişen yoğunlukta ve biçimlerde bütün kentleri ulus-aşırı ilişkilerin içine çekmiştir. İkinci olarak, küreselleşme sadece ‘ekonomik alan’dan
ibaret değildir. Arjun Appaduari’nin (1990) de vurguladığı gibi, küreselleşme birbirinden göreli olarak bağımsız, her daim eş zamanlı ilerlemeyen
fakat birbiriyle ilişki ve etkileşim halinde olan, zaman zaman da örtüşebilen bir dizi akış uzamlarından ya da alanlarından (scapes) oluşmaktadır.
Bunlar etno-alan (ethnoscape), finans-alan (finanscape), medya-alan (mediascape), tekno-alan (technoscape), ideo-alandır (ideoscape). Bu alanların etkileşimi ya da birinin diğerine üstünlüğü, yerelin ne türden bir küreselleşme yaşayacağını belirler. Alanlar arasındaki etkileşimi ve öncelik ilişkisini
belirleyen ise, başta devlet ve sermaye olmak üzere toplumsal kurumlar
ve aktörlerdir. Üçüncü olarak, küresel ile kentsel olanın etkileşimi pati1
Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
2
Chinua Acebe’in bu sözünü bana hatırlattığı için sevgili öğrencim Çisem Yayla’ya çok teşekkür ediyorum.
Küreselleşmeyi ve kentlerin/mekanların küreselleşmesini nasıl çalışmalıyız sorusuna dair söylemek istediklerimi, sunmaya çalıştığım bakış açısını bundan daha iyi özetleyen bir söz olamazdı.
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ka bağımlı (path-dependent) bir süreçtir (Peck, Theodore ve Brenner 2009).
Küreselle yerelin eklemlenme biçimleri ve bu eklemlenmenin ortaya çıkaracağı sonuçlar, ulusal ve yerel bağlamlar, ilişkiler ve aktörlerden bağımsız düşünülemez. Tek tip bir küreselleşme yoktur, ulusal ve yerel ile küreselin özgün etkileşimi sonucunda ortaya çıkan ‘küreselleşmeler’ vardır
(Buroway, Blum, George, vd. 2000; Faranak 2016; Gille ve O’Riain 2002).
Son olarak, Sassen’in hem küreselleşme hem de kentlerin küreselleşmesi anlatısı, aşırı makro ve yapısalcıdır. Küreselleşmeyi toplumsal aktörlerden bağımsız gerçekleşen bir süreçmiş gibi kuran bu tür anlatılar küreselleşmeyi fetişleştirme ve meşrulaştırma riski taşırlar. Oysa küreselleşme,
devletler, sermaye grupları, ulusal ve yerel aktörler, göçmenler, vb. farklı ölçeklerde hareket eden, güç kaynakları ve dünya görüşleri bakımından
çeşitlilik arz eden toplumsal aktörler tarafından inşa edilir, deneyimlenir,
yeniden üretilir ya da karşı konulmaya çalışılır. Bu anlamda küreselleşmenin aktörlerinden ve onların projelerinden bağımsız olarak küreselleşmeyi ve kentlerin küreselleşme süreçlerini anlamaya çalışmak eksik ve hatalıdır (Buroway, Blum, George, vd. 2000; Faranak 2016; Gille ve O’Riain
2002; McMichael 2000; Smith 2001).
Bu eleştirilenin ve katkıların ışığında bakıldığında, bugün yeryüzünde küresel akışlardan etkilenmeyen bir kent düşünmek neredeyse imkansızdır. Küreselleşme irili ufaklı, merkezde ya da çeperde yer alan bütün
kentlerin gündelik yaşamlarının, sosyo-mekânsal örüntülerinin ve büyüme stratejilerinin bağlamını yeniden tanımlamış, ulus-aşırı süreçler kentsel dinamiklerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kentlerin küresel
alan ve aktörlerle etkileşimi ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, ideolojik
ve diyasporik akışlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu akışlar bir yandan kentleri birbirine bağlayan çeşitli türden ağların ortaya çıkmasına, diğer yandan da birbirine bağlı bu kentlerde çok yönlü siyasal, toplumsal
ve mekânsal dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümlerin ayrıntılı
ve eleştirel bir gözle çalışılması, hem bir kentin küreselleşmesinin özgün
yanlarını hem de o kentte yaşayan farklı gruplar için bu sürecin ne anlama geldiğini kavramak bakımından önemlidir. Örneğin, kentlerin küreselleşmesinin bir yüzünü ekonomik canlanma ve büyüme oluştururken,
bir diğer yüzünü de ekonomik çöküş, sanayisizleşme, emek gücünün tasfiyesi, enformelleşmesi ve yoksullaşması oluşturmaktadır. Benzer şekilde, küreselleşme bazı gruplar için emlak piyasasının büyümesi ve canlanması anlamına gelirken, başka gruplar için konut ve ofis fiyatlarının artışı,
soylulaştırma ve yerinden edilme anlamına gelebilmektedir. Son bir örnek vermek gerekirse, küreselleşme bazı kentler için sermaye piyasalarının büyümesi, ihracatta artış, hizmet sektörünün genişlemesi, turizmin
artışı vb. deneyimlere tekabül ederken, başka kentler için küreselleşme,
iş arayan yoksul göçmenler ve sığınacak yer arayan mültecilerdir. Bu anlamda, bazı kentler ve bazı kentli gruplar için küreselleşme bir fırsat iken,
başka kentler ve kentli gruplar için küreselleşme ekonomik, toplumsal ve
altyapısal sorunların, risklerin kaynağını teşkil edebilmektedir. Kentlerin
küreselleşmesinin bu çok katmanlı gerçeği kaleydoskopik bir bakış açısıXX
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nın gerekliliğine işaret eder.
Küreselleşme ve kent ilişkisi sadece akademik camianın ilgi alanı ile sınırlı kalmamış, küresel ve ulus-aşırı bölgesel ekonomik ve siyasi kurumların yanı sıra ulusal ve yerel kurumlar ve aktörler de kentleşme politikalarında ve söylemlerinde küreselleşmeyi merkeze alan bir tutum ve strateji
içine girmişlerdir. “Küresel kent” ve “dünya kenti” kavramları akademik
birer kavram olmaktan çıkarak İstanbul, Moskova, Kahire, Paris, Şangay,
Mumbai gibi (örnekler çoğaltılabilir) merkezde ve çeperde yer alan pek
çok büyük kentin (ve ilerleyen zamanda neredeyse tüm kentlerin) kent politikalarını şekillendiren bir söylem ve strateji haline gelmiştir (Goldman
2011; Jessop 1997; Jessop ve Sum 2000; Todd 1995).3 Küresel akışlara eklemlenmeyi kentsel politikanın merkezine koyan başka kavramlar da türemiştir; “girişimci kent”, “marka kent”, “enformasyon kenti”, “kültür
kenti” bu kavramlardan bazılarıdır. Artık neredeyse bütün metropollerde rastladığımız mega projeler, küresel ‘eventler’, bianeller, festivaller,
kentleri küresel sermaye akışlarının çekim noktası yapmayı hedefleyen
ve meşruiyetlerini bu sosyo-mekânsal tahayyüllerden devşiren girişimlerdir. Michael Goldman’ın deyişiyle, çağımızın “kentsel kalkınma söylemi”
(Geniş 2016) olarak da tanımlanabilecek olan ve kentleri küresel düzlemde “yarışan yerellikler” olarak kurgulayan bu türden söylemlerin yerelde
sebep olduğu siyasi, toplumsal ve mekânsal sonuçlar da günümüz kentlerini anlamak bakımından çalışılması gereken önemli alanlardır.
Ulus-aşırı, ulusal ve yerel siyasi ve ekonomik aktörler küreselleşmeyi
genelde bir fırsat olarak resmetmektedirler. Öte yandan, küresel ağlar ve
ilişkiler kentler açısından sadece fırsatlar sunmaz. Küreselleşme aynı zamanda kentlerin küresel ve bölgesel krizlere daha duyarlı hale gelmelerine ve kontrolleri dışında kalan ilişkilerin ve güçlerin baskılarına maruz
kalmalarına neden olur. Küresel ve bölgesel ölçeklerde yaşanan jeo-ekonomik ve jeo-politik dönüşümler, kentlerde yerel aktörlerin ve politika
yapıcıların iradesi dışında gelişen derin ekonomik ve sosyo-mekânsal yeniden yapılanmalara sebep olabilir. Yerel yönetimlerin piyasa temelli ve
rekabet odaklı siyasalara zorlandığı bu dönemde, bu türden krizlerle başa
çıkma yetileri ve stratejileri “küreselleşen kentlerin” karşılaştıkları sorunları anlamak açısından çalışılması gereken bir diğer önemli başlıklardan
biridir.
Küreselleşme sadece siyasi ve ekonomik aktörlerin yer aldığı ve şekillendirdiği ‘yukarıdan aşağıya’ ilerleyen ya da ‘dayatılan’ bir süreç olarak
da düşünülmemelidir. Küreselleşme sermayedarların, politika yapıcıların
ve kentli elitlerin dünyası kadar, kapitalist kentleşmeye alternatif geliştirmeye çalışan muhalif grupların ve hareketlerin de ulus-aşırılaşmasına,
kendi ulus-aşırı ağlarını kurmalarına olanak tanır. Öte yandan, bazı toplumsal hareketler kadar kitleselleşmeyen ancak alternatif kent ütopyaları
etrafında şekillenen ve ulus-aşırı ağlar yoluyla yayılan ve yaşatılmaya ça3
İstanbul için “dünya kenti”/ “küresel kent” kavramlarının akademi içinde ve dışında kullanılmasına başlanmasının ilk örnekleri için bakınız, Keyder (1992), Keyder & Öncü (1993a; 1993b) ve Komili (1996).
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lışılan alternatif kentleşme (örneğin konut hakkı ve kent bostanları gibi)
hareketler de küresel çağda kentlerin geleceğini şekillendirmeye çalışan
‘projeler’ olarak araştırılması gereken önemli deneyimlerdir.
Küreselleşmeyi çalışmak demek, Profesör Faranak Miraftab’ın burada
okuyacağınız açılış konuşması metninde vurguladığı gibi, kendini bir yerde ve bir bakış açısında sabitlemeyen ontolojik, epistemolojik ve metodolojik stratejiler geliştirmek demektir. Ancak bu küreselleşmenin sadece
akışlardan ibaret, yerelden bağımsız, mekânsız olduğu anlamına gelmez.
Tam tersine, küreselleşme bizlerden uzakta, ulaşılamaz bir yerde değildir;
tam da buradadır; yereldedir. Olduğumuz yerdedir. Küreselleşmeyi “yerelliklerde” çalışmalıyız ama bunu yaparken de yerelin küresel, ulus-aşırı bir mekana dönüştüğünü bilerek yöntemlerimiz, bakış açılarımızı ve
kuramlaştırmalarımızı yeniden tasarlamalıyız. Küreselin yerelde, “bağlamında” çalışılması ve anlaşılması bu nedenle ölçekler arasında, makro ile
mikro arasında gidip gelmeyi ve bunlar arasındaki bağlantıları çalışmayı, etnografi ile politik iktisadı eş zamanlı olarak kullanabilmeyi gerektirir. Bunun yanı sıra, sadece devletlere, şirketlere, büyük kurumlara, örgütlere, metropollere değil, küçük kasabalara, köylere, sıradan insanlara
ve sıradan insanların mikro-yaşamlarına bakmayı ve tüm bu aktörlerin ve
“yer”lerin nasıl birlikte ve bağlantılı olarak küreselleşmeyi burada, yerelde ürettiklerini göstermeyi gerektirir.
Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Stratejiler, Fırsatlar ve Sorunlar başlıklı
II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nin Bildiriler kitabında burada kısaca çizmeye çalıştığımız çerçeve ve listelemeye çalıştığımız konulara dair çok değerli ve özgün çalışmalar yer almaktadır. Bu etkinliği ve bu
derlemeyi mümkün kılan herkese emeği ve katkıları için teşekkür eder,
keyifle okumanızı dileriz.
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Keyder, Ç. (1992). İstanbul’u nasıl satmalı? İstanbul, 3, 81-85.
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PREFACE
Cities Between the Global and the Local: Strategies,
Opportunities, Challenges
Şerife GENİŞ1
The World is like a mask dancing. If you want to see it well, you do not
stand in one place. (Chinua Achebe)2
With the globalization of capitalism, cities have re-emerged as one of the
significant places in analyzing the dynamics caused by the interaction of
global and local processes. In this context, Saskia Sassen’s book published
in 1991, The Global City: New York, London Tokyo, has played a land marking role, initiating a paradigm shift in globalization and urban studies.
In her study, Sassen argues that capitalism picked up speed during 1980’s
and as a result has redefined the functions of some cities in global, national and local scales while simultaneously changing the economic and
socio-spatial structures of these cities. The passing decades verified her
thesis about the relationship between the restructuring of capitalism on a
global scale and the restructuring of the major cities around the world. But
time has also showed the shortcomings of her arguments and analysis. As
Peter Marcuse and Ronald Van Kempen (1999) assert in Globalizing Cities:
A New Spatial Order, globalization not only restructures the command and
control centers of the world capitalism; all cities, small and large, central
or peripheral, are affected by globalization with differing degrees and forms. Globalization has drawn all cities into transnational relations although the type and density of these relations show variations. Secondly, the
‘economic realm’ does not consume globalization. As Arjun Appaduari
(1990) emphasizes, globalization consists of relatively independent spaces or scapes of flows: ethnoscape, finanscape, mediascape, technoscape,
ideoscape. These scapes may interact with and shape each other but the
nature of that interaction may not always be positive and supportive. The
nature of the interaction between scapes shapes the nature of the globalization that the local experiences. It is the social actors and institutions,
first and foremost capital and state, that structure the type and nature of
the interaction between scapes. Hence, the interaction of the global and
the local is a path-dependent process (Peck, Theodore ve Brenner, 2009).
The nature of the articulation of the global and the local and the consequences of these articulations cannot be thought independently from nati1
Associate Prof., Adnan Menderes University, Department of Sociology.
2
I would like to thank my dear student Çisem Yayla for reminding me these words of Chinua Acebe. I cannot think of any other phrase that would express my take on how we should be studying globalization and globalization of cities/places.
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onal and local contexts as well as relations and actors. Given this, there
is no uniform globalization. There are “globalizations” produced by the
unique interactions of the global and the local (Buroway, Blum, George,
vd., 2000; Faranak 2016; Gille ve O’Riain, 2002). Lastly, Sassen’s narratives
of globalization and globalization of cities are overly macro and structural. These kinds of narratives that picture globalization as a process independent from social actors and contexts carry the risk of fetishizing and
normalizing it. Contrary to these kinds of narratives, globalization is produced, experienced, re-produced and resisted by a variety of social actors
such as the states, capitalists, national and local actors, immigrants etc.,
that have differing sources of power, world views, agendas and capacities
of mobility. It is in this sense that it would be partial and mistaken story if
we attempt to understand globalization at large and globalization of cities
in particular independent from social actors and their projects (Buroway,
Blum, George, vd., 2000; Faranak 2016; Gille ve O’Riain, 2002; McMichael,
2000; Smith, 2001).
Following this viewpoint, it is not possible to think of a city that is not
affected by the global flows. Globalization has transformed the daily lives, socio-spatial patterns and growth strategies of all cities –whether big
or small, central or peripheral– around the world, and transnational processes have become integral part of the contemporary urban dynamics.
The interaction between cities and globalization is brought into life through economic, social, cultural, political, ideological and diasporic flows.
These flows, on the one hand, result in various networks that link cities to
each other and, on the other, bring about multifaceted political, social and
spatial transformations in these interconnected cities. A thorough and critical study of these transformations is important in order to understand
both what is unique to a city’s globalization and what globalization means
to different groups living in these particular cities. For example, economic revival and growth constitutes one side of globalization of the cities;
the other side is formed by economic decline, deindustrialization, informalization and impoverishment of the labor force. Similarly, while globalization means growth and revival of the real estate market for some
groups, for others it means the rise in housing and rent prices, gentrification and displacement. As a last example, globalization may correspond to
the growth of capital markets, increase in exports, expansion of the service
sector etc., for some cities, while it may correspond to poor immigrants looking for jobs and refugees looking for shelter. In this context, globalization is an opportunity for some cities and some groups. Yet for some others
globalization is the source of economic, social and infrastructural problems. The multi layered reality of the globalization of the cities point out
to the need for employing a kaleidoscopic perspective in our approaches.
Furthermore, the relationship between globalization and cities is not limited to the interest of academia only; global and transnational regional
economic and political institutions as well as national and local actors put
globalization in the center of their urban policies and discourses. “Global
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city” and “world city” concepts became more than mere academic terms and turned into a discourse shaping urban policies of numerous cities like Istanbul, Moscow, Cairo, Paris, Shanghai and Bombay (Goldman,
2011; Jessop, 1997; Jessop ve Sum, 2000; Todd, 1995).3 Other concepts such
as “entrepreneurial city”, “brand city”, “information city”, “culture city”
also originated that put articulation with global flows at the center of urban policies. Mega projects, global events, biennials, festivals are attempts
that aim to make the cities the attraction point for the global capital flows
and gaining their legitimacy from the above mentioned ideas. The political, social and spatial results of these discourses which could be named as
contemporary “urban development discourse” (Geniş 2016) define cities
as “competing localities” on a global level. These discourses and strategies
are important topics to study in order to understand contemporary cities.
Transnational, national and local political and economic actors generally tend to define globalism as an opportunity. On the other hand, global networks and relations do not only provide opportunities for cities.
Globalization also makes cities more sensitive to global and regional crises and more vulnerable to pressure originated by relations beyond their
control. Geo-economic and geopolitical changes at the global and regional
scales may cause deep economic and socio-spatial restructuring that develop without the control of local actors and policy makers. In today’s world, where local authorities are pressured to create policies which are market dependent and competition oriented, the abilities and strategies of the
“globalizing cities” to cope with the crisis is for sure another important topic to study in order to understand the problems these cities face.
We should not think of globalization as a “top-down” or “imposed” process in which only economic and political actors are in play. Globalization
makes way for critical groups and movements to become transnational
as well as capitalists, policy makers and urban elites. It is possible to see
the examples of these types of solidarity networks in the urban movements and protests. On the other hand, alternative urbanization movements and practices that are not as popular as these massive events but
shape alternative urban utopias and help these practices and strategies
spread around the world by establishing transnational networks are important experiences to be researched. They are grassroots “projects” that
try to shape the future of the cities in this global age as well.
As Professor Faraak Miraftab has stressed in her keynote speech and the
essay included here, studying globalization means developing ontological, epistemological and methodological strategies’ that do not fix themselves in one place and in one perspective. Globalization is not something
that is far away. It is here. It is in place, in local. Studying globalization in
localities, in places, understanding globalization in its own context, however, necessitates shifting scales, moving between macro and micro, wea3
See, Keyder (1992), Keyder & Öncü (1993a, 1993b) and Komili (1996) for earlier uses of the concepts of
“world city”/ “global city” for Istanbul in academic and non-academic circles.
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ving them together, tracing the links, flows, relations between them, employing ethnography and political economy at the very same time, focusing
not only on states, companies, big organizations, big movements and metropolises but also on small places, small people, micro-lives and see how
these are all connected all together to make globalizations in places.
The proceedings of the II. International Urban Studies Congress titled
Cities Between the Global and the Local: Strategies, Opportunities and Challenges
include countless examples of valuable and original research tapping into
the framework and themes. We would like to extend our thanks and gratitude to everyone who made this congress and book possible.
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Mühimmat-ı Mekân ve “Yer”leşme Siyasaları:
Metro-merkezçi Küreselleşme Yazının Eleştirisi1
Faranak MİRAFTAB2
Bu makalede, küreselleşmeye odaklanan kent çalışmalarında sıklıkla
unutulan bir mekânın –metropol olmayan bir yerin– deneyimlerini temel
alarak, yerelin ve küreselin iç içe geçmiş süreçler olarak kentleri ve siyasetlerini şekillendirmesine vurgu yapıyorum. Küreselleşmeye dair üretilen metropol merkezli bilginin yoğun bir küreselleşme yaşayan, ulus-aşırı
ilişkiler tarafından şekillenen ve bu ilişkileri şekillendiren, ancak hatalı bir
şekilde sanki küreselleşmenin geride bıraktığı yerlermiş gibi temsil edilen
bir dizi yerelin deneyimine dair tehlikeli bir sessizliğe neden olduğunu
ileri sürüyorum. Metropol olmayan bir bölgenin göç deneyimi üzerinden
hem küreselleşmenin üretilmesini hem de küresel “toplumsal yeniden
üretimi” inceleyerek iki şeyi göstermek istiyorum: (1) yerel-küresel ilişkilerin karmaşıklığı ve iç içe geçmişliği ve (2) benim mühimmat-ı mekân
(materiality of place) olarak ifade ettiğim ya da başka bir deyişle mekânın
maddeselliğinin yerelde ve yerel-küresel ilişkilerinde belli türden bir siyaseti üretmede oynadığı çok önemli rol.3
Bu meseleleri açmak ve tartışmak amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri’nin kalbi (ülkenin ekmek ambarı) diye de anılan bir yerin deneyimlerinden yola çıkarak bahsi geçen süreçleri inceleyen bir vaka çalışması olan kitabım Global Heartland’den (2016) faydalanacağım.4 Uluslararası
ve Türkiyeli okurların tahayyülünde Amerika’nın Orta-batı bölgesi aşina
oldukları bir yer olmayabilir. Fakat bu bölgenin incelenmesinin zihin açıcı
olacağını düşünüyorum. Çünkü burası, küreselleşmeye ve kentsel gelişime dair hakim yazının yalnızca göz ardı etmekle kalmadığı, aynı zamanda küreselleşmenin güçleri tarafından geride bırakılan, yitmeye, çökmeye
mahkum edilmiş mekânlar –umutsuzluk mekânları– olarak yanlış kavramsallaştırdığı mekânlardan birisidir. Dolayısıyla, kentlere ve küreselleşmeye dair tartışmaların odak noktasını bu tartışmalarda marjinalleştirilmiş mekânlara ve topluluklara kaydırmayı analitik olarak verimli
buluyorum.
Önce bağlamı tanıtacağım – bu, sanayisizleşmiş ve göçmen emek gücünün yerinden edilmesi ve “yer”leşmesi (in-placement) yolu ile yeniden
canlanan küçük bir kasabanın hikayesidir. Ardından küreselleşme üzeri1
Çeviri: Şerife Geniş
2
Profesör, Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign
3
Materiality of space kavramına karşılık olarak “mühimmat-ı mekân”ı öneren Ayşe Çavdar’a çok teşekkür
ederim. Kavramın anlatmak istediğini bundan daha iyi ifade edebilecek bir karşılık düşünemiyorum.
4
Amerika’nın kalbi diye anılan yer kabaca ülkenin merkezinde yer alır ve güneyde Missisipi Nehri New
Orleans’a, kuzeyde Minneapolis’e kadar gider ve doğuda Detroit’e ve batıda da Omaha ve Kansas City’ye kadar uzanır. Mark Twain bir keresinde bu bölgeye “ulusun bedeni” adını vermişti. Her ne kadar resmi bir bölge
olmasa da, Amerika’nın kalbi farklı göç, sanayileşme ve mücadele anlarına tanıklık etti ve bölgenin tarihi ülkenin toplumsal, dini ve ırksal aktivizminin önemli kısmına ev sahipliği yaptı.
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ne üretilen metropol merkezci kentsel yazını ve onun metropoliten alanlar
dışında kalan yerlerde yaşanan ulus-aşırı süreçleri anlamadaki eksikliklerini eleştireceğim. Bunu izleyen bölümde de ilişkisel yaklaşımın ve ölçekler arası yöntemin, mekânı ve onun siyasetlerini biçimlendiren çok ölçekli
küresel ve yerel süreçleri anlamakta yaşadığımız “analitik kapanmanın”
üstesinden gelebilmemiz için önemini tartışacağım. Mekânın mühimmatını (nesnelliğini ve bu nesnelliğin ehemmiyetini) ve bunun ne türden siyasetleri (fırsatları ve sınırlılıkları) teşvik ettiğini vurgulayarak bitireceğim.

Küreselleşme Yazınının Metro-merkezli Odağının
Dışında bir Yerellik
Global Heartland kitabım Latin Amerika’dan, Batı Afrika’dan ve pas kuşağı (rust belt) Detroit’ten gelmiş ve Illinois eyaletinin kırsalında yer alan
Beardstown isimli bir kasabada et işleme sanayiinde aşırı zor ve yıpratıcı işlerde çalışmak üzere yerleşmiş birbirinden çok farklı ama mülksüz ve
yerinden edilmiş insanların hikayesini anlatıyor. Kitap, bu göçmen iş gücünün nasıl küresel emek piyasası için üretildiğinin, bu işçilerin ulus-aşırı
hayatlarının onların söz konusu işlerde çalışmaya devam etmelerine nasıl
yardımcı olduğunun ve bu yerinden edilmiş emekçilerin Illinois’de kendilerine yeni bir mesken kurarken birbirleriyle olan ilişkilerini etnisite, ırk,
dil ve vatandaşlık eksenleri üzerinden nasıl yeniden müzakere ettiklerinin
hikayesini anlatıyor. Metropoliten olmayan küçük bir kasabaya, yani kapitalizmin kalbinde yer alan, ama küreselleşme üzerine var olan kentsel
yazında neredeyse tümüyle göz ardı edilmiş türden bir yerelliğe odaklanarak Global Heartland, küresel yerellikleri “küresel” ve “sıradan” kentler
ikileminin ötesinde bir yerde kuramlaştırıyor; mekâna ve “yer”leşmenin
siyasetine dair taze bir bakış açısı sunuyor. Burada “kalp” kelimesi nasıl
ki yerel için bir metafor ise, kitabımın başlığı olarak seçtiğim “küreselin
kalbi” deyimi de küresel-yerel ilişkilerin çetrefilli doğasına gönderme yapıyor ve “küresel” ve “yerel” olanı sorunlu kategorilere dönüştüren eleştirel yazınla diyaloğa giriyor. “Küresel’in kalbi,” küresel-yerel ilişkilerin
çetrefilli biraradalıklarını, iç içe geçmişliklerini ve bir yeri inşa etmede oynadıkları karşılıklı kurucu rolü gösteriyor.
Kitabın anlattığı ve benim bu makale için kullanacağım bu karmaşık,
çok katmanlı hikayeden küçük bir örnek vereyim. Çok da uzun olmayan bir zaman önce, Beardstown’da kasabanın beyaz kalmasını sağlamak
için siyahiler kovuluyor, hatta linç ediliyorlardı –o zamanlar Beardstown
“gün batan kasaba” (sundown town) diye anılıyordu (Yani güneş battıktan sonra siyahilerin kasabada kalmasına izin verilmiyordu.). 2010 yılında ise, kasabanın sakinlerinin yüzde 30’undan fazlası yabancılardan
(başka memleketlerde doğmuş olanlardan) oluşuyordu ve bunların çoğunluğu da Hispanikler5 ve Fransızca konuşan Afrikalılardı. Böylesine
5
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hızlı bir demografik değişimi ancak Cargill gibi devasa bir şirket örgütleyebilirdi. Cargill’in sunduğu düşük ücretli, yüksek riskli işleri kabul etmeye gönüllü olan yerel emek gücü giderek azaldıkça, şirket 1990’ların
ilk yarısında ağırlıklı olarak Meksika’dan olmak üzere, İspanyolca konuşan Latin Amerika’dan ve bir on yıl sonra da ağırlıklı olarak Togo’dan ve
yanı sıra Burkina Faso, Gine, Kongo ve Senegal’den olmak üzere Fransızca
konuşan Afrika ülkelerinden de işçi istihdam etmeye başladı. Göçmenler
Beardstown’a tanıdıklarının referansıyla geliyorlardı. Hatta Cargill, işçilerin referans olduğu her başarılı işe alım için bu işçilere ek ödeme yapıyordu. Dolayısıyla, Afrikalı işçi alımı başlangıçta az sayıda Afrikalının
istihdamı ile başlamıştı; bu işçiler de Yeşil Kart Çekilişi’ni kazanan ve aralarında mühendislerin, doktorların ve avukatların olduğu yüksek eğitimli kişilerdi. Meksikalılar ise, önce göçmenlerin geleneksel geçiş hatlarının
olduğu eyaletlerdeki (Kaliforniya ve Teksas) sınır kasabalarına gönderilen
şirketin gezici personel alım görevlileri tarafından, sonrasında da ağızdan
ağıza yayılan haberler yolu ile işe alınmışlardı. Bazı işçiler Beardstown’a
başka Amerikan eyaletlerinden gelirken, diğerleri doğrudan Meksika’dan
gelmişlerdi. 2007 yılında Göçmenlik ve Gümrük Uygulaması (Immigration
and Customs Enforcement) yürürlüğe girince, Cargill yeniden Amerikan
azınlıkları, en çok da Detroit’ten gelen Afrikalı Amerikalıları istihdam etmeye başladı. Gelen bu yeni grupla birlikte kasabanın emek demografisi
yeniden değişti –kasabanın ırk ve emek konusundaki çirkin tarihini düşününce bir o kadar çarpıcı bir demografik dönüşüm!
Breadstown’un bu dramatik ve hızlı demografik çeşitliliğe geçişi çok
da kolay olmadı. 1996 yılı gibi yakın bir tarihte Beyaz üstünlüğüne inanan
ırkçılar yeni gelen Hispanikleri tehdit etmek için bir yürüyüş yapmışlardı. Fakat eskiden beridir kasabada yaşayan, “yerli” sakinlerin çoğu, onları
çevreleyen ve can çekişmekte olan diğer kasabalardan farklılaştıran ekonomik kazanımları inkar etmekte zorlanırlar. Günümüzde Breadstown,
çevredeki diğer kasabaların aksine, istikrarlı bir konut piyasasına, çok küçük olmasına rağmen bir K-126 okuluna, yeni bir ilkokula ve de (üç dilde
hizmet ve kitaplar sunan) halk kütüphanesine sahiptir. Belki de daha şaşırtıcı olan, kasabanın yaşadığı sosyal değişimdir: Neredeyse her sokak
ırksal olarak bütünleşmiştir; Meksikalı göçmenler arasında ev sahipliği
yüksektir; okul yönetimi İki Dilli Programı hayata geçirmiştir (ayrım yapmaksızın bütün öğrencilere iki dilde eğitim veren çok çarpıcı bir program); açık sahada oynayan çok ırklı futbol takımları vardır; ve kamusal alanda ve çok da eski olmayan bir zaman önce yanan haçlara tanık
olan çarşısında Afrikalı ve Meksikalı kültürel kimlikler açıktan ve gururla sergilenmektedir.
Bu Orta-batı kasabasının dönüşümünü anlayabilmek için
Beardstown’da, 2005-2012 yılları arasında topladığım öykülerle bir araya
gelen ve küresel ölçekte yerinden edilen insanların kompleks yaşamlarını
birbirine bağlayan öyküleri toplamak için Amerika dışına seyahat ettim;
6
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2008’de Meksika’ya ve 2010’da da Togo’ya gittim. Bu çoklu mahalleri kapsayan etnografi (multi-sited etnography) ile yalnızca göçmenin varış noktasındaki emeğini yakalayan ve kapsayan süreçlerin değil, aynı zamanda emeğin bu küresel hareketliliğini üreten ve mümkün kılan süreçlerin
de dökümünü yaptım. Meksika’da ve Togo’da Beardstown göçmenleri ile
birlikte yaşadıkları mahallelere ve topluluklara gittim. Eski iş verenleri
ile, yaralanmış işçiler ile, göçmek isteyenlerle, geri dönmüş göçmenlerle
ve göç edenlerin geride bıraktıkları ile konuştum. Göçmenlerin memleketlerine gönderdikleri para ile geçinen akrabalarıyla ve aynı zamanda da
dünyanın bir başka ucunda sundukları bakım emeği ile Beardstown işçilerini desteleyenlerle, onların bu kasabada çalışmaya ve yaşamaya devam
etmelerine destekleriyle imkan tanıyanlarla tanıştım. Beardstown’u içerden ve dışardan görebilmek için ve Amerika’nın kalbinde yer alan bu küçük kasabanın “balo maskesini” keşfetmek için etnografi ile politik iktisadı –yani solucan bakışı ile kuş bakışını– birlikte kullandım. Keşfettiğim
şey ise, Amerika’nın kalbinde kırsalda sıkışmış bir yer değildi; tersine gerçek anlamda “küreselin kalbinde” konumlanmış bir kasabaydı.

Küreselleşmeyi “Yer”leştirmek: Yerel ve Küresel İç İçe
Geçişler
Küreselleşme üzerine on yıllardır yapılan muhteşem araştırmalar analiz
düzlemini küreselden yerele kaydırarak ve küreselleşmenin inşasını ve
işleyişini kent ölçeğinde inceleyerek bize çok önemli açılımlar sundular.
Sassen’in “küresel kentler” adı da verilen komuta ve kontrol merkezleri olarak işleyen yerellikler üzerine öncü çalışması, özellikle küresel sermayenin ve emeğin belli bir yere sabitlenmesinde çok önemli olmuştur.
Sassen’in çalışması Castells’in (1998) kavramsallaştırdığının aksine sermayenin “akışların mekânları”nda işleyemeyeceğini gösterdi. Tam tersine sermaye, Sassen’in küresel kent adını verdiği yerlerde gerçekleşen yüz
yüze etkileşimlere ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, küresel kentler kuramlaştırması “küreselleşmenin yerleştirilmesi” bakımından her ne kadar çok zihin açıcı ve önemli olsa da, küreselleşmenin yerel toplumsal ve
mekânsal dinamiklerini büyük metropoliten alanların deneyimleri üzerinden açıkladığı için muazzam büyüklükte karanlık, kör alanlar yaratmıştır. Ya da Sassen’in (2001) bize hatırlattığı gibi, bir yere ne kadar çok
ışık tutulursa o aydınlanan alanın dışında neyin olduğunu görmek bir o
kadar zorlaşır. Eleştirmenlerin de vurguladığı üzere, küresel kentler kuramlaştırması kentsel gelişim yazınında ve pratiğinde zararlı bir analitik
yanlılık yarattı (Geniş 2007; Şentürk 2005; Robinson 2006; Shatkin 2007).
İstanbul örneğinde, Geniş (2007) ve Şentürk’ün (2004) gösterdiği üzere,
küreselleşme söylemi ve stratejileri kentin ve kentsel mekânın agresif neoliberalleşmesine zemin hazırladı. “Dünya kentlerini” dünyanın genelindeki tüm kentler için bir model olarak görmek, bu kentlerin ve kentlilerin
muazzam farklılıklar içeren deneyimlerini küresel kentlerin deneyimleri
4
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üzerinden kuramlaştırmak sadece geride bıraktıkları öteki dünyaların –
yani sıradan kentlerin– gerçekliklerine karşı ilgisiz kalınmasına değil, aynı
zamanda o kentlere ve buralarda yaşayan kentlilere zarar verilmesine sebep olmuştur. Global Heartland’de odak noktamı metropoliten alanların
dışına, hem küresel kent kuramcılarının hem de onların eleştirmenlerinin
ürettiği kentsel yazında marjinalleştirilmiş olan mekânlara kaydırıyorum.
Küresel kentlerin odağının dışına, büyük metropoliten alanların ve göçmen koalisyonlarını oluşturan büyük ölçekli siyasi aktivizm nazarından
uzağa bakarsak eğer, neler görebiliriz? Karanlıkta kalmış alanlara, hakim
kentsel yazının kendi olağan şüphelilerine yönelttiği yoğun kavramsal ışığın yarattığı kör noktalara odaklanırsak, neler görebiliriz? Mekân, nevzuhur (emergent) siyaset ve aktivizm biçimlerinde dikkate alınması gereken
önemli bir rol oynar mı?
Bu sorularla ciddi bir şekilde iştigal etmek, küreselleşmeyi yerelliklerin üzerinden sorunsuz ve tartışmasız bir şekilde akan soyut bir güç gibi
sunan meta anlatıların ötesinde bir analitik çerçeveyi gereksinir. Aynı
zamanda bu, küreselleşme süreçlerine dair “mekânı güçsüz” “gücü de
mekânsız” (Burawoy vd. 2000, 2) kılmayan ve yerellikleri küresel güçlerin
eylemlerinin pasif alanları ve alıcıları olarak görmeyi reddeden bir anlayışa da ihtiyaç duyar. Diğer bir deyişle bu çerçeve, ulus-aşırı pratiklerin ulusal alanlar “arasında bir yerde” soyut bir şekilde yerleşmediğini, ne orada
ne de buradaymışçasına mekânsızlaşmadığını, tam tersine belli bağlamlarda ve yerellerde gerçekleştiğini görebilecek ve gösterebilecek bir çerçevedir (Guarnizo ve Smith 1998, 11). Bu toplumsal, tarihsel ve coğrafi bağlam ciddiye alınması gereken özgün sınırlılıklar ve fırsatlar ortaya koyar.
Başkalarının yanı sıra, Anna Tsing (2005), Michael Burawoy vd. (2000),
Zsuzsa Gille (2001), ve Gillian Hart (2006), küreselin uzaklarda bir yerde,
yerelin ise burada ya da küresel süreçlerin alıcısı olarak, küreselin aktif ve
yerelin ise pasif olarak resmedilmeni eleştirmişlerdir. Amerika’nın kalbinde yer alan bir mekânda demirlemiş küresel göçler ve yerel mekânın inşası
üzerine yaptığım bu çalışma, küresel-yerel ilişkileri birbirini karşılıklı kuran ilişkiler olarak yeniden kuramlaştıran söz konusu bu zengin ve önemli yazına katkı yapmaktadır. Bu çalışmada halihazırdaki hakim akademik
yazının marjinalleştirdiği yerelliklere odaklanarak küresel-yerel iç içe geçmişliklerin kuramlaştırmasını daha da derinleştiriyorum. “Küresel”in ayrılmaz bir biçimde “yerelin” toplumsal ve ekonomik dokusunda barındığını gösteriyorum.
Kent çalışan bir araştırmacı olarak hakim akademik yazın tarafından
marjinalleştirilmiş ve küresel yerelliklere dair hakim tahayyüller tarafından yanlış temsil edilmiş yerelliklere odaklanarak küreselleşmenin derinliğine ve yoğunluğuna ışık tutmak istiyorum. Görünüşte “geride kalmış,
terk edilmiş” mekânların şekillendirdiği eve aynı zamanda da şekillendiği ulus aşırı ilişkilerin yoğunluğunu gösteriyorum. Kent ve küreselleşme
yazınının kavramsal kör noktalarına odaklanmak öğreticidir çünkü bize
hakim küresel mekânlar tahayyülünün geride kalan, terk edilmiş olarak
varsaydığı mekânlarda bile yerelin yoğun olarak küresel olduğunu göste5
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rir. Hakim küreselleşme ve kent yazınının odak noktası olmayan mekânlara ışık tutarak, geleneksel olarak göçmenlere ev sahipliği yapan ve ırklar
arası toplumsal ve mekânsal pazarlıkların düğüm noktası olan geniş metropoliten merkezlerin dışında kalan alanların sahip olduğu incelikleri ve
karmaşık ilişkileri görürüz. Metropoliten olmayan ama güçlü, yoğun ve
derin uluş aşırılaşmış bir mekânın makro ve mikro dünyalarına ışık tutarak, bir mekânın maddi niteliklerini ve bu niteliklerin de belli bir bağlamdaki göç dinamiklerinde ve mekân inşasında teşvik edebileceği siyaseti
ortaya çıkarıyorum – bunlar, metropoliten alanlardaki yokluğu üzerinden
ya da metropoliten alanların kopyası olarak değil de kendi başına anlaşılması gereken dinamiklerdir.
Bunu yaparak da bakış açılarımızı değiştirdiğimiz ve ölçekler arası bir
analize eriştiğimiz ilişkisel yöntemi destekleyen bir vaka sunmak istiyorum. Bakış açısı önemlidir: Ne göreceğimizi ve nasıl göreceğimizi etkiler.
Karmaşık bir olguyu anlamak için, makro ve mikro analiz düzeyleri ve
farklı bakış açıları arasında hareket etmeliyiz. Küresel kentler bakış açısından bakarsak Beardstown gibi yerler umutsuz mekânlar olarak tahayyül
edilirler –buralar sömürü mekânları ve göçmenlerin memleketlerine gönderdikleri kazançlarıyla kalkınma kaynakları olarak görülürler. Fakat bu
mekanları ve olguyu tüm yönleriyle kavrayabilmek için ilişkisel ve ölçekler arası yaklaşımı benimsemek zorundayız.

İlişkisel Yaklaşım: Kavramsal Kapanmaların Üstesinden
Gelmek
Küreselleşmenin hikayesini nasıl anlattığımız önemlidir. Küresel olanı
temsil etme biçimlerimiz “neyi açığa çıkardığımızı” ve “neyi gizlediğimizi”; “neyi merkeze aldığımızı” ve “neyi kenara attığımızı”, hikayenin
kurgusundaki yapıyı tanımlayanın ne olacağını ve neyi marjinalleştireceğimizi belirler. Yeniden canlanan et işleme endüstrisinin yerleştiği kasabaların hikayesini sadece göç süreçleri üzerinden anlatmak küresel süreçlerin bazı yönlerini ortaya çıkarırken, diğer bazı yönlerini de gözden kaçırır.
Uluslararası emek gücüne odaklanmak, her ne kadar coğrafi olarak yalıtılmış olsalar da, göçün küresel sermayenin üretiminde ve onun birikim
süreçlerinde doğrudan yer alan yerel toplulukları nasıl dönüştürdüğünü
açığa çıkarır. Öte yandan, aynı hikaye, en başında göçmen emek gücünü
üreten mülksüzleştirme ve yerinden edilme hikayelerini görünmez kılar.
Mülksüzleştirme ve yerinden edilme, emekçilerin göçünü üreten önemli koşullardır. Göç hikayesini onunla iç içe geçmiş yerinden edilme hikayelerinden bağımsız anlatmak ise sadece eksik değil, aynı zamanda yanlıştır. Tıpkı şu deyimin bize hatırlattığı gibi: “Yarısı gizlenmiş bir hakikat
gerçekte bir yalandır.”
Göç hikayesinin anlatılmasının önemini vurguluyorum; çünkü bu hikaye, ilişkisel olarak küreselleşme hikayesine giden önemli yollardan biridir.
İlişkisel kuramlaştırma, günümüz göç ve küreselleşme süreçlerini yaratan
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ve dolayısıyla hikâyenin tümünün ayrılamaz parçası olan mülksüzleştirme ve yerinden edilme süreçlerini görmezden gelmez. Tersine, hem belli
yerelliklere bağlı göç çalışmalarının (yani çıkış ya da varış noktaları) hem
de küresel emek ve sermaye hareketliliğinin merkezi olarak küresel kentlere odaklanarak makro bir yaklaşımı benimseyen küreselleşme çalışmalarının sınırlarını ifşa eder. Olguyu birden fazla –yerel, bölgesel ve küresel– ölçeklerde inceleyen ölçekler arası ve çoklu mahal yöntemi ile ilişkisel
kuramlaştırma, sadece düğüm noktasını değil aynı zamanda ağı, sadece
göçü ve göçmenlerin emek gücünü kapsayan süreçleri değil aynı zamanda bunları üreten süreçleri de görür ve gösterir. Bu yaklaşım, bir dizi adil
olmayan politikaların (bu Meksika’daki NAFTA, Togo’daki yapısal uyum
politikaları ya da Detroit’teki sanayisizleşme politikaları olabilir) nasıl sistematik mülksüzleştirme süreçleri yoluyla yerinden edilmiş emek gücü
ürettiğini ifşa eder –benim örneğimde bu, Cargill Şirketi’nin istihdam girişimleri yolu ile Beardstown kasabasına gelen emek gücüdür.
Ulus aşırı aileleri ve bağlantıları olan göçmen işçiler, ücretlerini yaşanabilir hale getirmek için zamanda ve mekânda ailevi ve topluluk temelli bakım hizmetlerini yeniden organize ederler –ben buna “toplumsal yeniden
üretimin küresel yeniden yapılandırılması” adını veriyorum. Nasıl ki üretimin yeniden yapılandırılması üretimin bazı aşamalarının ve yönlerinin
taşeronlaşmasını içeriyorsa, bu işçilerin ihtiyaç duyduğu toplumsal yeniden üretim alanındaki bakım hizmetlerinin belli aşamaları ve yönleri de
memleketlerindeki bazı topluluk üyelerine “devredilir”. İşçilere karşılıksız olarak sunulan ya da Cargill’den gönderdikleri parayla satın aldıkları
ucuz bakım işini onlara sağlayan arkadaşlardan, komşulardan ve aile üyelerinden oluşan ulus-aşırı bu ağ, Cargill’in yüksek riskli, düşük ücretli et
paketleme işleri ödediği düşük ücreti doğrudan sübvanse eder.
Bakış açıları arasında hareket etmek ve bir biri ile bağlantılı hayatları görmek, Beardstown’un yeniden canlanmasına katkı sunan akışların
kaynaklarına ve aktörlerine ilişkin alternatif bir bakış açısı geliştirmemizi sağlar. Bu şekilde, küresel Kuzeyde yer alan Beardstown gibi yerlerin
toplumsal yeniden üretiminin küresel Güneyde yaşayan topluluklardan
insanların sunduğu ücretsiz ya da düşük ücretli işlere dayandığını görürüz. Bu insanların emeği, göçmenlerin ücretlerini sübvanse eder ve dolayısıyla da onların göç ettikleri yerlerde düşük-ücretli işlerde çalışmaya
devam etmelerine ve buralarda kendilerine yeni bir yuva kurmalarına imkan tanır –bu sürece ben “yer”leşme adını veriyorum. Yerinden edilmiş işçilerin geldikleri yerlerdeki mekânın inşası (“yer”leşme) ve maruz kaldıkları yıkıcı ve acımasız yerinden edilme süreçleri bir birinden ayrılamaz ve
birbirinden bağımsız görülemez. Mülksüzleştirme ve yerinden edilmenin
ardından göçmenler, ayrılmak zorunda kaldıkları memleketlerinde konuta ve başka şeylere yatırım yaparlar; ama aynı zamanda vardıkları yerde
de mekân kurmaya yatırım yaparlar – Breadstown örneğinde bu yatırım,
o mekânı küreselin kalbine dönüştürür.
Kavramsal düzlemde işaret ettiğim bu şeyler küreselleşme yazınına
önemli katkılar sunar; özellikle de küresel emek hareketliği ve yerel kal7
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kınma bağlamında. Göçün, göçmenlerin memleketlerindeki toplulukların
toplumsal üretimine sunduğu katkılar sıklıkla somut terimler üzerinden
tartışılırken, küresel Kuzey’in göç sayesinde devşirdiği faydalar genellikle
“sermaye birikimi” gibi dolaylı kavramlar yolu ile temsil edilir. Bu kitap
mekânın ilişkisel üretimini ve varılan yerdeki “yer”leşme süreçlerini ifşa
ederek, küreseli soyut ve yereli de somut gibi kurgulayan yanlış ikili temsilleri aşmaktadır –kanımca bu ikili kavramsallaştırma Kuzey’in küreseli
ürettiği, Güney’in ise küreselleşmeyi deneyimlediği, Kuzey’in deneyimlerinin kuramlaştırılabileceği, Güney’in yaşadıklarının ise sadece vaka çalışması olarak kullanılabileceği “emperyal kanaatlara” dayanır. Beardstown’un
toplumsal yeniden üretimini etnografik olarak çalışmak, Kuzey halklarının bu süreçten nasıl fayda sağladığını somut örnekleri ile gösterir.
Göçmenlerin ve ailelerinin “yer”leşme sürecinde yaptıkları yatırımlar aracılığıyla Kuzey’in insanları okullar, tamir edilmiş evler ve canlanan ekonomiler kazanırlar. Kısacası, Beardstown’daki çok çeşitli göçmen gruplarının deneyimi basit bir mağduriyet öyküsü değildir. Gerçekten de, bu
çok çeşitli yerli ve yabancı doğumlu topluluklar arasında inşa edilen kültürler arası ilişkilere ve hatta dayanışmaya dair muhteşem hikayeler duydum. İlişkisel bir analiz, sömürü ve faillik süreçlerinin yanı sıra yerinden
edilme ve “yer”leşme süreçlerini anlamanın gerekliliğine vurgu yapar.

Mühimmat-ı Mekân ve “Yer”leşme Siyasaları
Bu makalenin girişinde spotlanmış küresel kentler dışına, büyük metropoliten alanlardan ve formel göçmen koalisyonlarının kurduğu büyük çaplı politik aktivizmden öteye bakarsak, göçün kentsel dinamikleri açısından neler görürüz diye sormuştum. Küreselleşmeye dair üretilen hakim
kentsel yazının olağan şüphelilerine yönelttiği yoğun kavramsal ışığın yarattığı karanlık noktalara odaklanırsak, neler görebiliriz? Bugün biliyoruz
ki, hiçbir yer kapitalizmden kaçamaz. Beardstown gibi yerler, sanki kapitalist ilişkilerin dışında bir “kırsal” varmış gibi düşünen bir tür geleneksel bakışla, taşra kasabaları olarak kavramsallaştırılamaz. Kırsal bölgeler
her zaman akışların, gelen ve giden göçlerin, yerinden edilmelerin (örneğin Yerli Amerikalılar’ın) ve “yer”leşmenin uzamları ola gelmişlerdir.
Beardstown da olduğu gibi, eğer tüm mekânlar kapitalizmin ayrılmaz bir
parçası haline gelmiş ise ve bu anlamda bütün mekânlar kentsel mekânlar
ise, o halde yaşadığımız bu küresel kapitalizm çağında ve yaşadığımız bu
“küresel köy”de mekân, küresel hareketliliği olan emeğin yerel dinamiklerinde bir fark yaratır mı? Şüphesiz Beardstown’da tanık olduğumuz siyaset, örneğin çok çeşitli göçmen işçilerin Şikago’da kent haklarını kolektif bir biçimde ve kahramanca savunmak ve yeniden müzakere etmek ve
Şikago’yu İşgal Et (Occupy Chicago) gibi toplumsal hareketlere katılmak
için dayanışma içinde örgütlendikleri siyasetten farklıdır. Peki, bu türden
göçmen aktivizminin olmadığı durumlarda, Beardstown gibi yerleri çaresizliğin, umutsuzluğun ve sömürünün mekânları olarak mı göreceğiz?
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Hatta daha da ileri gidelim. Beardstown’daki gruplar arası dinamikler bir
başka metropoliten olmayan et paketleme sanayisinin olduğu kasabalardakilerine benzer midir? Yerel bağlam, heterojen toplulukların kendi aralarındaki ilişkileri müzakere etme biçimlerinde ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan ırklar arası, göçmenler arası, kültürler arası siyaset biçimlerinde
bir fark yaratır mı?
“Yer”leşme süreçlerini kuramlaştırma çabamıza yeniden kazandırmak,
yerel bağlamın önemine ışık tutmamıza yardımcı olur –yani yerel bağlamın sadece toplumsal önemini değil aynı zamanda onun mühimmatını yani maddesel önemini görebilmemizi sağlar. Mekânın mühimmatı
bizi sarmalayan fiziksel çevrede var olan çok çeşitli karakteristikleri içerir; bunlar toplumsal ve tarihsel olarak kurulmuş ve maddi olarak dışa
vurumu olan karakteristiklerdir. Mekânın toplumsallığı belli bir katı biçimi üretir ve onun içinde var olur. Bu yapılı formun katılığı bize, her ne
kadar istikrarsız olsa da, mekânda ortaya çıkan birleşik mekân siyasetini
etkileyen şeyin sadece toplumsal değil maddi bir gerçeklik de olduğunu
gösterir. Mekân siyaseti, ölçeksel konumlanma (scalar positioning) iddiasının öne sürdüğü gibi, sadece bir mekânın kapitalist ilişkiler içindeki toplumsal tarihsel konumlanışı üzerinden değil, aynı zamanda da mekânın
taşıdığı belli maddi özellikleri üzerinden ortaya çıkar. Toplumsallık ile
maddeselliğin birbirinden ayrı olmadıklarını biliyoruz; fakat bu ikisi aynı
şeyler de değildir. Mekânın toplumsallığı ve maddeselliği, dikkate alınması ve çalışılması gereken özgün mekân-temelli siyasetler üretir.
Yirminci yüzyılın erken dönemlerinde kentsel yazına hakim olan fiziksel determinizmi eleştiren günümüz kentsel yazını, yirmi birinci yüzyılın erken döneminde bu sefer de sarkacı diğer uca ittirmiş görünmektedir. Mekânın toplumsal inşasına ve kentlerin kapitalizmin geniş yapıları
içinde oluşumuna vurgu yaparken bu eleştirel kentsel yazın, çalıştığı nesnesinin mühimmatına yani mekânın maddeselliğine ve bu maddeselliğin
ehemmiyetine çok az dikkat etti ve dolayısıyla da kentsel yazında benim
“post-maddesel” adını verdiğim bir konumlanış benimsedi. Bence tam da
bu post-maddesel analitik optik içinden baktığı için eleştirel kentsel yazının nihayetinde vardığı yer “metro-merkezci kuramlaştırma” oluyor –bu
metro-merkezcilik ise Beardstown’da olduğu gibi çok çeşitli mekânları ve
mekân-temelli siyasaları susturuyor.
Kısa bir dolambaca sapmak, benim post-maddesel ve metro-merkezli kuramlaştırmaya getirdiğim eleştiriyi açıklamama yardımcı olacaktır.
Bazıları tarafından kentin yüzyılı ve Kentsel Çağ olarak isimlendirilen bu
yüzyıl, halihazırda kenti tümüyle yeniden kuramlaştırmak ve kenti kavramanın ve analiz etmenin –analitik, metodolojik ve ontolojik– yeni yollarını bulmaya çalışan araştırmacılar arasında canlı tartışmalara tanık oldu.
Merkezinde Avrupalı ve Amerikalı araştırmacıların olduğu bu güçlü
kamplardan biri Henry Lefebvre’nin kırk yıl önce ortaya attığı ve “gezegensel kentleşme” (planetary urbanization) kavramını önerdiği hipoteziyle hem hal oldular. Kapitalizmin ve kentleşmenin bütünleştirilmiş kuramsallaştırmasını savunarak bu araştırmacılar şunu iddia ediyorlar: Nasıl ki
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gezegenin hiçbir köşesi kapitalist ilişkilerden kaçamıyorsa, hiçbir mekân
da kentsel olmaktan kaçamaz. Dolayısıyla yapılması gereken şey, analitik ilgimizi, bu kişilerin çoğu zaman sınırlandırılmış bir alan ya da fiziksel
nesne gibi düşündükleri, kentten gezegensel kentleşmeye ve kentsel topluma kaydırmaktır.
Mekânın üretimi ve kapitalizm kuramlaştırması, kent/kent olmayan, kentsel/kırsal, kasaba/taşra ve toplum/doğa ikiliklerini reddederek
Beardstown gibi mekânların çalışılmasına önemli bir ontolojik katkı sunar –yani, bir ikilik şemasında kırsal olarak tanımlanan ve dolayısıyla da
küresel ve endüstriyel kapitalizmin yoğun ilişkilerinin dışında kalan yerleri çalışılmaya değer kılar. Her ne kadar bu türden hataların üstesinden
gelmeye yardımcı olsa da, gezegensel kentleşme kavramı, mekânın sahip
olduğu özgünlükleri ve bir mekânın mühimmatının o mekânda ortaya çıkacak siyasetler ve de küresel-yerel ilişkiler için yaratacağı farkı kaydedemez ve açıklayamaz. Böylesi bir eksikliğin olduğu durumda ise küreselleşme, göç ve yerel kalkınma süreçlerini anlamak için kullanılan analitik
çerçeve, ağırlıklı olarak metropoliten alanlar ve küresel kentlerin deneyimlerinden beslenen ve şekillenen hakim kentsel yazının pozisyonuna
düşer –yani son durak yine metro-merkezçi perspektif olur.
Kitabımda da savunduğum gibi, eğer kentsel yazını insanların mikro-dünyalarını ve onların koşullara bağlı olarak geliştirdikleri siyasetlerini görmeyen gezegen ölçeğinde genellemelerin ötesine taşımak istiyorsak, mekânın ve mekân inşasının ilişkisel kuramlaştırılmasına ihtiyacımız
var. Bir yandan mekânın ilişkisel açıklığını vurguluyor ve sahipleniyorum, diğer yandan da mekânın katılığının yarattığı farka bakılmasının gerekliliğini savunuyorum. Diğer bir deyişle, sadece farkın nasıl üretildiğine bakmakla kalmamalı, aynı zamanda bu farkın farklı mekânlarda ve
farklı biçimlerde –yani sadece toplumsal değil aynı zaman da maddi karakteristikleri bakımından farklılaşmış olan mekânların– nasıl üretildiğine de bakmalıyız
Beardstown’da yaşayan çok farklı gruplar bu mekândaki varlıklarını
başka yerlerde –bu yer benzer bir ırk ve emek tarihine sahip olmayabilir
ya da devasa çok uluslu bir şirket tarafından yönetilen bir “şirket kasabası” olmayabilir ya da mekânsal ayrışmaya dahi ihtiyaç duyulmayan gün
batımı kasabalarının sahip olduğu gaddar tarihe sahip olmayabilir– yaşayanlardan farklı şekillerde müzakere ediyorlar. Beardstown’un bir şirket
kasabası, bir gün batan kasabası, küçük bir nüfusa ve alana sahip bir yer
olması olguları, bu mekânda ortaya çıkan siyasetlerde ve göç dinamiklerinde rol oynar. Örneğin, öğretmenler okulda iki dilli bir program uygulamak istediklerinde kasabada tek okul olması, birden fazla okulu olan başka şehirlerde gördüğümüz böylesi durumlarda alışıldık uygulama olan
ayrışma sürecinin yaşanmamasında yardımcı olmuştur. Kasabanın halihazırda var olan ve oturmuş etnik mahallerin olmadığı bir gün batan kasabası olması, onun şu anda tümüyle entegre olmuş mahallelere sahip olmasını mümkün kılmıştır. Konut piyasasında fiyatların makul olması ve
yeni göçmenlerin 1990’lar koşullarında görece kolayca ev sahibi olmaları,
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yeni bir Meksikalı ev sahibi kuşağının yaratılmasına imkan sağlamıştır. Bu
mülk sahibi Meksikalılar da evlerini yeni gelenlere, yani çoğunlukla Batı
Afrikalılara kiralayarak ırksal bütünleşmeyi yaratmışlardır. Kasabada verili etnik temelli hizmetlerin olmaması, etnik gruplar arası hizmetlerin,
örneğin çocuk bakımı gibi, artışına sebep olmuştur. Özgün bir kurumsal yapıya ve aynı zamanda da özgün toplumsal tarihlere ve fiziksel karakteristiklere dayanan mekân, iktidar ilişkilerini müzakere eden çeşitli
gruplar arasında belli ilişkilere aracılık eder. Mekân –toplumsal ve fiziksel mekân– failler ve aktörler arasında belli güç ilişkilerini destekleyebilir ya da bunlara engel koyabilir. Mekân, etkileşimi engelleyebilir ve toplumun verili hakim ve kökleşmiş ırksal hiyerarşileri daha da ileri boyutta
bir ayrışmayı teşvik edebilir. Mekân, aynı zamanda anlamayı ve dayanışmayı ortaya çıkaran etkileşim olasılıklarını küçük yollarla destekleyebilir.
İlişkisel kuramlaştırma, bizi formel ve enformel siyasetler ya da iş yerinde siyaset karşısında mahallede siyaset gibi karşıtlıkların ötesini görmeye de teşvik eder. Bu yaklaşım bizi, aralarında olduğu varsayılan ayrımı kırarak, yanlış ikiliklerin ötesinde yatan olasılıkları görmeye teşvik
eder. Futbol oynarken, çocuklara bakarken, komşuluk ederken ya da birbirinin dilini öğrenirken çok çeşitli göçmen gruplarının arasında oluşan
enformel mekân siyasetlerinin potansiyelini görürsek, Beardstown gibi
çok uluslu bir şirketin demir yumrukla yönettiği ve dolayısıyla işyeri siyaseti üzerinden dayanışma olasılıklarının oldukça güç olduğu yerlerdeki siyaset alanlarını ve örgütlenme olasılıklarını da görme ve genişletme
imkanı buluruz.
Kısacası bağlam, yerel olarak yaratılmış ulus aşırı mekânda hem fırsatlar yaratır hem de kısıtlar koyar. Beardstown’da başarılan değişimler,
küresel kentlere ve büyük metropoliten alanlara gelen göçmenlere odaklanan metro-merkezli yazının vurguladığı türden bir örgütlenme sonucunda ortaya çıkmamıştır; daha ziyade, küresel kentlerden farklı bir mühimmata sahip olan belli bir yere özgü olasılıklar ve sınırlılıklar tarafından
şekillenmişlerdir.
Yerel mekânın ve onun siyasetlerinin özgün olasılıklarını ve sınırlılıklarını dikkate almak aynı zamanda aksi durumda gözden kaçırabileceğimiz
aktivizm fırsatlarını da ortaya koyabilir. Beardstown gibi tek bir işverenin
olduğu ve dolayısıyla da işyerinde örgütlenmenin aşırı zor olduğu, hele
de yönetim yanlısı sendikaların da varlığını dikkate alırsak, küçük kasabalardaki işçilerin işyeri dışındaki mikro-dünyalarını etnografik yöntemle çalışarak kazanacağımız öngörüler emek dayanışmasını sağlamanın alternatif araçlarının olduğunu gösterirler. Çocuklar, komşular, manavlar,
bakıcılar, takım arkadaşları yoluyla işçiler, birbirlerini başka şekillerde ve
koşullarda tanıyabilir ve emek yapılarının ve kurumlarının desteklemediği dayanışma biçimlerini geliştirebilirler. Kısacası, topluluğun içinde yer
alan çok çeşitli gruplar arasındaki dayanışmayı yaratma potansiyeline sahip olabilecek üretim sathı dışında alternatif mekânları da araştırmaya ihtiyacımız var.
Emeğin büyük kısmının işsiz olduğu ya da enformel işlerde çalıştığı
11
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Küresel Güney’de iş yerleri yerine mahalleler, gerçekten de etkin bir örgütlenme ve aktivizm için güçlü bir alandır ve mahalleler yoksullar ve
marjinalleşmiş topluluklar arasında dayanışma siyasetinin merkezinde
yer almışlardır. Dolayısıyla emek dayanışmasına dair tartışmalar da toplumsal hareket sendikacılığını ya da topluluk ve emek örgütlenmesi girişimlerini, emeğin üretim alanları dışında –Güney Afrika’da township,
Latin Amerika’nın pek çok yerinde de campamento ya da colonia adı verilen– yani mahallelerde örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi için önemli
bir strateji olarak görmeye başlamışlardır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın zaman emek tarihinde bu alternatif emek örgütlenmesi görece yenidir ama vardır. Topluluk Temeli
Örgütlerin (Community Based Organization) ve sendikaların düşük ücret,
güvencesiz iş gibi önemli konularda dayanıştıkları ve davaları için birlikte mücadele etmek üzere koalisyon kurdukları Topluluk-Emek İşbirlikleri
(Community-Labor Collaborations) önemli bir örnektir (bakınız, Krinsky and
Reese 2006; Kim 1997). Geleneksel emek ve topluluk temelli dayanışmalar, işçi örgütleri tarafından hayata geçirilebilir. Öte yandan, bu türden
ilişkilerin ve emek dayanışmalarının işçilerin ve onların ailelerinin yalnızca işçiler olarak değil, hayatta yer alan insanlar olarak işyeri dışında yarattıkları enformel siyasetlerle de gerçekleştirilebileceğine dikkat vermeliyiz.
İlaveten, nasıl ki mekân açık ve değişkendir mekân siyasetleri de benzerdir. Mekan siyasaları farklı gruplar arasında hem rekabet hem de dayanışma dinamiklerini kucaklayabilir. Mekân siyasaları sabitlenmemiştir;
tersine sürekli olarak müzakere edilirler ve değişirler. Bir yandan mekân
geçirgendir ve mekânın inşası teritoryal sınırların ve anlamların ötesinde
anlaşılmayı gereksinir. Öte yandan da, bu makale de öne sürdüğüm gibi,
mekân aynı zamanda belli fiziksel, toplumsal ve tarihsel niteliklere, yani
ciddiye alınması gereken belli bir mühimmata sahiptir.
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Materiality of Place and Politics of In-placement:
A Critique of Metro-centric Globalization
Scholarship
Faranak MİRAFTAB1
In this paper I stress the entanglement of local and global in processes
that shape cities and their politics through the experience of an often overlooked space in urban scholarship on globalization—a non-metropolitan
area. I argue the metro-centric knowledge that is produced about globalization has created dangerous silences about the experience of a range of
places that are intensely global, shaping and shaped by transnational relations, but often misrepresented as left behind by globalization. By examining globalization through the experience of migration in a non-metropolitan area, I seek to show (1) the complexity and entanglement of
local-global relations, and (2) the importance of place in producing particular politics within and for this local-global relations.
To address these points, I draw on the case study of my book Global
Heartland (2016), which examines these processes through the experience of the US heartland (the bread basket of the country).2 In the imagination of an international readership, specifically among Turkish readership, the Midwest of the US might not be familiar space. But its analysis
is instructive because it is a kind of place that the dominant literature on
globalization and urban development has overlooked and by default has
mis-conceptualized as spaces left behind by forces of globalization, withering away—spaces of despair. I therefore find it analytically productive
to shift the focal point of debates on cities and globalization to spaces and
communities marginalized in that conversation and examine their opportunities and challenges.
I will first introduce the context—the story of a de-industrialized small
town and its revitalization through displacement and in-placement of a
migrant labor force. I will then critique the metro-centrism of the urban
scholarship on globalization and its shortfall in understanding the transnational processes that literally take place outside the metropolitan areas.
Next, I discuss the importance of a relational approach and an inter-scalar methodology to overcome the analytic closures in understanding the
multi-scalar global and local processes that shape place and its politics. I
will conclude by stressing the importance of examining materiality of pla1
Professor, University of Illinois at Urbana-Champain
2
Heartland is roughly the area in the middle of the United States linked by the Mississippi River from
New Orleans in the south, up to Minneapolis in the north and extending to Detroit in the east and Omaha and
Kansas City in the west. Mark Twain once called it “body of the nation.” While not a formal region, the heartland has witnessed different moments of migration, industrialization, and struggle, and its history has brewed
much of the country’s social, religious, and racial activism.
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ce and the kinds of politics (opportunities and constraints) it fosters.
A locality outside the metro-centric focus of globalization literature
My book Global Heartland tells the story of diverse, dispossessed, and
displaced people brought together from Latin America, West Africa, and
rustbelt Detroit to a town called Beardstown located in rural Illinois for
work in backbreaking jobs by the meat-processing industry. The book gives an account of how this workforce is produced for the global labor market; how their transnational lives help them to stay in these jobs; and how
the displaced workers renegotiate their relationships with each other across the lines of ethnicity, race, language, and nationality, as they make
a new home in Illinois. By focusing on a non-metropolitan small town,
the type of locality that is at the heart of capitalism yet been largely overlooked in urban scholarship on globalization, Global Heartland theorizes
global localities beyond “global” and “ordinary” cities and offers a fresh
perspective on place and the politics of in-placement. Here, insofar as “heartland” is a metaphor for local, the phrase “global heartland,” which I
chose as the title of my book, plays on the complexity of global-local relations and seeks to engage with critical scholarship that renders “the global” and “the local” as problematic categories. “Global heartland” captures the complexities of global-local relations and the co-constitutive role
they play in making place.
Let me offer a glimpse of the complex story that makes for the book and
I draw on for this paper. Not that long ago in Beardstown, blacks were
chased away and even lynched in order to keep the town all white—it was
a so-called “sundown town” (blacks not allowed in town after sunset). By
2010, however, over 30 percent of the residents were foreign-born, primarily Hispanics and French-speaking Africans. Only a corporate giant such
as Cargill could have orchestrated this sort of rapid demographic transformation. With a dwindling local labor force willing to accept its low-wage, high-risk jobs, in the early 1990s Cargill began recruiting workers from
Spanish-speaking Latin America, predominantly from Mexico; and a decade later from French-speaking African countries— predominantly Togo,
but also Burkina Faso, Guinea, Congo, and Senegal. Immigrants came to
Beardstown through network recruitment; indeed, Cargill paid workers a
bonus for every successful recruit. Thus, the African worker recruitment
began through a few new African employees; these workers were among
the highly educated winners of Lottery or Diversity Visas, among them
engineers, doctors, and lawyers. Mexicans were recruited first through
the company’s mobile recruiters, who were sent to border towns in immigrants’ traditional gateway states (California and Texas), and later through word of mouth; some workers came to Beardstown from other US
states and others directly from Mexico. In 2007, following an Immigration
and Customs Enforcement (ICE) raid, the labor demography shifted again as Cargill began to recruit US minorities, foremost African Americans
from Detroit—an equally remarkable turn given the town’s ugly history
surrounding race and labor.
15
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This dramatic and rapid diversification of Beardstown has not been an
easy transition. As recently as 1996, the White supremacists held a march to intimidate the new Hispanic arrivals. But most long-term residents
would be hard-pressed to deny the economic gains that have set them
apart from the dying small towns around them: today Beardstown enjoys a stable housing market, and not only does this small town have K-12
schooling but also a new elementary school and public library (with services and books in three languages). Perhaps most surprising is the town’s
social transformation: almost every block is racially integrated; the homeownership rate is high among Mexican immigrants; the school district has
adopted a Dual Language Program (a bold program that offers curriculum to the entire student body in two languages); multi-racial soccer leagues play in the open fields; and African and Mexican cultural identities
are celebrated in public spaces and at the very same plaza that not long
ago saw the burning of the cross.
To understand the transformation of this Midwestern town, I traveled
around the world (Mexico in 2008 and Togo in 2010) to hear the stories
that wove together with those I had collected in Beardstown (2005–2012)
and made the complex lives of globally displaced people making place
elsewhere.
With this multi-sited ethnography, I charted not only the processes that
capture and consume migrants’ labor at points of destination, but also those that produce and sustain this type of global mobility of labor. In Mexico
and Togo, for example, I traveled with Beardstown immigrants to their
communities of origin. I spoke with former employees, injured workers,
aspirant immigrants, returned migrants, and those left behind. I met with
the kin who were provided for by the remittances immigrants send home,
and also with those whose care labor on the other side of the world sustains the Beardstown workers. I combined ethnography and political economy—the worm’s-eye view and the bird’s-eye view—to see Beardstown
from inside and outside and to discover “the dancing mask” of this small
town in the heartland—a global heartland.

Placing Globalization: Local and Global Entanglements
Decades of superb research on globalization have offered us important insights that have shifted the level of analysis from global to local and examined the making and working of globalization at the city scale. Sassen’s
pioneering work on localities that serve as centers of command and control, also dubbed “global cities,” has been particularly important in anchoring the global movement of capital and labor to a specific place. Her work
demonstrated that capital cannot function in “spaces of flows,” as Castells
(1998) conceptualized. Instead, it requires face-to-face interactions facilitated in places she calls the global city. As insightful and important as global
cities theorization has been for “placing of globalization,” explaining the
16

Faranak MİRAFTAB

local social and spatial dynamics of globalization through the experience
of large metropolitan areas has also created vast areas of dark, or blind,
fields. Or, as Sassen (2011) reminds us, the more powerful the light shed
on one point, the harder it is to see what lies outside the illuminated space.
Global cities theorization, as critics stress, has created a harmful analytic
bias in both scholarship and practice of urban development (Geniş 2007;
Şentürk 2005; Robinson 2006; Shatkin 2007.). In the case of Istanbul as the
works of Geniş (2007) and Şentürk (2005) document, the discourse of globalization has been to clear the path for an aggressive neoliberalization of
city and urban space. Upholding world cities as a model for cities around
world, and theorizing the vast experiences of cities and urban dwellers through the experience of global cities, not only is oblivious of, but harmful
to, the realities of the other world they leave behind and obscure—the ordinary cities. In Global Heartland I shift the focus to places outside metropolitan areas, places that have been marginalized in urban scholarship of
globalization by both the global cities theorists and their critics. I ask, if we
look outside the spotlight of global cities and away from the gaze of large
metropolitan areas and large scale political activism that form immigrant
coalitions, what would we see? What would we see if we focus on the dark
shaded areas, the blind spots created by the intense conceptual light that
dominant urban scholarship of globalization shines on its usual subjects?
Does place matter in emergent politics and kinds of activism?
Serious engagement with this question requires an analytic framework
that extends beyond the metanarratives of the global as an abstract force that glides smoothly over localities and in uncontested ways. It requires an understanding of globalization processes that does not simply render “place powerless” and “power placeless” (Buroway et al. 2000, 2) and
rejects engagement with localities as passive sites for and recipients of
the actions of global forces. In other words, this framework can accommodate the fact that transnational practices are not abstractly located “in
between” national territories and are not deterritorialized in the sense of
being neither here nor there (Guarnizo and Smith 1998, 11). Rather, they
take place within a certain context and locality. This social, historical, and
geographical context imposes specific constraints and opportunities that
must be taken seriously. Anna Tsing (2005), Michael Burawoy et al. (2000),
Zsuzsa Gille (2001), and Gillian Hart (2006), among others, have critiqued
construction of global as far away and local as immediate, or global as active and local as passive recipient of global processes. The study of global
migration and local placemaking anchored in the experience of a place in
the US heartland furthers this rich scholarship that re-theorizes global-local relations as mutually constituted. Focusing on localities marginalized
by the dominant literature and misrepresented in dominant imaginations
of the global spaces, deepens theorization of local-global entanglement.
“The global” inseparably nestles in the social and economic fabric of “the
local.”
As an urban scholar, I bring to light the depth and intensity of globa17
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lization by focusing on localities marginalized by the dominant literature and misrepresented in dominant imaginations of the global spaces. I
show the intensity of transnational relations that shape and are shaped
by places seemingly “left behind.” Focusing on the conceptual blind spots of urban and globalization scholarship is instructive because it helps
us see how even in places that the dominant imagination of global spaces assumes are left behind and backwater, the local is intensely global.
Illuminating the spaces that are not the foci of the dominant literature of
globalization and cities, we see the intricacies and complexities of what
lies outside the large metropolitan centers that traditionally have received immigrants and have been the hub of interracial social and spatial negotiations. By shedding light on the macro worlds and micro-worlds of a
non-metropolitan but intensely transnational space, I uncover the material characteristics of a locality and the politics it may foster in dynamics of
migration and placemaking in a particular context—dynamics that need
to be understood in their own right and not as a replica or an absence of
those in metropolitan areas.
In doing so I wish to make a case for a relational approach where we
shift points of view and reach an inter-scalar analysis. Vantage point matters: it influences what we see and how we see. To understand a complex
phenomenon, we must move across macro and micro levels of analysis
and across points of view. From the global cities vantage point, places like
Beardstown are imagined as hopeless places—places of exploitation and
sources of development for the immigrants’ communities of origin through remittances they send home. But to understand the phenomenon fully,
we must take a relational and inter-scalar approach.

Relational Approach: Overcoming Conceptual
Enclosures
How we tell the story of globalization matters. Our framings of the global determine what we reveal and what we obscure; what we place at the
center and what remains at the margin; what defines the structure or becomes a marginal element in the construction of the story. The story of revitalizing meatpacking towns framed merely through the processes of immigration to the heartland reveals some and obscures other aspects of the
global processes. It reveals how the international migration of the labor
force transforms local communities, which, despite their geographic isolation, are intimately involved in the production of global capital and its
processes of accumulation. But it renders invisible the stories of dispossession and displacement that produce a migrant labor force in the first place.
Dispossession and displacement are important conditions that produce
migration by laborers. Telling the story of migration without its interwoven stories of displacement offers a picture that is not only incomplete but
inaccurate. As the saying goes, “Half the truth is a lie.”
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I stress the importance of telling the story of immigration, an important
inroad into the story of globalization, relationally. Relational theorization
does not separate the indivisible processes of dispossession and displacement that create the contemporary processes of migration and globalization. It exposes the limits of both immigration studies tied to specific localities (i.e., places of origin or destination) and globalization studies that
take a macro approach, focusing on global cities as the centers of global labor and capital mobility. Through an inter-scalar and multi-sited methodology that examines the phenomenon at several scales―local, regional,
and global―it sees not only the node but the web, not only the processes
that capture and consume immigration and the labor force of migrants,
but also those that produce them. Instead, it reveals a series of unjust market-led policies (be it NAFTA in Mexico, structural adjustment policies in
Togo, or the de-industrialization of Detroit) that produce a displaced labor force through systematic processes of dispossession—the labor force
that makes its way to Beardstown through Cargill Corporation’s recruiting efforts. To make their wages viable, immigrant workers with transnational families and connections temporally and spatially re-organize
familial and community care— what I call the global restructuring of social reproduction. Just as restructuring of production involves “contracting out” certain phases and aspects of production, in the realm of social
reproduction, certain aspects and phases of care are “outsourced” to their
communities of origin. A network of friends, neighbors, and family members who offer free or inexpensive care work paid through remittances effectively subsidizes the wages Cargill pays for its high-risk, low-wage meatpacking jobs.
Moving across vantage points and seeing lives connected gives us an
alternative perspective on resource flows and the range of actors contributing to the revitalization of Beardstown. We see how social reproduction of places such as Beardstown in the global North relies on the unpaid or underpaid work performed by people in communities in the global
South, whose practices subsidize immigrants’ wages and hence allow
them to stay in low-wage jobs in communities of destination and make a
home in those communities—a process I call “in-placement.” The displaced workers’ place-making in communities of destination (in-placement)
and the devastating and cruel processes of displacement to which they
have been subjected, cannot be separated and seen in isolation from each
other. Following dispossession and displacement, immigrants invest in
houses and public works in their communities of origin, but they also invest in placemaking in their destination—in the case of Beardstown, making a global heartland.
Conceptually, these insights make an important contribution to globalization scholarship, particularly in respect to global labor mobility and
local development. The benefits of migration to social reproduction in
communities of origin are often discussed in concrete terms, whereas the
benefits of immigration captured by the global North are represented in
19
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indirect concepts such as “accumulation of capital.” Uncovering a relational production of place and processes of in-placement in destination, this
book overcomes the false binary construction of the global as abstract and
the local as concrete—a conceptualization that stems from imperial convictions that the North produces globalization and the South experiences
it; that the experiences of the North are generalizable to be theorized but
those of the South are case studies. Studying ethnographically the global
social reproduction of Beardstown shows how people of the North gain
in concrete terms. They gain schools, fixed-up houses, and revitalized local economies through resources invested by immigrants and their families in their processes of in-placement. In short, the experience of diverse
immigrants in Beardstown is not simply a matter of passive victimization.
Indeed, I have witnessed fascinating emergent intercultural relations and
even solidarities among these diverse native- and foreign-born populations. A relational analysis stresses the need to understand processes exploitation and agency as well as of displacement and in-placement not as exclusionary but relationally.

Materiality of Place and the Politics of In-placement
In the opening of this paper, I asked what we would see in terms of the urban dynamics of migration if we look outside the spotlight of the global
cities, away from the gaze of large metropolitan areas and the large-scale political activism that formal immigrant coalitions shape. What would
we see if we focus on the blind spots created by the intense conceptual light that dominant urban scholarship of globalization shines on its usual
subjects? Would we see similar spatial dynamics in splintered and polarized places? We know that today, no space escapes capitalism. Places like
Beardstown cannot be conceptualized as rural towns in some traditional
sense that assumes that the “rural” exists outside capitalist relationships.
Rural places have always been places of flows, of in- and out-migration,
of displacement (of Native Americans, for example), and of in-placement.
But if all spaces are urban in the sense that they are an integral part of capitalism as Beardstown is, then in this age of global capitalism and in the
“global village” where we live, does place make a difference in dynamics
of the globally mobile labor at the local level? Clearly, the politics we see
in Beardstown are different from those played out in Chicago, for example, where diverse migrant workers organize collectively in solidarity and
heroically to renegotiate their right to the city and participate in movements such as Occupy Chicago. But in the absence of those forms of migrant activism and politics, I asked, are we to see places like Beardstown as
spaces of despair and exploitation? Moreover, would the intergroup dynamics in Beardstown be similar to those in another nonmetropolitan meatpacking town? Does the local context matter in how diverse populations
negotiate their interrelationships and therefore the kinds of interracial, in20
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ter-immigrant, intercultural politics that emerge?
The nuanced recovery of processes of in-placement helps us bring to light the significance of local context—that is, local context not only in its
social but also in its material sense. Materiality of place involves a range
of characteristics in the physical world that surrounds us, characteristics that are socially and historically constituted and materially expressed.
Sociality of place produces and inhabits a particular solid form. The solidity of this built form, as unstable as it might be, has not only a social but
also a material existence that makes a difference in the emergent conjunctional politics of the place. The politics of place emerge not only through a
place’s sociohistorical positioning in capitalist relationships, as the scalar
positioning argument proposes, but also by virtue of certain material features of that place. We know that sociality and materiality of place are not
separate, but they are also not the same. Combined, sociality and materiality of place produce specific place-based politics that need to be recovered and acknowledged.
Emergent urban scholarship, which rightly critiqued the physical determinism that dominated urban scholarship in the early twentieth century,
seems to have swung the analytic pendulum to the opposite end in the
early twenty-first century. In stressing the social construction of space and
the formation of cities in relation to the broader structures of capitalism,
that emergent urban scholarship has paid little attention to the materiality of its subject matter and has hence assumed what I call a “post-material” position in urban scholarship. It is precisely by seeing through such a
post-material analytic optic that the emergent urban scholarship ends up
with its metro-centric theorization—a metro-centrism that silences a range of places and place-based politics, as in Beardstown.
A brief detour will help to explain my critique of post-material and metro-centric theorization. This century, which by some is declared as century of the city and the Urban Age, has already seen energized debates
among scholars who seek to theorize the urban anew and offer new ways
of understanding and analyzing the urban—analytically, methodologically, and ontologically. One strong camp, at the center of which are EuroAmerican scholars, has engaged with the hypothesis Henry Lefebvre put
forward forty years ago and coined the term “planetary urbanization.”
Advocating for an integrated theorization of urbanization and capitalism,
they stress that just as no corner of the planet escapes relations of capitalism, so no space escapes being urban. They call for an analytic shift from
city, which is often understood as bounded territory or physical object, to
a planetary urban society.
This theorization of capitalism and production of space, in challenging
the binaries of city/non-city, urban/rural, town/country, and society/nature, makes a significant ontological contribution to the study of places like
Beardstown—places that in a binary construction are described as rural
(that is, outside the intense relations of industrial and global capitalism).
While the notion of planetary urbanization helps to overcome such short21
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comings, it fails to account for specifics of place and the difference the
materiality of place makes in the kinds of politics and global-local relationships it fosters. In the absence of such, the analytical framework for understanding processes of globalization, migration, and local development
falls on the position of dominant urban scholarship, predominantly shaped through experience of metropolitan areas and global cities—a metro-centric perspective.
As I advocate in my book, we need a relational theorization of place
and placemaking to advance urban scholarship beyond generalizations
of a planetary scale, which overlook the microworlds of people and the
provisional politics they engage in. While I stress and embrace the relational openness of the place, I also make a case for paying attention to the
difference the solidity of place makes. In other words, we must pay attention not only to how difference is produced but also to how difference is
produced differently in different places—places differentiated by not only
their social but also their material characteristics.
The diverse groups that live in Beardstown negotiate their existence in
this place differently than those living elsewhere, whether that be a place
that does not have a similar history of race and labor, or a place that is not
a company town run by a single giant multinational, or a place without
the brutal history of sundown towns that have no need for spatial segregation within town. The facts that Beardstown is a company town and a
sundown town, small in size and population, play a role in the emergent
politics of this place and dynamics of migration. For example, when teachers tried to implement a bilingual program in the school, the fact that there was only one school helped with preventing the usual segregation process we observe in other cities with multiple school choices. The fact that
it was a sundown town with no preexisting ethnic neighborhoods made it
possible to have a complete mix of neighbors. The affordability of the housing market and the relative ease with which new immigrants become homeowners in the 1990s also played a role in creating a new generation of
Mexican homeowners who could rent to newcomers, who happened to be
by and large West Africans. The absence of preexisting ethnic-based services made for more inter-ethnic services, such as childcare. Space, based
on a distinct institutional structure as well as specific social histories and
physical characteristics, mediates particular relationships among diverse groups that negotiate their relationships of power. Place—a social and
material place—might facilitate and/or frustrate certain relations of power
among actors and agents. It might frustrate interaction, and promote further competition by segregation within the dominant and entrenched racialized hierarchies of society. It might also facilitate in small ways the possibilities of interactions that bring about understanding and solidarity.
Relational theorization, however, encourages us to see beyond formal
versus informal politics or politics at work versus politics in neighborhoods. It encourages us to see the opportunities that lie in between these false
binaries by breaking the separation that is assumed between them. By see22
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ing the potentiality of emerging informal politics of a place among diverse
immigrant groups, be it through playing soccer, caring for children, neighboring, or learning each other’s language, we expand the realm of politics and possibilities of organizing in such places as Beardstown, where a
multinational giant rules with an iron hand and makes possibilities of solidarity through workplace politics more difficult.
In short, context creates opportunities and imposes constraints in locally
created transnational space. The transformations achieved in Beardstown
were not the result of organizing, which metro-centric literature on global
cities and immigrants’ large metropolitan destinations highlights. Rather,
they were shaped through possibilities and constraints of their specific
context with a materiality distinct from that of global cities, for us to observe through the prism of global heartland.
Paying attention to the specific possibilities and limitations of the local
place and its politics may also reveal opportunities for activism otherwise missed. In single-employer company towns such as Beardstown, where
mobilizing in the workplace is extremely difficult, especially considering
the existence of pro-management unions, the insights we gain through ethnographic study of workers’ micro-worlds outside the workplace show
that there are alternative means of promoting labor solidarity. Through
children and neighbors and grocers and nannies and teammates, workers
might get to know each other in different terms and form compassion that
structures and institutions of labor do not facilitate. We need to explore
the alternative spaces outside the production site that could have potential for creating solidarity among diverse populations within the community at large.
In the global South, where a large portion of labor is unemployed or
is involved in informal sector work, residential neighborhoods and living quarters, as opposed to workplaces, are indeed a realm for effective organizing and activism and have served as the epicenter of a politics of solidarity among poor and marginalized groups. The debates on
labor solidarity have hence shifted to see social movement unionism or
community-labor organizing as a strategy to organize and mobilize outside the sites of production, within residential neighborhoods—townships
as they are called in South Africa, or campamentos and colonias as they
might be labeled in many parts of Latin America. In the more recent labor histories of the United States, this alternative form of labor organizing is reflected in the relatively new Community-Labor Collaborations
(CLCs) where, for example, CBOs and unions collaborate around pressing
issues of low-wage, precarious work and form coalitions to advance their cause (see Krinsky and Reese 2006; Kim 1997). While traditionally labor
and community solidarities might be initiated by labor organizations, we
should pay attention to how such relationships and strengthening of labor solidarities could also be initiated through informal politics that workers and their families engage in outside the workplace as people and not
necessarily as workers.
23

Küresel İle Yerel Arasında Kentler

But as place is open and unsettled, so are the politics of place that may
embrace both dynamics of competition and solidarity among diverse
groups. Politics of place are not fixed; they are contested and constantly
changing. While place is porous, and its making needs to be understood
beyond its territorial bounds and meanings, place also has specific physical and sociohistorical characteristics, certain materiality, as I argue in this
paper, that needs to be taken seriously.
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Mersin İlinde Metruk Alanların Kira Ve Mülk
Değerlerine Etkileri: Yatay Kesit Analizi
The Effects Of Vacant And Abandoned Properties
On Rental And Sale Values Of Real Estates In
Mersin:
A Cross-Section Analysis
Doç. Dr. Erkan AKTAŞ1
Savaş ÇAM2
Ali Şan ÖZCAN3
Öz: Bu çalışmada Mersin ilinde metruk alanların gayrimenkullerin kira ve mülk değerleri üzerine etkisi yatay kesit analizi ile test edilmiştir. Mersin ilinde merkez ilçelerden Yenişehir, Mezitli,
Akdeniz ve Toroslar’da metruk alanların sosyo-ekonomik etkilerine dair anket çalışması yapılmış ve
bu çalışmada dörtlü Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu anketlerden elde edilen veriler, hem çok değişkenli istatistikî modellerle hem de ekonometrik modellerle analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler ki-kare testleri ile analiz edilmiştir. Ekonometrik modellerde, metruk alanların gayrimenkul kira
ve mülk değerlerine etkisinin tahmininde çift logaritmik fonksiyon tipi kullanılmıştır. Mersin ilinde seçilen merkez ilçeler rantı yüksek ve rantı düşük olarak ayrılmıştır. Yapılan analiz sonucu, rantı
yüksek merkez ilçelerde metruk alanların özellikle işyerlerinin kira ve mülk değerlerini olumsuz etkiledikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metruk alanlar, dışsallık, rant, yatay kesit analizi, Mersin.

Abstract: In this paper the effects of vacant and abandoned properties on rental and sale values was
tested with a cross-section analysis in Mersin province. A survey was conducted on socio-economic
effects of vacant and abandoned properties in Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar which are the
central districts of Mersin, and 4-level Likert item questions were asked in this study. The data obtained from this survey were analyzed by multi-variable statistical and econometric models. The relations between factors were analyzed by chi-square tests. In econometric models, in order to estimate
the effects of vacant and abandoned properties on rental and sale values of real estates the log-linear model was used. Selected central districts in Mersin are divided into high and low rent. The results of these analysis show that the vacant and abandoned properties effect the rental and sale values of workplaces in particular.
Key words: Vacant and abandoned properties, externalities,a cross-section analysis, Mersin.
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1. Giriş
Türk Dil Kurumu’na göre metruk, kelime anlamı olarak “bırakılmış şey”i
ifade etmektedir. Aynı zamanda “terkedilmiş ve kullanılmayan” anlamında da kullanılan metruk, çoğunlukla eski, yıkık dökük ve bakımsız
yapıları tanımlamak için kullanılmaktadır. Sahipleri tarafından kullanılmayan, kullanılmadığı için onarılmayan bu yapıların çoğu tamamen yıkılmak üzere olup, dışarıdan bakıldığında sahipsiz oldukları izlenimi
doğurmaktadır.
Başta halk sağlığı ve güvenliği olmak üzere çevresel, sosyal ve ekonomik olarak birçok probleme neden olan metruk alanların giderek artması “kentsel çürüme” (urban blight) kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu
kavram, şehirlerde süregelen çarpıklaşmayla ilgili kendi içinde bağlantılı çeşitli sorunlarla ilişki olabilir. Bunlar banliyö göçü, güvenli olmayan
kamusal alanlar ve çeşitli suç unsurlarını barındıran sorunları içermektedir. Ancak kentsel çürüme kavramı sıklıkla bir şehrin kapsadığı terkedilmiş alanlarla ilgili olarak kullanılmaktadır. Her iki durumda da “çürüme” kavramının belirgin olumsuz çağrışımları bulunmakta ve özellikle
zaman içinde yayılma eğilimi gösteren bir sorun olarak düşünülmektedir.
Kentsel çürüme, şehirlerde çarpıklaşmanın neden olduğu ve daha fazla
sorunu beraberinde getiren ekonomik ve sosyal değişimlerin ortaya çıkardığı kısır döngüler yoluyla yayılmaktadır. Bu durumda kentsel çürüme
ele alınırken, bu soruna sadece göze çarpan rahatsızlıklar olarak değil, devam eden bir gerileme süreci olarak bakmak gerekmektedir (Setterfield,
1997:3; Grisswold ve Norris, 2007:9).
Kentsel çürümenin ve dolayısıyla metruk alanların ortaya çıkardığı başlıca problemler; kaynak israfı ve kayıp vergi gelirleri, azalan emlak değerleri, halk sağlığı ve güvenliğine olumsuz etkiler, suç teşkil eden durumlara uygun ortam sağlamak, mahalle estetiğine olumsuz etkiler, metruk
alanların artması şeklinde sıralanabilir (Setterfield, 1997, Scafidi, Schill ve
Wachter, 1998:2).
Bu çalışmanın konusunu metruk alanların ekonomik etkileri oluşturmaktadır. Buradan hareketle terkedilmiş ve bakımsız yapıların sebep olduğu sorunlar arasından, özellikle bu yapıları barındıran bölgelerde emlak fiyatlarının nasıl etkilendiği üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın
amacına uygun olarak, azalan emlak değerleri konusu ele alındığında
ortaya çıkan durumun negatif dışsallık olduğu görülmektedir. Bu yüzden öncelikle dışsallık kavramına değinilecek, daha sonra kullanılan veri,
yöntem ve analizlere geçilecektir.

2. Dışsallıklar
Dışsallık; bir ekonomik birimin kendi faydasını arttırmak için aldığı kararın, aslında hiçbir organik bağı olmayan başka bir ekonomik birimin
aldığı kararın sonuçlarını dolaylı ya da dolaysız etkilediği durumlarda
ortaya çıkan bir kavramdır. Buna göre bir ekonomik birimin seçimleri, di717
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pılmıştır. Değerlendirmeye 184 anket alınmış, 26 anket veri eksikliği ve
düşük güvenilirlik seviyelerinden dolayı değerlendirme dışı tutulmuştur. Söz konusu anketler metruk alanın yakınında (0-200 metre) beş işyeri, beş konut olarak yapılmış, uzağında (201-500 metre) ise yine aynı
şekilde beş konut beş işyerine uygulanmıştır. Anket yapılan konut ve işyerlerinde ikamet edenler, metruk alana yakınlık ve uzaklık kriterleri çerçevesinde rassal olarak seçilmiş ve anketler birebir/mülakat şeklinde yapılmıştır. Yapılan anketlerde kişilere oturdukları/bulundukları konut/
işyerlerine ilişkin kira/mülk değerleri, ekonomik ve sosyal durumları ve
metruk alanların çevreye sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Anketlerde hane halklarına gelirleri, oturdukları evin veya çalıştıkları işyerinin mülkiyet bilgileri ve metruk alanların ekonomik ve sosyal
hayatı nasıl etkilediği sorulmuştur (Bkz. Ek-2).
Metruk alanların ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerine ilişkin soruların cevaplarının düzenlenmesinde dörtlü Likert ölçeği kullanılmıştır.
Dörtlü Likert ölçeğinde 4 çok etkilediğini, 3 az etkilediğini, 2 etkilemediğini ve 1 konuyla ilgili herhangi bir fikrin olmadığını ifade etmektedir.
Ölçeğin dört olarak seçilmesi, ankete katılanların sorulara daha rahat ve
sağlıklı yanıtlar vermesini sağlamaktadır. Üçlü ölçeğin yanıtları yeterince ayrıştıramaması ve beş ve daha fazla ölçeklerin hane halkları tarafından algılanamaması dörtlü Likert ölçeğinin seçilmesinde etkili olmuştur
(Aktaş ve Yılmaz, 2012).

3.1. Konut/İşyeri Kira ve Mülk Değerleri Fonksiyon Tahminleri
Araştırma konumuz olan konut ve işyerlerinin kira/mülk değerlerini belirlenmesinde en büyük sorun bu değerleri etkileyen kriterlerin tam olarak bilinmemesidir. Bu nedenle gayrimenkul değerlemesine ilişkin bazı
yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok bilinen üç yöntem karşılaştırma, gelir ve maliyet yöntemleridir. Karşılaştırma yönteminin ön koşulu karşılaştırılabilir taşınmazlar için güvenli sürüm değerlerinin var olmasıdır. Ayrıca değerleri karşılaştırma için seçilen taşınmazların nitelik
ve özelliklerinin, değeri saptanacak taşınmazla aynı olması zorunludur.
Gelir yöntemine göre taşınmazların değeri yalnızca getirecekleri gelire
göre saptanabiliyorsa, sürüm bedellerinin bulunması için gelir yönteminin uygulanması kuraldır. Gelir yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir
taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek net gelirdir. Maliyet (nesnel) yöntemi, otel, fabrika, sanayi sitesi, iş hanı, yönetsel yapılar ya da bahçeli ev gibi üzerinde yapı bulunan ve kira gelirleri
bilinmeyen taşınmazların değerlemesinde kullanılabilir (Karakuş ve diğ.,
2011:114-115).
Taşınmaz değerlemesi objektif ve tarafsız bir şekilde, bir taşınmaza ilişkin nitelik, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle söz konusu taşınmaz değerinin tespit edilmesi için gerekli işlemlerin bütünü olarak tanımlanır. Taşınmaz değerlemesinde,
taşınmazın konumu, değeri belirleyen en önemli ölçüt ve kararlardan biridir (Yomralıoğlu ve diğ., 2011:1).
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Yomralıoğlu ve diğerlerinin (2011) yaptıkları çalışmada da değinildiği gibi değere etki eden kırk faktör sayılmıştır. Bunlar özet olarak çevre,
sosyal alanlara yakınlık, ulaşım imkânları, nahoş alanlara yakınlık, gürültü, bina yapısı ve kalitesi, manzara, taşınmazın büyüklüğü vs. gibi faktörlerdir. Bu faktörler göz önüne alındığında dışsal faktörlerin de olumlu
ve olumsuz bir şekilde değer üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu görmekteyiz. Bu dışsal faktörlerden biri olan “nahoş” alanları metruk alan
olarak nitelendirecek olursak, negatif dışsallıklar çerçevesinde değer üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu da ortaya koyabiliriz.
Bu çerçevede konut/işyeri kira ve mülk değerini genel olarak etkileyen
faktörler: konut/işyerinin metrekaresi, binanın yaşı, metruk alanın büyüklüğü, metruk alanın mesafesi, metruk görünümünde kaç yıldır kaldığı
gibi değişkenleri kullanarak fonksiyonlar oluşturulmuştur. Bu fonksiyonları ekonometrik yöntemlerle tahmin edilirken kullanılacak olan matematiksel kalıbın bu ilişkiler ağını doğru bir biçimde ifade etmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, verilere uyum sağlaması konusunda başarılı olan,
Tablo 1’de gösterilen iki fonksiyonel kalıp denenmiş ve regresyon fonksiyonlarının tahmininde en küçük kareler yöntemi (EKKY) kullanılmıştır.
Bu iki kalıp kullanılarak yapılan tahminler içerisinde en uygunu, sonraki
bölümlerde metruk alanların konut ve işyeri değerleri esnekliklerinin yorumlanmasında en başarılı model olan çift logaritmik kalıptan elde edilen
esneklik değerleri kullanılacaktır.
Tablo-1. Bu çalışmada kullanılan fonksiyonel kalıplar
1. Doğrusal Kalıp
2. Yarı Logaritmik Kalıp
3. Çift Logaritmik Kalıp
Y: Gayrimenkul Değeri
X: Gayrimenkulun değerini Etkileyen
Faktörler

Y = a+bX
e = b(X/Y)
lnY = a+bX
e = bX
LnY = a+lnbX e = b

4. Araştırma Bulguları Ve Tartışma
4.1. Anket Verilerine İlişkin Bulgular ve Değerlendirmeler
Anket sorularına cevap verenlerin ortalama yaşı 42, ortalama eğitim düzeyleri 9 yıl, ortalama hane halkı genişliği (aynı hane içinde yaşayan kişi
sayısı) 4.06 olarak bulunmuştur. Örneklem içerisinde hane halkı toplam
örneklemin yüzde 57’sini, işyeri sahipleri ise yüzde 43’ünü oluşturmaktadır. Ortalama 32 yıldır Mersin ilinde yaşayan hane halkının yüzde 35’i ortalama 11 yıldır kirada, yüzde 65’i ise ortalama 17 yıldır kendi öz mülklerinde ikamet etmektedir. Ortalama 28 yıldır Mersin ilinde yaşayan işyeri
sahiplerinin ise yüzde 65’i 7 yıldır kirada, yüzde 35’i ise ortalama 12 yıldır
720
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kendi öz mülklerinde çalışmaktadır.
Mersin ilinde metruk alanların ekonomik ve sosyal etkileriyle ilgili anketlerden derlenen ayrıntılı bilgi Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi metruk alanların gayrimenkul değerlerini etkilediğine dair yaklaşık yüzde 80’lik ortak bir görüş vardır. Ekonomik etkiler sektörel bazda
değerlendirildiğinde, hizmet sektörünün imalat sektöründen daha çok etkilendiği görüşü hakimdir. Metruk alanların sosyal etkilerine bakıldığında ise özellikle suç oranlarının yüksek seviyede etkilendiği sonucu çıkarılmaktadır. Metruk alanların eğlence alanlarının kullanımını etkilediği
yüzde 75 oranında kabul edilmiş, bölgenin göç alma oranının da etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bununla beraber anket verilerine dayanarak, metruk alanların kamu hizmet kalitesini çok fazla etkilemediği sonucuna
varılabilir.

Eğlence
Alanları Kul.
Suç
Oranları
Eğitim
Seviyesi

Adres
Değişikliği

İşyeri
Kira Değeri
İmalat
Sektörü

Konut Kira
Değeri

Gayrimenkul
Değeri

Tablo-2. Metruk alanların ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin anket
verileri
Ekonomik Etkiler
Sosyal Etkiler
Adet Yüzde
Adet Yüzde
Çok etkiler
85
46,2
Çok etkiler 70
38,0
Az etkiler
62
33,7
Az etkiler
67
36,4
Etkilemez
25
13,6
Etkilemez 37
20,1
Fikrim yok
12
6,5
Fikrim yok 10
5,4
Toplam
184
100
Toplam
184
100
Çok etkiler
69
37,5
Çok etkiler 59
32,1
Az etkiler
71
38,6
Az etkiler
55
29,9
Etkilemez
32
17,4
Etkilemez 58
31,5
Fikrim yok
12
6,5
Fikrim yok 12
6,5
Toplam
184
100
Toplam
184
100
Çok etkiler
72
39,1
Çok etkiler 138
75,0
Az etkiler
55
29,9
Az etkiler
35
19,0
Etkilemez
43
23,4
Etkilemez 7
3,8
Fikrim yok
14
7,6
Fikrim yok 4
2,2
Toplam
184
100
Toplam
184
100
Çok etkiler
32
17,4
Çok etkiler 59
32,1
Az etkiler
63
34,2
Az etkiler
56
30,4
Etkilemez
69
37,5
Etkilemez 56
30,4
Fikrim yok
20
10,9
Fikrim yok 13
7,1
Toplam
184
100
Toplam
184
100
721

Çok etkiler
Az etkiler
Etkilemez
Fikrim yok
Toplam

Az etkiler
57
Etkilemez
54
Fikrim yok
8
Toplam
184

53
79
37
15
184

28,8
42,9
20,1
8,2
100

Kamu Hizmet
Kalitesi

Hizmet
Sektörü
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Çok etkiler
Az etkiler
Etkilemez
Fikrim yok
Toplam
Çok etkiler

50
74
42
18
184
65

27,2
40,2
22,8
9,8
100
35,3

Göç
alma
31,0
29,3
4,3
100

4.2. Konut ve İşyerlerinin Kira-Mülk Değerlerine İlişkin
Ekonometrik Analiz
Metruk alanların esnekliğinin konut ve işyerlerinin kira/mülk değerlerini
değiştirip değiştirmediğini test etmeyi amaçlayan bu çalışmada Tablo 1’de
gösterilen fonksiyonel kalıp denenmiş ve çift logaritmik kalıp çerçevesinde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Ek 1’de çift logaritmik kalıba uygun olarak düzenlenen on dört regresyon tahmin sonuçları verilmiştir. Bu on dört
modele ilişkin katsayılar, önce tüm verilerle kira ve mülk değeri için iki
model tahmin edilmiş, sonra tüm verilerle konut ve işyerleri için kira ve
mülk değerleri açısından dört model tahmin edilmiş, daha sonra veriler
rant değeri yüksek ve düşük merkez ilçelere göre ayrılmış ve her iki grupta konut ve işyerleri için ayrı ayrı kira ve mülk değerlerine ilişkin sekiz
model tahmin edilmiştir. Temel modeller, rant değeri yüksek ilçelerde bulunan işyerlerinin kira ve mülk değerleri için tahmin edilen iki modeldir.
Anket verilerinden, rant değeri yüksek ve düşük ilçelere göre modeller
oluşturulmasının sebebi, genel tahmin sonuçlarının anlamlı çıkmaması,
özele inildikçe modellerin daha anlamlı sonuçlar vermesidir.
İlk iki modelimizde işyeri ve konut ayrımına gidilmeden tüm gözlemler dikkate alınarak oluşturulan kira ve mülk değerlerinin logaritması bağımlı değişken, söz konusu mülkün metre karesi, binanın yaşı, metruk
alanın söz konusu mülke uzaklığı, metruk alanın metrekaresi, metruk alanın kaç yıldır o görünümde olduğunun logaritması bağımsız değişkenlerdir. Sonraki dört modelde bağımlı değişken olarak bu defa konut ve işyeri
ayrımına gidilerek, her konut ve işyeri için ayrı ayrı kira ve mülk değerlerinin logaritması bağımsız değişken, ilk iki modelde olduğu gibi söz konusu mülkün metrekaresi, binanın yaşı, metruk alanın söz konusu mülke
uzaklığı, metruk alanın metrekaresi, metruk alanın kaç yıldır o görünümde olduğunun logaritması bağımsız değişkenlerdir. Sonraki sekiz modelde bağımlı değişkenler, rant değeri yüksek ve düşük ilçelerde bulunan
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konut ve işyerlerinin ayrı ayrı kira ve mülk değerlerinin logaritmaları, bağımsız değişkenler ise önceki altı modelde olduğu gibi söz konusu mülkün metre karesi, binanın yaşı, metruk alanın söz konusu mülke uzaklığı,
metruk alanın metrekaresi, metruk alanın kaç yıldır o görünümde olduğunun logaritmasıdır.
Tahmin edilen tüm denklemler için değişen varyans ve çoklu doğrusallık problemleri bulunmamaktadır. Fakat tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlı değildir. Anlamsız olan değişkenlere analiz içerisinde
değinilecektir.
Tüm gözlemler dikkate alınarak oluşturulan kira değerinin modeli
Tablo 3’teki bir numaralı denklemde, mülk değerinin modeli ise iki numaralı denklemde gösterilmektedir. Birinci denklemde mülkün metrekaresinin (M2) esnekliği 0.373, ikinci denklemde 0.562’dir. Yani mülkün
metrekaresi büyüdükçe kira ve mülk değerleri de artmaktadır. Fakat kira
bedeline göre mülk bedelini daha fazla etkilemektedir. Binanın yaşı (BY)
dikkate alındığında birinci denklemde esnekliği -0.056, ikinci denklemde -0.139’dur. Binanın yaşı büyüdükçe kira ve mülk değeri düşmektedir.
Fakat binanın yaşı ile kira bedeli arasındaki ilişki, istatistiki olarak yüzde
10 düzeyinde anlamlı değildir. Bu da kira bedelinin, binanın yaşı dışındaki diğer faktörler tarafından belirlendiğini göstermektedir. Kira ve mülk
değeri üzerinde metruk alana olan uzaklık incelendiğinde birinci denklemde esneklik 0.032, ikinci denklemde 0.025’dir. Fakat bu bağımsız değişken istatistiki olarak yüzde 10 düzeyinde anlamlı değildir.
Tablo-3
Kira

Değer

Bağımlı Değişken

Y1

Y2

Bağımsız Değişkenler

(1)

LOG(M2)

LOG(BY)

LOG(metrukmetre)

0.373667
7.751.616
0.0000
-0.056100
-1.551.462
0.1226
0.032829
1.264.286
0.2078

(2)
0.562528
9.937.039
0.0000
-0.139636
-3.288.359
0.0012
0.025600
0.839511
0.4023

723

Küresel İle Yerel Arasında Kentler

-0.104972
-0.140919
LOG(metrukm2)
-2.549.318
-2.914.247
0.0117
0.0040
-0.183864
-0.261715
LOG(metrukyas)
-2.427.362
-2.942.207
0.0162
0.0037
5.630.249
1.074.961
SABİT TERİM
1.286.244
2.091.194
0.0000
0.0000
Gözlem Sayısı
180
180
R-kare
0.316927
0.567720
F-statistic
0.1506
0.0554
Metruk alanın büyüklüğünün kira ve mülk değerleri üzerine etkisi incelendiğinde birinci denklemde esnekliği -0.104, ikinci denklemde -0.140
olduğunu görmekteyiz. İstatistiki olarak iki modelde de anlamlı olan bu
değişkene göre, metruk alanın büyüklüğü arttıkça kira ve mülk değerleri
düşmektedir. Metruk alanın yaşı dikkate alındığında birinci modelde esneklik -0.183, ikinci modelde -0.261’dir. İstatistiki olarak her iki modelde
de anlamlı olan bu bağımsız değişken, kira ve mülk değerlerini olumsuz
etkilemektedir. Bu iki model genel olarak analiz edildiğinde, birinci model için R kare yüzde 31, ikinci model için yüzde 56’dır. Yani bu değişkenler birinci modeli yüzde 31 oranında açıklarken, ikinci modeli yüzde 56
oranında açıklamaktadır. Ancak her iki modelde de metrukmetre’nin ve
birinci modelde BY’nin anlamsız çıkması daha iyi sonuçlar için modeli genişletme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 4’te gösterilen 4 ayrı modelde, Tablo 3’teki modellerde kullanılan
aynı bağımsız değişkenler için tüm gözlemler dikkate alınarak konut ve
işyeri ayrımına gidilmiş, konut ve işyerleri de kendi içlerinde kira ve mülk
değerleri olarak ayrılarak model tahminleri yapılmıştır. Denklem 1’de M2
ve BY dışındaki tüm değişkenler istatistiki olarak anlamsızdır. R karesi
de yüzde 24 ile çok düşüktür. Denklem ikide de aynı şekilde R kare yüzde 38 olmasına rağmen, M2 ve BY dışındaki değişkenler istatistiki olarak
anlamsızdır. Bu iki model bize göstermektedir ki; konut kira ve mülk değerlerini söz konusu bağımsız değişkenler açıklamada yetersiz kalmakta
ve anlamlı bir sonuç çıkmamaktadır. İşyeri kira ve mülk değerlerine ilişkin model tahminlerini içeren denklem 3 ve 4’ü inceleyecek olursak, istatistiki olarak tek anlamsız değişkenin binanın yaşı olduğu görülmektedir. Bu da bize bina yaşının işyerlerinin kira ve mülk değeri üzerinde
büyük bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Mülkün büyüklüğü kira
ve mülk değerini olumlu yönde etkilerken (0.458 ve 0.618), metruk alanın büyüklüğü ile kira (-0.179) ve mülk değeri
(-0.297) arasında negatif
bir ilişki vardır. Yani metruk alan büyüdükçe kira ve mülk değerleri düş724
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mektedir. Aynı şekilde metruk alanın yaşı da bu değerleri olumsuz yönde etkilemektedir. Modellerde istatistiki olarak anlamsız olan değişkenler
ise binanın yaşı ve metruk alanın uzaklığıdır. Genel olarak bakıldığında
tüm gözlemler için konut ve işyeri kira ve mülk değerlerine ilişkin modeller tam olarak anlamlı bir sonuç vermemektedir. Zira R kareleri de istenilen düzeyde değildir. Bu yüzden bu modelleri daha spesifik hale getirerek rant değeri yüksek ve düşük merkez ilçelere göre konut ve işyerlerinin
kira ve mülk değerine ilişkin model tahminleri yapılmasında yarar vardır.
Böylece daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilir.
Tablo-4
Konut

İşyeri

Bağımlı Değişken

Y1

Y2

Y1

Y2

Bağımsız Değişkenler

(1)

(2)

(3)

(4)

0.396993
0.668309
0.458597
0.618075
LOG(M2)
3.386.295 5.480.373 7.111.069 7.530.480
0.0010
0.0000
0.0000
0.0000
-0.090573 -0.124220 0.061513
-0.084807
LOG(BY)
-2.220.898 -2.928.291 0.994139
-1.076.926
0.0287
0.0043
0.3235
0.2851
0.043746
0.007347
-0.051297 -0.021958
LOG(metrukmetre)
1.613.301 0.260488
-1.132.552 -0.380930
0.1100
0.7950
0.2612
0.7044
-0.011761 -0.000554 -0.179306 -0.297011
LOG(metrukm2)
-0.277500 -0.012563 -2.444.295 -3.181.331
0.7820
0.9900
0.0170
0.0022
0.002549
-0.017331 -0.559468 -0.682561
LOG(metrukyas)
0.033812
-0.221047 -4.095.728 -3.926.228
0.9731
0.8255
0.0001
0.0002
4.325.178 8.558.350 7.020.098 1.291.372
SABİT TERİM
6.918.327 1.316.069 9.375.236 1.355.093
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Gözlem Sayısı
102
102
78
78
R-kare
0.244798
0.387761
0.360773
0.676478
F-statistic
0.4935
0.4958
0.2080
0.2381
Tablo 5’te gösterilen 8 modelde görüldüğü gibi bağımsız değişkenler
diğer modellerde olduğu gibi aynıdır. Fakat bağımlı değişkenler yüksek
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ve düşük rantlı merkez ilçelere göre konut ve işyeri, kira ve mülk değerleri olarak belirlenmiştir. Birinci denklemde görüldüğü gibi bina yaşı, metruk alanın uzaklığı ve metruk alanın yaşı istatistiki olarak anlamsız; mülkün metrekaresi ve metruk alanın büyüklüğü istatistiki olarak anlamlıdır.
R karesi de yüzde 25 olan bu modelden bir bütün olarak anlamlı sonuç çıkarmak mümkün değildir. İkinci modelde de aynı şekilde binanın yaşı,
metruk alanın uzaklığı, metruk alanın büyüklüğü ve metruk alanın yaşı
istatistiki olarak anlamsız olduğundan, modelden bir bütün olarak anlamlı sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu iki model bir bütün halinde düşünüldüğünde yüksek rantlı merkez ilçelerde konutun kira ve mülk
değerleri üzerinde anlamlı bir sonuç çıkmamaktadır. Keza bu iki model
için değişen varyans problemi mevcuttur.
Rantı yüksek merkez ilçeler için işyerlerinin kira ve mülk değerlerini
gösteren üç ve dördüncü denklemlerde hem R kareler yüzde 76’nın üzerinde hem de değişen varyans problemi bulunmamaktadır. Bu modelleri daha ayrıntılı olarak inceleyecek olursak, üçüncü denklemde mülkün
metrekaresi işyeri kira ve mülk değerini olumlu yönde etkilemektedir.
Binanın yaşı istatistiki olarak anlamsızdır. Rant değeri yüksek yerlerde
işyeri kiralarının bina yaşından ziyade daha farklı kriterlere göre belirlendiği düşünüldüğünde, bunun anlamsız çıkması doğal karşılanmalıdır.
Metruk alana olan mesafenin de işyeri kira değerini düşürdüğü gözlenmekte (esneklik -0.120) ve bu da teori ile örtüşmektedir. Metruk alanın
metrekaresi arttıkça işyerinin kirası düşmekte (esneklik -0.160), metruk
alanın yaşı büyüdükçe de (esneklik -0.762) işyeri kira değeri düşmektedir.
Keza bu değişkelerin işyeri kirası üzerindeki olumsuz etkisi de teori ile
örtüşmektedir. Denklem dört incelendiğinde ise, mülkün metrekaresinin
mülkün değerini pozitif yönlü (0.662); binanın yaşı (-0.051), metruk alının
mesafesi (-0.009), metruk alanın büyüklüğü (-0.280) ve metruk alanın yaşı
(-0.335) teoriye uygun olarak negatif yönlü etkilemektedir. Bu iki modelin
bağımsız değişkenlerinin istatistiki olarak anlamlı olması (üçüncü denklemde BY hariç), değişen varyans problemi ve ardışık bağımlılık problemlerinin olmaması ve R karenin her iki modelde de yüzde 76’nın üzerinde
olması, bu çalışmada ulaşılan en anlamlı sonuçlardan birini vermektedir. Bu iki model birlikte düşünüldüğünde rantı yüksek merkez ilçelerde işyerlerinin mülk ve kira değerleri üzerinde metruk alanların önemli etkilerinin olduğu sunucu çıkarılabilir. Rantı yüksek merkez ilçeler için
konut ve işyeri bazında baktığımızda metruk alanların konutlardan ziyade işyerlerinin kira ve mülk değerlerini daha fazla etkilediği sonucu da
çıkarılabilmektedir.
Rantı düşük merkez ilçeler için konut kira ve mülk değerlerini gösteren
beşinci ve altıncı denklemlere bakıldığında beşinci denklem için, metruk
alanın büyüklüğü ve metruk alanın yaşı istatistiki olarak anlamlı değildir. Altıncı denklemde de metruk alanın uzaklığı, metruk alanın büyüklüğü ve metruk alanın yaşı istatistiki olarak anlamsızdır. Her iki model birlikte değerlendirildiğinde, rant değeri düşük merkez ilçelerde konutların
kira ve mülk değerlerini metruk alanların çok fazla etkilemediği sonucu726
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na ulaşılabilir.
Rant değeri düşük merkez ilçelerdeki işyerlerinin kira ve mülk değerlerini gösteren yedinci ve sekizinci denklemler incelendiğinde; yedinci
denklemde mülkün büyüklüğü dışındaki diğer değişkenler istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. Sekizinci denklemde ise sadece metruk alanın mesafesi istatistiki olarak anlamsız, diğer değişkenler istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Bu iki denklem birlikte düşünüldüğünde, rantı düşük
merkez ilçelerde metruk alanlar, işyerlerinin mülk değerlerini kira değerlerine göre daha fazla etkilemektedir.
Tablo-5
Rantı Yüksek Merkez İlçeler

Rantı Düşük Merkez İlçeler

Konut

Konut

İşyeri

İşyeri

Bağımlı
Değişken

Y1

Y2

Y1

Y2

Y1

Y2

Y1

Y2

Bağımsız
Değişkenler

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.676842

0.644419

0.619216

0.662202

0.243316

0.513503

0.277385

0.686128

3.363.633

3.463.591

8.198.977

8.002.775

1.864.305

3.597.242

2.349.739

3940326

0.0016

0.0012

0.0000

0.0000

0.0065

0.0008

0.0270

0.0002

-0.087175

-0.070246

0.072605

-0.051678

-0.062355

-0.158281

0.017391

0.059720

-1.507.005

-1.313.358

1.282.387

-0.845411

-1.341.800

-3.081.441

0.112771

0.262536

0.1386

0.1956

0.2075

0.4032

0.0036

0.9111

0.019687

0.028447

-0.120032

-0.009743

0.083824

0.000784

0.014265

0.024468

0.544173

0.850412

-2.840.507

-0.218264

2.400.486

0.020241

0.167794

0.195120

0.5890

0.3995

0.0072

0.8284

0.0210

0.9839

0.8681

0.8469

-0.105650

-0.036079

-0.160284

-0.280173

0.014756

-0.150161

-0.092547

-0.807350

-1.808.360

-0.667893

-2.409.173

-3.918.386

0.117102

-1.080.859

-0.309910

-1832853

0.0771

0.5075

0.0209

0.0004

0.9074

0.2859

0.7592

0.0788

0.107758

0.149611

-0.762261

-0.335262

-0.078858

-0.081083

-0.382387

-1013847

0.848642

1.274.316

-4.484.030

-1.966.822

-1.020.740

-0.944308

-1.648.171

-2962525

0.4005

0.2090

0.0001

0.0565

0.3134

0.3504

0.1118

0.0066

3.564.576

8.371.886

6.971.615

1.171.625

4.773.948

1.044.531

6.598.813

1611506

3.099.206

7.872.325

8.330.579

1.292.165

4.359.665

8.615.616

2.992.346

4954146

0.0033

0.0000

0.0000

0.0000

0.0001

0.0000

0.0062

0.0000

Gözlem Sayısı

52

52

44

44

47

48

31

31

R-kare

0.258005

0.259370

0.776623

0.766169

0.297726

0.459112

0.294023

0.879005

F-statistic

0.0048

0.0346

0.1587

0.4316

0.7397

0.8740

0.5520

0.2944

LOG
(M2)

LOG
(BY)

LOG
(metrukmetre)

LOG
(metrukm2)

LOG
(metrukyas)

SABİT TERİM

Rantı düşük ilçelerde bulunan konut ve işyerleri metruk alanlardan etkilenme düzeyleri açısından karşılaştırıldığında, işyerlerinin metruk alanlardan daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşılabilmektedir. Rantı yüksek
ve düşük ilçelerin metruk alanlardan etkilenme durumları karşılaştırıldı727

Küresel İle Yerel Arasında Kentler

ğında, rantı yüksek merkez ilçelerin daha fazla etkilendiği görülmektedir.
Rant değeri düşük olan ilçeleri gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı yerler olarak düşünecek olursak, insanların kira ve mülk değerlerini metruk
alanlarla ilişkilendirmeden daha farklı kriterleri gözettikleri sonucunu çıkarabiliriz. Rant değeri yüksek merkez ilçelerdeki mülklerin kira ve mülk
değerlerini etkileyen faktörler olarak metruk alanları da göz ardı etmedikleri sonucu çıkarılabilir. Rantı yüksek ve düşük merkez ilçelerin konut ve
işyerleri bazında düşünüldüğünde genel olarak konutlara oranla işyerleri
daha fazla etkilenmekte; işyerleri kira ve mülk değeri açısından düşünüldüğünde ise her iki gruptaki merkez ilçelerde bulunan işyerlerinin mülk
değerleri kira değerlerine göre metruk alanlardan daha fazla etkilemektedir. Bu sekiz model karşılaştırıldığında en anlamlı sonucu veren üç ve
dördüncü modellerdir ve rant değeri yüksek ilçelerdeki işyerlerinin metruk alanlardan etkilendikleri sonucu çıkarılmaktadır.

Sonuç
Bu çalışmada Mersin ili merkez ilçelerinde metruk alanların, gayrimenkul kira ve mülk değerleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu incelemelerde
işyeri ve konut sakinleriyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen anket verileri kullanılmış, metruk alanların çevrelerinde bulunan
konut ve işyerlerinin değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır.
Yapılan anket çalışması sonucu, rantı yüksek bölge olarak seçilen Yenişehir ve Mezitli ile rantı düşük bölge olarak seçilen Akdeniz ve
Toroslar arasında bir ayrıma gidilerek oluşturulan modellerde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Rantı yüksek merkez ilçelerde metruk alanların, işyeri kira ve mülk değerlerine ilişkin etkilerini içeren iki model en anlamlı sonuçları vermiştir. İşyerlerinin kira değerlerine ilişkin modelde genel
görüşe uygun olarak, işyerlerinin büyüklüğü kira değerini arttırırken, binanın yaşının kira değeri üzerinde büyük bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Yani BY bağımsız değişkeni anlamsızdır. Binanın yaşından
çok binanın konumu işyerinin kira değerini etkilediğinden, bu değişkenin
anlamsız çıkması doğaldır.
Bu araştırmanın amacını oluşturan metruk alanların etkisi, bu modelde açık bir şekilde görülmekte; metruk alanın yaşının, metrekaresinin ve
uzaklığının işyeri kira değerlerini negatif yönde etkilediği görülmektedir.
Aynı şekilde metruk alanların işyeri mülk değerlerine ilişkin etkileri de
kira değerlerine yapmış olduğu etkilerle örtüşmektedir.
Rant değeri düşük merkez ilçelerde metruk alanların işyeri/konut kira
ve mülk değerleri üzerine etkilerinin anlamsız çıkması, söz konusu yerlerde yaşayan insanların sosyo-ekonomik durumları ile ilişkilendirilebilir.
Gelir seviyesi düşük insanlar işyeri ve konut tercihlerini yaparlarken, çevrede metruk alanların bulunması bu tercihlerini etkilemez düşüncesi elde
edilen sonuçlarla doğrulanmaktadır.
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