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Öz: Neoliberalizm, 1970’li yılların sonuna doğru kitlesel üretimde karlılığın düşmesi ve Keynesçi ekonominin krize
girmesine karşılık stratejik bir tepki olarak geliştirilmiştir. Bu tepkinin ilkeleri dikkate alındığında, bunların, devletin her
türlü müdahaleden uzak durarak, piyasanın serbestliğini sağlaması ve böylece sermaye sahiplerinden alınan vergi
payının düşürülmesi, kamu hizmet ve mallarının özelleştirilmesi yoluyla ulaşım, sağlık, eğitim vb. alanları sermayeye
açması ve bu yolla sosyal yardım programlarının daraltılması ve kamu arazilerinin özel sermayenin hizmetine sunulması
vb. pek çok alanda yeniden düzenlemeyi zorunlu kıldığı görülmüştür. Bununla birlikte yeni birikimin iktisadi olarak
yönlendirileceği en etkin yatırım alanlarının kent olacağı düşünülmüş ve kentler sürecin içselleştirilmesindeki en etkin
araçlar olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın temel problemi, biri sosyal demokrat diğeri muhafazakâr liberal ideoloji
tarafından yönetilen iki orta ölçekli kentte mekân üretim sürecinin aynı noktada sonuçlanması meselesidir. Nitekim
Türkiye’de kentler kalkınmanın kalbi olarak görülmekte ve kentsel mekân sermaye tarafından kontrolsüz bir biçimde
tüketilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın önemi farklı politik ideolojiye sahip iki kentte aktörlerin söylemleri üzerinden
kentsel mekânı dönüştürerek benzer bir kent temsili yaratılması çelişkisini açığa çıkarmak ve politik düzene eleştiri
getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Neoliberal kentleşme, mekânın üretimi, Eskişehir, Konya.
Abstract: Neoliberalism was developed as a strategic reaction to the fall in profitability in mass production and to the
fact that the Keynesian economy went through a crisis towards the late 1970s. When the principles of this reaction are
taken into consideration, it is seen that they made reorganization inevitable in many fields such as the state’s providing
of the freedom of the market by staying away from any intervention and therefore the reduction of the share of the tax
collected from capital owners, its opening of such fields as transportation, health, and education for the capital through
the privatization of public services and goods and so the shrinking of social benefit programs, and putting public lands
at the service of the private capital. Moreover, it was thought that cities would be the most effective investment areas to
which the new accumulation would be directed economically and cities were regarded as the most effective instruments
in the internalization of the process. The fundamental problem of this study is the issue that the process of production of
space concluded at the same point in two medium-sized cities, with one governed by a social democratic ideology but the
other one governed by a conservative liberal ideology. Likewise, cities are considered the heart of development in Turkey
and the urban space is consumed in an uncontrolled fashion by the capital. In this context, the importance of the study is
to reveal the contradiction of the creation of a similar city representation by transforming the urban space via the
discourses of the actors in two cities with different political ideologies and to criticize the political order.
Keywords: Neoliberal urbanization, production of space, Eskişehir, Konya.
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1. Giriş
Liberalizmin bir uzantısı olarak ABD ve dünyanın geri kalanında ekonomi ve politikayı derinden
etkileyen neoliberalizm, yaklaşık 40 yıldır küresel ekonomide yeni bir model olarak yer bulmuştur. Özellikle
2000’li yıllardan itibaren neoliberal anlayış yoluyla devletin piyasalardan elini çekmesi, bankaların alt gelir
gruplarına ipotekli konut satışı ve kredilendirme sisteminden dolayı Mortgage krizinin yarattığı çöküş,
2007/2008 yılında küresel çapta kriz ile karşılık bulmuş̧ ve bu nedenle neoliberalizme yönelik eleştiri
yoğunlaşmıştır. Ancak hem küreselleşmeyi besleyen hem de ondan etkilenerek gelişimine katkı sağlayan
neoliberal anlayışın güçlü taraftarları da bulunmaktadır (Ritzer, 2011:130). Bununla birlikte düşünce akımı,
yönetim zihniyeti ya da siyasi ideoloji olarak da kabul edilen neoliberalizm “klasik liberalizm”e dönüş olarak
kendini kurgulamış, kendini “modernlik” üzerine temellendiren liberalizmden farklı olarak “modernliğin
çözülme süreci”ne odaklanmıştır (Özkazanç, 2005:1). Bu anlamda, liberalizmin “daha” modern bir uzantısı
sayılsa da aslında neoliberalizm liberalizmden miras aldığı sosyal, siyasal ve kurumsal tüm formları devrimci
nitelikte değişime uğratmıştır.
Ritzer (2011:21) tarafından “serbest piyasaya inanç ve piyasa köktenciliğini savunma, bireysel
özgürlüğe sıkı sıkıya bağlılık ve devletin buna müdahalesine karşı çıkış” olarak tanımlanan neoliberalizm
özellikle 2000 yılı sonrasında keskin bir dönüşüm geçirerek kentsel mekâna çökelmiş, öyle ki bu dönüşüm
neoliberalizmin “sosyo- mekânsal dönüşüm süreci” (He ve Wu, 2009:282) olarak tanımlanmasını mümkün
kılmıştır. (Brenner ve Theodore, 2005), 1980’lerden itibaren piyasa disiplininin, rekabetin ve metalaştırmanın
kapsamını genişletmeyi amaçlayan politikaların hayata geçirilmeye başladığını ve neoliberalizmin üstlendiği
görevleri şu şekilde özetlemiştir: Devletin sanayinin düzenlenmesinden elini çekmesini, örgütlü emeğe karşı
saldırıları, sermaye sahiplerinin vergi payının düşürülmesini, kamu hizmet ve mallarının özelleştirilmesini,
sosyal yardım programlarının yürürlükten kaldırılmasını, uluslararası sermaye hareketliliğinin artırılmasını ve
yerellikler arası rekabetin yoğunlaştırılmasını meşrulaştırmak.
Literatür üzerinden neoliberalizme yönelik olarak geliştirilen anahtar fikirler ise şu şekildedir (Brenner
ve Theodore, 2002:102-103): (1) Neoliberalizm bir süreçtir: piyasa güdümlü sosyal ve mekânsal bir süreç
(neoliberalleşme), (2) neoliberalizm bağlamsal olarak spesifik stratejiler yoluyla anlaşılabilir: tarihi ve coğrafi
olarak bağlamsal ve özgündür, (3) neoliberalizm devlet gücünün aktif hareketliliğini ister: düzenleme,
kuralsızlaştırma vs., (4) neoliberalizm yol bağımlı sonuçlar üretir, (5) neoliberalizm çekişmeli ve sancılıdır,
düzenleyici mekanizmaların başarısızlığını şiddetlendirir ve (6) neoliberalizm projesi sürekli bir gelişim
içindedir. Bu gelişim içerisinde sürekli olarak mutasyona uğrayan neoliberal anlayış son evrede kendini kentsel
mekâna odaklamış ve kentleri hızlı bir biçimde dönüştürmüştür.
Türkiye’de neoliberalizmin kentleşmesi dünyadaki gelişime uyumlu bir biçimde gerçekleşmiştir.
Türkiye’de devletçi ekonomi modelinin sınırlandırılıp yeni bir ekonomik paradigmaya geçişin sağlandığı ilk
adım 24 Ocak 1980 tarihinde atılmıştır. İthalat ve üretimde ciddi sıkıntıların yaşandığı, yüksek enflasyon
oranlarıyla alım gücünün düştüğü ekonomik bunalım ortamında yönetimi devralan Başbakan Süleyman
Demirel ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanan “24 Ocak İstikrar Paketi” ile Türkiye
ertesi gün radikal bir değişime uyanmıştır. Her ne kadar Demirel Hükümeti programın yürütülmesi için
başlangıçta gerekli olan desteğe sahip olmasa da aynı yılın Eylül ayında gerçekleşen askeri darbe yönetimi de
bu programı benimsemiştir. Darbe yönetimi bir önceki dönemin toplumsal ittifaklarının yıkıldığını ve yeni
dengelerin kurulacağını ilan edip (Işık ve Pınarcıoğlu, 2006:123), Özal’ı Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı olarak atayıp istikrar paketine olan desteğini göstermiştir (Pamuk, 2014).
1990’lı yıllar özellikle sağ̆ merkezin dağılması sonucu 1980’lerden miras alınan kriz dinamiklerinin
olgunlaşması ve neoliberal yeni uygulamalarla birlikte Türkiye’nin organik bir krize sürüklendiği yıllar
olmuştur. Özkazanç’a (2005:6) göre 1990’lı yıllar yeni sağ partilerin iddia ettiği modernlik ve gelenek,
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liberalizm ve muhafazakarlık arasında özgün bir sentez kurulup modernleşmenin sağlanması yerine mevcut
modern dinamiklere zarar veren kamusal ve toplumsal bir çözülüşe yol açmıştır. Ayrıca yeni sağın hem
neoliberal politikalarla birlikte kapitalizme entegre olma çabası, hem de toplumu buna uygun biçimde
depolitize etmesi ile artık tarikat, cemaat, siyasal şiddet vb. olgular yaygınlaşmış̧ ve buna göre piyasa artık tam
kuralsızlık ve yolsuzluk ile temsil edilmiştir. 1980’lerde başlayarak bu dönemde zirve yapan hayali ihracatlar
ile iş adamları ihracat yardımı almak için ihracatın değerini olduğundan fazla gösterip sahte ihracat yapmış̧
(Buğra ve Savaşkan, 2014:90) devlet böylece bir yağma aracı olarak görülürken kamusal servet de yağma
nesnesine dönüştürülmüştür (Özkazanç, 2005:6).
2002 yılı genel seçimlerinde ise önceki partiler kabine dışı bırakılmış ve AKP Hükümeti ile birlikte
2002-2007 yılları arasında ekonomi yeniden büyümeye başlamıştır. 2007/2008 küresel krizinden sonra da
gerileyen ekonomi tekrar büyüme eğilimine girmiştir. Yüksek ve orta gelirli ülkelere göre oldukça yüksek olan
cari açık ve işsizlik oranları bu dönemde henüz bir sorun yaratmamıştır. Çünkü̈ mevcut hükümetin liberal
ekonomiye bağlılığı uluslararası anlamda güven kazanmıştır (Buğra ve Savaşkan, 2014:149). Bunu sağlayan
üç önemli gelişme şöyle sıralanabilir: (1) özelleştirmelerin hız kazanması; (2) belediye ve KİT’lerin eskisinden
daha âdem-i merkeziyetçi hale gelmesi ve rekabette önemli aktörlere dönüşmesi; (3) dış̧ ekonomide ihracatın
ve bölgeye gelen yabancı yatırımların artması. Bu dönemde devletin köprü̈, liman, otoyol gibi kamusal inşaat
projeleri için açtığı ihaleler özel sermaye için fırsatlar oluşturmuş, yine aynı dönemde doğal tekellerin ve
müşterek mülkiyet konusu olan varlıkların özelleştirilmesi, sosyal hizmetlerin ticarileştirilmesi, enerji, inşaat,
turizm, sağlık alanlarında özel yatırımcıların sermaye biriktirmesi için olanaklar sağlamış, sağlık alanında
ciddi reformlar yapılarak sosyal güvenlik sisteminin dışında kalanların da sağlık hizmetine erişimi
kolaylaştırılmış ve aynı zamanda özel hastanelere yapılan kamu transferi ile hem özel hastane sayısı artmış
hem de devletin geri çekilmesi yerine kamu-özel sektör iş birliği sağlanmıştır (Buğra ve Savaşkan, 2014: 123136).
2000 yılı sonrasında ekonominin hızlı bir biçimde gelişim göstermesi sermayenin birikim alanı olarak
kentleri ön plana çıkarmış ve önceki kalkınmacı-muhafazakâr yönetimlerden devralınan “yapılı çevre” üretimi
bu dönemde zirve noktaya ulaşmıştır. Bu durum ise kentlerin inşat sektörünü elinde bulunduran sermaye
tarafından kontrolsüz bir biçimde tüketilmesine yol açmıştır. Bu çalışmanın da amacı biri sosyal demokrat,
diğeri muhafazakâr liberal yönetim pratiğine sahip iki kentte neoliberalizmin mekânı nasıl şekillendirdiğini
ortaya çıkarmaktır.
2. Yöntem
Araştırma tasarımının nitel yöntem üzerine kurgulandığı bu çalışmasının araştırma deseni olayın
derinlemesine, doğal ortamında, karmaşıklığını ve bağlamını dikkate alarak anlamayı hedefleyen (Punch,
2005:144) bir örnek olay incelemesidir. İki kentin kıyaslanacağı bu çalışmada araştırma probleminin çözümü,
Eskişehir ve Konya kentlerinde yerel yönetimler tarafından üretilen büyük ölçekli kent projeleri üzerine
odaklanmaktadır. Bu kapsamda, çalışma sınırları her iki büyükşehir belediyesinin merkez ilçelerini
içermektedir. Şöyle ki, araştırma alanı Eskişehir’de Odunpazarı ve Tepebaşı, Konya’da ise Meram, Selçuklu
ve Karatay ilçelerinin hizmet alanını oluşturan kent merkeziyle sınırlıdır (Şekil 1). Bu sınırlar içerisinde
neoliberal kentleşme sürecinde kentsel mekânın üretimine karşılık gelen güvenlikli siteler, alışveriş
merkezleri, ulaşım projeleri, temalı parklar, kentsel dönüşüm projeleri, soylulaştırma alanları, toplu konut
üretimi ve kent estetiğine yönelik projelere odaklanılarak bunlara yönelik yerel basın haberleri, reklam
tabelaları, belediye bültenleri ve belediye web sayfaları incelenerek doküman incelemesi yapılmış, ardından
mekân üretimine yönelik projelere ilişkin içerik analizi yapılarak kategori ve temalar oluşturulmuştur.
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Şekil 1. Araştırma alanlarına ilişkin lokasyon haritası

3. Bulgular ve Analiz
Eskişehir ve Konya kentlerinde neoliberalizmin mekânsal olarak deneyimlenmesi 2000 yılından sonra
büyük ölçekli/mega kentsel projeler üzerinden gerçekleşmiştir. Hem katılımcılar ile yapılan mülakatların
analizleri hem de her iki kentin yerel yönetimleri tarafından hazırlanan hizmet bültenleri ve web sayfaları
üzerinden yapılan betimsel analiz ve içerik analizi ile mekâna yönelik projeler tespit edilmiştir. Buna göre hem
Eskişehir’de hem de Konya’da yapılı çevrenin üretimi neoliberalizmin fiziksel ve temsili mekânları ile şemsiye
kategori oluşturulmuş ve bu kategorinin altında üç tema ortaya çıkmıştır: Bunlar yeni kentsel mekânlar,
klonlanmış̧ mekânlar ve yeniden canlandırılan mekânlardır.
3.1. Yeni Kentsel Mekânlar
Söz konusu tema, daha önce var olmayan uygulamalara karşılık gelmektedir. Üretilen mekânın hizmet
amacına göre yeniden alt temalara bölündüğü yeni kentsel mekânlar kendi içinde beş̧ gruba ayrılmaktadır:
Bunlar sosyal/kültürel ve sanatsal yapılar, eğitim kurumları, spor merkezleri, kapalı yerleşmeler ve toplu konut
projeleridir.
3.1.1. Sosyal/Kültürel/Sanatsal Yapılar ve Tesisler
Araştırma bulgularına göre Eskişehir kentinde yapılı çevrenin fiziksel mekândaki temsili ağırlıklı
olarak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü mekânlara yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda kentte
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi, Büyükşehir Sanat Merkezi, Necati Bey Kültür Merkezi, Sanat ve
Kültür Sarayı (Şekil 3) ve Turgut Özakman Sahnesi inşa edilerek bu mekânlarda senfoni, opera, bale, tiyatro,
konser, sergi ve çeşitli sanat etkinlikleri yürütülmektedir. Ayrıca kente özgünlük kazandıran müzeler de bu
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kategori içine yerleştirilebilir. Balmumu Heykeller Müzesi ile Çağdaş Cam Sanatları Müzesi kentte iç turizmi
canlandırmak adına projelendirilmiş mekânlar arasında yer almaktadır. Kentin çeşitli noktalarına
konumlandırılan heykeller ise sanata yönelik yeni mekânlar oluşturmakta ve kentin cazibesini artırmaktadır.
Konya’da ise kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik üretilen yeni kentsel mekânların Eskişehir’den farkı
çok geniş komplekslere sahip olmalarıdır. Anadolu’nun en büyük spor ve kongre merkezi olan Büyükşehir
Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi ve bünyesinde iki semahane, fuaye, sergi salonları, kafeterya, kütüphane,
araştırma merkezi barındıran Mevlâna Kültür Merkezi, yapım aşamasında olan ve Konya’daki diğer pek çok
yapının aksine post-modern bir mimariye sahip Selçuklu Kongre Merkezi kentin önemli kültür
merkezlerindendir. Yaklaşık olarak 11 milyon liraya mal olan ve yapımı devam eden İslam Kültür Merkezi
(Şekil 2) ise Mevlevihane ve sergi salonu (Panorama) olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve merkezde,
semahane, dünyadaki önemli Mevlevihanelerin minyatürleri, eğitim odaları, fuaye, müze, seminer salonu
bulunmaktadır (KBB Hizmet ve Faaliyet Bülteni, 2015).

Eskişehir

Konya

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

İslam Kültür Merkezi

Şekil 2. Kültürel tesis örnekleri

3.1.2. Eğitim Kurumları
Neoliberalleşmenin kentsel mekâna bir diğer yansıma biçimi ise eğitim kurumları yani üniversite
kampüsleri ile gerçekleşmektedir. Bu kapsamda özellikle son 20 yıldır Türkiye’nin genelinde yeni açılan
üniversiteler ile yapılı çevrenin üretimine katkı sağlanmıştır. Araştırma alanı olan Eskişehir ve Konya
kentlerinde de benzer biçimde bir eğilim görülmektedir. Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve onun
bünyesinde açılan Osmangazi Üniversitesi oldukça geniş bir arazi üzerine konumlanmış ve çok sayıda
fakülteyi bünyesinde barındırmaktadır. Konya’da ise süreç daha iştahlı bir biçimde gerçekleşmiş ve Selçuk
Üniversitesi’nin yanı sıra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi açılmıştır. Ayrıca her iki kette ilk ve orta öğretime yönelik çok sayıda özel eğitim kurumu yer
almaktadır.
3.1.3. Spor Tesisleri
Özmertyurt ve Oral (2018:46), Türkiye’de özellikle neoliberal politikalar ekseninde kentsel mekânın
dönüştürülmesiyle oluşan yeni mekânların dönüştürülmesi ve yeni mekân arama mücadelesi arasında
kalmışlığı kamusal boşluk kavramı ile ele almıştır ve özellikler stadyumlar, eski tren istasyonları, eski askeri
kışlalar veya taşınan otogar binalarını örneklemişlerdir. Buna göre, eski yapılar kent merkezinden daha uzak
bölgelere yeniden inşa edilmek suretiyle taşınmakta ve eski alanların oldukça değerli araziler üzerinde yer
alması önemli bir sorun haline gelmektedir. Stadyum inşaatında da her iki kent neoliberal akımın etkisinde
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kalmıştır. Merkezi hükümetin TOKİ’ye aşırı yetki aktarımı ile birlikte son yıllarda Türkiye’de stadyumların
yeniden inşa edilmesi Eskişehir ve Konya kentlerinde de etkisini göstermiştir. Her iki kentte de eski stadyum
binaları kent merkezinin uzağında ve oldukça gösterişli bir mimariyle yeniden inşa edilmiştir (Şekil 3).

Eskişehir Yeni Atatürk Stadı

Konya Torku Arena Stadı

Şekil 3. Eskişehir ve Konya’daki yeni stadyumlar

3.1.4. Kapalı Yerleşmeler
1980’lerden itibaren Türkiye’nin neoliberal politikaların etkisine girmesiyle birlikte kentsel mekânda
başlayan dönüşüm 1990’larda hız kazanmış ve nihayet 2000’li yıllarla birlikte yeni bir yerleşme biçimi olarak
kapalı yerleşmeleri (gated community) ortaya çıkarmıştır. Ekonomik refah seviyesi artan kesimlerin sosyal
statülerini yükseltme çabası kentsel mekândan fiziksel bir kopuşla sonuçlanmış ve böylece yeni zenginler
genel olarak mekânla, özel olarak da konutla kurdukları ilişkide ayrıcalık ve seçkinlik sembolü olarak kendini
toplumun geri kalanının yaşam alanından soyutlama çabasına girmiştir (Perouse ve Danış, 2005:144). Her iki
kentte de bu yerleşme biçimlerine rastlamak mümkündür. Özellikle 2000 yılından itibaren yaygınlaşmaya
başlayan kapalı yerleşme sayısı Eskişehir kentinde 27’dir ve daha çok Tepebaşı bölgesinde yoğunlaşmıştır.
Konya’da ise Selçuklu bölgesi ön plana çıkmış ve sayı 52’ye ulaşmıştır. Her iki kentte de yaygın bir biçimde
görülen bu yeni yerleşme biçimi güvenlikten ziyade prestij kaynaklı olarak tercih edilmektedir.
3.1.5. Toplu Konut Projeleri
TOKİ’nin konut sunumundaki seçiciliği akademik yazında pek çok eleştiriye neden olmuştur. Nitekim
Eskişehir’de 2000 yılı sonrasında tamamlanan ve 6.160 konutluk Sultandere Uydu Kent Projesi’nde Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu 684 konut hak sahiplerine iletilmiştir. 2001 yılında proje
tamamlandığında dönemin iktidarının (Demokratik Sol Parti önderliğindeki koalisyon) desteğine belediye
bülteninde yer verilmiştir (Bizimşehir, Sayı 2:4). Konya kentinde ise TOKİ destekli toplu konut projelerinin
mekân üzerindeki baskısı daha yoğundur. Buna göre Yazır Bölgesi’nde Selçuklu Belediyesi ve TOKİ iş birliği
ile 2.656 konut inşa edilirken (KBB Faaliyet ve Hizmet Bülteni, 2015:189, Şekil 17), Karatay Belediyesi’ne
ait sınırlar içinde 27 toplu konut projesi (Karatay Belediyesi, 2018) hayata geçirilmiştir. Belediyelerin web
sayfaları üzerinden, toplu konut projeleri incelendiğinde, bunların TOKİ ve özel sektör iş birliği ile üretilen
konut projelerinden oldukça farklı olduğu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Konya’da toplu konut
projeleriyle alt gelir grubuna yapılan konut sunumunda kamu mülkiyetinin kullanım hakkının bu grup için
daraltıldığını ve ayrışmış mekânların yaratıldığını söylemek mümkündür.
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3.2. Klonlanmış Mekânlar
En etkin bir biçimde kent ve kentli yaşamında varlığını hissettiren küreselleşme ile tüketim
alışkanlıkları önemli ölçüde değişim göstermiş, küreselleşmenin dayattığı ilkeler yerel yönetim sistemlerinden
kentin fiziksel yapısına, ekonomik ve toplumsal yaşamına enjekte edilmiştir (Kiper, 2004:14). Bu yeni küresel
sistemde yerel yönetimlerin son dönemlerde yoğun olarak başvurduğu yöntem Avrupa, ABD ya da
Uzakdoğu’daki örneklerden esinlenerek oluşturdukları yapılı çevre ürünleridir. Alan araştırması sonucu
klonlanmış̧ mekânlar olarak temalanan bu bölümde ulaşım projeleri, tüketim mekânları ve temalı parklar
olmak üzere üç alt tema oluşturulmuştur.
3.2.1. Ulaşım Projeleri
Eskişehir’de kent içi ulaşımın temel unsuru olan tramvay Avrupa’daki örneklerinden klonlanarak
kente uygulanmış ve hemen her dönemde seçim aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca ulaşımdan ziyade turistik
amaçlı olarak Porsuk’ta kullanılan tekne ve gondollar, kent içindeki bulvarların genişletilerek yenilenmesi,
cadde asfaltlama gibi işlemler ile neoliberal mekânın üretimine katkı sağlanmıştır. Konya’da ise Eskişehir’deki
örneğinden çok daha baskın bir biçimde ulaşım projeleri neoliberal mekânsallaşmanın güçlü bir aracı haline
gelmiş, öyle ki raylı ulaşım sistemleri ile kent içi ulaşım rahatlatılmaya çalışılırken, diğer yandan yoğun bir
biçimde köprülü kavşaklar, alt ve üst geçitlerin üretilmesi ve de caddelerin genişletilmesi yerel yönetimler için
önemli övünç kaynakları arasında yer almıştır (Şekil 4). Fiziki coğrafyanın sunduğu avantajdan da
yararlanılarak kentte cadde, sokak, köprülü kavşak vb. inşasına yönelik yenilikler gerçekleşmiştir. 2004 yılı
öncesinde alt-üst geçit sayısı 12 iken, bu sayı 2015 yılında 65’e çıkarılmıştır (KBB Faaliyet ve Hizmet Bülteni,
2015:23). Bu kapsamda 132 km uzunluğunda 43 yeni cadde açılmıştır (KBB Faaliyet ve Hizmet Bülteni,
2015:33). Aynı zamanda Zindankale ve Meram Katlı otoparkları ile Konevi ve Buğday Pazarı yeraltı
otoparkları inşa edilmiştir.

Şekil 4. Eskişehir ve Konya’da ulaşım projelerine ilişkin reklamlardan örnekler

3.2.3. Tüketim Mekânları
Büyük miktarlarda sermaye yatırımı gerektiren alışveriş merkezleri sermaye sınıfına sağladığı
rantların yanı sıra tüketicilerine alışverişten yeme-içmeye, sinemaya, oto yıkama hizmetlerine kadar geniş bir
alanda tüketim olanağı sunmakta ve hizmetler sektörünü canlı tutmaktadır. Öyle ki alışveriş merkezlerini
kapitalist tüketim biçiminin mekândaki en güçlü temsilcisi olarak görmek dahi mümkündür. Bu anlamda
Eskişehir Espark, Kanatlı, Neo Plus, Koçtaş ve Özdilek olmak üzere beş alışveriş merkezi ile sınırlı iken,
Konya’da Kent Plaza, Kipa, Koçtaş, Kule Site, Metro, Novada Outlet, Real ve Emlak Konut GYO ile TOKİ
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iş birliğinde inşa edilmekte olan 42. Cadde olmak üzere toplam sekiz alışveriş merkezi bulunmaktadır (Şekil
5).

Kanatlı Alışveriş Merkezi

42. Cadde

Espark Alışveriş Merkezi

Kulesite Alışveriş Merkezi

Şekil 5. Eskişehir ve Konya’da alışveriş merkezleri

3.2.4. Temalı Parklar
Yeşil alan üretiminin ön planda olduğu park projelerinde her iki kentte de temalı park sayısı oldukça
fazladır. Eskişehir’de en dikkat çeken örnek Türkiye’nin ilk yapay plajına sahip Kentpark projesidir (Şekil 6).
Bünyesinde plaj ile birlikte kafeterya, hediyelik eşya dükkânı, çocuk oyun alanları, yüzme havuzlar büfeler,
restoranlar barındıran park oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Kent için önemli olan bir diğer yapılı çevre
ürünü ise Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’dır. Hem çocuklar hem de yetişkinler için öğrenen bölge yaratma
vaadiyle kurulan park aynı zamanda Disneyland’a benzer biçimde tasarlanmış ve içinde masal
kahramanlarının üç boyutlu olarak sunulduğu Masal Şatosu’nu barındırmaktadır. Yine Eskişehir’de Bilim
Deney Merkezi ve Sualtı Dünyası ile ziyaretçilerin öğrenen bir sürece dahil edilmesi amaçlanmıştır.
Konya’da da temalı parkların üretimine yönelik bir eğilim söz konusudur. Türkiye’nin ilk temalı parkı
sloganıyla yola çıkan Japon Kyoto Parkı ile Japon kültürüne ait unsurlar park alanı içinde temsil edilmeye
çalışılmış ve Uzakdoğu kültürü yerel ölçeğe taşınmıştır. Yine Türkiye’nin ilk havacılık temalı parkı olan Türk
Yıldızları Parkı’nda gösteri uçakları sergilenmekte ve havacılık müzesi yer almaktadır. 80 Binde Devr-i Alem
Parkı’nda tarih önce yaratıklara, minyatür eserlere ve masal kahramanlarına yer verilmiştir. Konya Tropikal
Kelebek Bahçesi de ilginç projelerden biridir. 98 türe ait 20.000 kelebeğin bulunduğu bahçede aynı zamanda
doğa eğitimi de verilmektedir. Konya Bilim Merkezi ise Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konya
Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Milli Eğitim, TÜBİTAK ve Üniversite iş birliği ile kurulmuş, TÜBİTAK
destekli ilk bilim merkezi özelliğine sahiptir. İstiklal Harbi Şehitleri Parkı ise müze niteliğinde olup parkta
Kurtuluş Savaşı ve savaş yıllarındaki yaşam koşullarını canlandıran özel maket ve figürler sergilenmektedir.
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Kentpark

80 Binde Devr-i Alem Parkı

Şekil 6. Eskişehir ve Konya’dan temalı park örnekleri

3.3. Yeniden Canlandırılan Mekânlar
Neoliberalizmin fiziksel ve temsili mekân yansımasında üçüncü tema yeniden canlandırılan mekânlar
olarak belirlenmiştir. Bu temada daha önce var olan yapıların restorasyon işlemleri sonrasında mekânı yeniden
nasıl temsil ettiği dikkate alınmış ve buna göre üç alt tema belirlenmiştir: Bunlar kentsel yenileme
mekânları/alanları, soylulaştırılmış mekânlar ve kentsel dönüşüm (projeleri) alanlarıdır.
3.3.1. Kentsel Yenileme Mekânları/Alanları
Eskişehir ve Konya’da geniş ölçekli kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kentin tarihi unsurları
canlandırılarak yeniden kullanıma açılmıştır. Örneğin Eskişehir’de ses getiren en önemli yenileme projesi
Odunpazarı evlerinin yeniden restore edilerek turizme kazandırılmasıdır. Turistik Gelişim Projesi adı altında
bölgedeki evler yerel mimariye uygun bir biçimde iyileştirilmiş ve bölgenin iç turizm açısından
canlandırılması sağlanmıştır. Yine kentte âtıl halde bulunan eski yaş sebze-meyve hali yeniden restore edilerek
bugünkü Haller Gençli Merkezi’ne dönüştürülmüş ve kentlilerin kullanımına sunulmuştur. Bünyesinde çok
sayıda restoran, kafe, hediyelik eşya dükkânı ve bar bulunduran merkez kentin canlı kalan önemli noktaları
arasındadır. Bir diğer önemli yenileme mekânı Eski Buğday Silosu’dur. Orijinal hali korunarak bugünkü Ibis
Otel’e dönüştürülen silo Eskişehir’in gözde otelleri arasında yer almaktadır (Şekil 8). Köprübaşı’ndaki tarihi
belediye binası da restore edilerek bugünkü Porsuk Otel’e, İsmet İnönü Karargâh Binası ise yenilerek Kurtuluş
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Kentte en önemli yenileme faaliyeti ise Porsuk Islahı Yenileme Projesi’dir.
Kente adeta yeniden hayat veren Porsuk, bugün en önemli rekreasyon alanı haline gelmiştir.
Konya’da kentsel yenilemeye yönelik mekân üretimi Eskişehir’e göre çok daha geniş ölçeklidir. Yine
kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tarihi mekânların yenilenerek turizme kazandırılması söz konusudur.
Mevlâna Kültür Vadisi Projesi yenilemeye yönelik en geniş ölçekli proje olma özelliğine sahiptir. 3 milyon
950 bin m2 alanı kapsayan proje ile tarihi eserlerin restorasyon projeleri hazırlanarak tarihi, kültürel ve mimari
özelliği olan 300’e yakın yapının turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda Konya Tarihi Bedesten
Çarşısı’nın yenilenmesini de içeren bu projede 7.316 bina, 17 müze ve 371 tescilli binanın yer aldığı proje ile
Tren Garı’ndan başlayıp Kazım Karabekir Caddesi ve Kent Meydanı’nı içine alan Mevlâna Kültür merkezine
ve oradan da Yenimahalle’ye uzanan oldukça geniş bir alana yayılmıştır (KBB Faaliyet ve Hizmet Bülteni,
2015:11, 120). Projenin alt birimleri olarak Mevlâna Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kazım Karabekir
Kentsel Dönüşüm Projeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda Mevlâna Müzesi ve Konya Tarihi Bedesten Çarşısı
aslına uygun bir biçimde yenilenmiştir. Yine proje sınırları içinde kalan 2. Kılıçarslan Köşkü Yenileme Projesi
şu anda devam etmekte ve Alâeddin Tepesi yenilenmektedir. Konya’nın eski adliye binasının yıkılıp yaklaşık
150.000 m2 alan üzerine yapılan Kültürpark ise şehrin çekim merkezi haline getirilmiştir. Ayrıca rekreasyon

580

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

alanı içinde belediyeye ya da özel işletmelere ait çok sayıda kafe, büfe ve restoran bulunmaktadır. Sille Kültür
Vadisi Projesi ile de eski Rum Köyü yenilenerek turizme kazandırılmaya çalışılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Tarihi belediye binası ve yenilenmiş hali

3.3.2. Soylulaştırılmış Mekânlar
Hem Eskişehir’de hem de Konya’da doğrudan İstanbul’daki Balat, Cihangir semtlerindekine benzer
bir soylulaştırma örneği olmasa da yerel düzeydeki “öğrencileştirme geleneksel soylulaştırma süreçlerinin
etkilerine benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştır” (Tuncer ve İslam, 2017:303) İstanbul’daki soylulaştırma süreci
boğaz manzarası, mimari yapı ve tarihsellik gibi öğeler ile özdeşleşirken, Eskişehir’de kent merkezinde
gözlemlenen soylulaştırma süreci tüketim mekânları ve AVM’lere yakınlık ile eşgüdümlüdür. Nitekim eskiden
geleneksel aile yerleşmesi olan ve üniversite çevresinde yer alan mahallelerde kentlilerin yatırım amaçlı olarak
apart dairelere gösterdikleri talep rant ekonomisi oluşturmuştur. Bu durum söz konusu bölgelerde sosyal
dokuyu etkilemiştir: eve yemek siparişleri, gece sokaklarda hareketlilik, öğrenciye hitap eden tüketim
mekânları gibi (Akarçay ve Sungur, 2016:811).

3.3.4. Kentsel Dönüşüm (Projeleri) Alanları
İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde başlayan ve ardından orta ölçekli kentlere sıçrayarak
kapitalist kentsel mekânın yeniden şekillendirilmesinde rol oynayan kentsel dönüşüm projeleri günümüz
kentleşmesinin önemli araçları haline gelmiştir. Araştırma alanları dikkate alındığında, 2010 yılından önce
Eskişehir’de dört bölgede kentsel dönüşüm projesi gündeme gelmiştir. Bunlar Tepebaşı Belediyesi sınırlarında
yer alan Sazova Mahallesi, Elmalık Mevkii, Zincirlikuyu Mahallesi, Bahçelik Mevkii ve Odunpazarı
Belediyesi sınırları içinde kalan Büyükdere, Gültepe ve Karapınar mahalleleridir. TOKİ ile ortaklaşa
yürütülmesini istemeyen halkın karşı çıkmasından dolayı sadece Odunpazarı Bölgesindeki Karapınar Kentsel
Dönüşüm Projesi hayata geçirilmiştir (Yıldız, 2013:112). Bu dönemde yani 2009-2014 yılları arasında
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Odunpazarı Belediyesi AKP yönetiminde iken Tepebaşı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Demokratik Sol
Parti’dedir. Öte yandan İl Genel Meclisinde birinci parti AKP’dir. Bu yüzden siyasi çatışmalardan dolayı
kentsel dönüşüm projelerinde de mutabakata varılamamıştır. 2010 yılında 5393 sayılı belediye kanunun 73.
maddesinin değiştirilmesi ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı ilan etme yetkisi Büyükşehir
Belediyesi’ne verilmiş ve böylece dört olan proje sayısı 12’ye çıkmıştır. Ancak yerel yönetimler ile il genel
meclisi üyeleri arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar bu projelerin işleyişini sekteye uğratmış (Yıldız,
2013:126-136) ve kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilememiştir. 2012 yılında kabul edilen 6306 nolu Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile bir kırılma noktası yaşanmış ve daha önce 6393
sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı olarak ilan edilen Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nin tamamı
ve Deliklitaş, Kurtuluş, Yeni, Işıklar, Mamure, İhsaniye ve Hacıalibey mahallelerinin bir kısmı Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi’nin talebi ile riskli alan ilan edilmiş ve oldukça büyük ölçekli olan bu projeler için
İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılmış ve çalışmalar hâlen sürdürülmektedir (Bizimşehir, Sayı
50:12).
Konya’da ise yerel yönetimler arasındaki siyasi uyum kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla mekânın
üretimini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir. Özellikle eskiyen ve köhne bir görünüme sahip Karatay ve
Meram bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Kentin büyük ölçekli kentsel dönüşüm
projelerinden biri olan Mevlâna Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’yle (Şekil 8) Mevlâna Müzesi ve çevresine
yönelik düzenleme yapılmış ve bir mahalle kentsel dönüşüm ile kamulaştırılmıştır. Halihazırda ise devam eden
on kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır.

Şekil 8. Mevlâna Kültür Vadisi Projesi’nin sınırları ve Konya Tarihi Bedesten Çarşısı

3. Sonuç
1980 yılı sonrasında özellikle kalkınmacı-muhafazakâr yönetimlerin sıkı bir biçimde itaat ettiği
neoliberal ekonomik model 2000 yılı sonrasında kentsel mekânı hızlı bir biçimde dönüştürmeye başlamış,
yasal zeminin hazır hale gelmesiyle ise 2010 yılı sonrasında şiddetini artırmıştır. Kentsel aktör ve siyasetin
birlikteliği ile birlikte kent artık bir üretim mekânı olarak sahneye çıkmış ve bu bağlamda hem Eskişehir hem
de Konya mekânsal anlamda yapılı çevre ile yeniden temsil edilen bir dönüşüme uğramıştır. Yapılan projeler
dikkate alındığında hemen hepsi tasarlanan mekânlara karşılık gelmiş ve “cazibe merkezi”, “marka kent”,
“istihdam”, “Avrupalılaşma”, “kültür başkenti” söylemleri üzerinden kamu rızası alınarak kentlerin kendisi
adeta bir tüketim nesnesine dönüştürülmüş ve bu şekilde söz konusu kentler yerel yönetimlerce sermayeye
daha kolay bir biçimde pazarlanmıştır.
Dahası, her iki kentin mekânsal örüntüsü yerel yönetimler tarafından kentsel dönüşüm projeleri ile
yeniden şekillendirilmektedir. Dikkat çeken husus ise Eskişehir’de 2009 yılında AKP yönetimindeki
Odunpazarı belediyesi kentsel dönüşümü uyguladığında gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de kent sakinleri
kentsel dönüşüme mesafeli yaklaşmış ve uygulayıcı belediyeyi yoğun bir biçimde eleştirmiştir. Fakat bugünkü
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pozisyonda Büyükşehir Belediyesi “Eskişehir’in kalbi yenileniyor” söyleminden hareket etmekte ve adeta
böyle bir proje hayata geçirilmezse kentin “ölü kent”e dönüşeceği algısından hareketle kent merkezine yönelik
yeni bir kentsel dönüşüm projesi uygulama çabasındadır. Bu da gerekli yasal zemin oluşturulduğunda, bu tarz
projeler ile gerek merkezi gerekse de yerel yönetimlerin kapitalist sisteme eklemlenme isteklerinin
körüklendiğini ve hizmet üretme anlayışının sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak neoliberal anlayışa
evrildiğini göstermektedir.
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