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Öz: Özellikle	1980’li	yıllardan	 itibaren	neo-liberal	politikalar	ve	küreselleşme	bağlamında	dünya-
da	hemen	hemen	tüm	kentlerin	kendini	yeniden	tanımlaması	ve	işlevlendirmesi	söz	konusu	olmuş-
tur.	Bu	kendini	yeniden	tanımlama	ve	işlevlendirme,	uluslararası	ortama/pazara	eklemlenme	politi-
kası	adına	kentin	imajını	oluşturmuş	ve	hedeflenen	imaj	doğrultusunda	da	kentler	belli	dönüşümler	
geçirmiştir.	Bu	dönüşümler	kent	mekanlarının	yerel	kimliklerinin	sergilenmesinden	tutun	da,	kent	
kimliğinin	yok	edilmesi	pahasına	bazen	‘dünyanın	en	büyük	kaçıncı’	ya	da	‘dünyanın	en	yüksek’	ba-
zen	de	‘dünyada	bir	ilk’	olarak	üretilen	projelerle	kentin	yenilenmesi,	yeniden	üretilmesi	ve	ulusla-
rarası	ortamda	pazarlanmasını	kapsamaktadır.	Ancak	global	ölçekte	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	an-
lamda	bütünleşme	stratejisiyle	üretilen	tüm	bu	fiziki	mekanların	gerek	planlanma	ve	gerekse	de	inşa	
edilme	aşamalarında	kentlinin	bahsi	geçen	kentte	bir	gündelik	yaşamının	var	olduğu	gerçeği	yok	sa-
yılır.	Hatta	görece	bir	üst	kademe	olarak,	kentlinin	yapılan	değişikleri	birer	ihtiyaç	olarak	görebil-
mesi,	onaylaması	ve	desteklemesi,	gerekli	siyasi	altyapı	çalışmaları	ile	mümkün	kılınır.	Tam	da	bu	
noktada	kentlinin	gündelik	yaşamı	tabanında	mekansal	dönüşümlerin	nasıl	algılandığı,	küresel	coğ-
rafyaya	eklemlenme	yarışında	kentlinin	nerede	durduğu	soruları	önem	kazanmaktadır.	Bu	neden-
le	 çalışmada,	 küreselleşme	bağlamında	kent	mekanlarında	yaşanan	dönüşümler,	 bu	dönüşümlerle	
gündelik	yaşam	arasındaki	ilişki	kuramsal	olarak	irdelenmiş,	bu	bağlamda	Denizli	ilinin	küreselleş-
me	dinamikleri	ile	dönüşümü	incelenmiştir.	Denizli	özellikle	tekstil	ve	hazır	giyim	başta	olmak	üzere	
çeşitli	sanayi	kollarında	hizmet	veren	bir	kenttir.	Yapılan	araştırmada	Denizli’nin	kent	kimliği,	kü-
reselleşme	bağlamında	geçirdiği	dönüşümler	üzerinde	durulmuş	ve	bu	dönüşümlerin	ekseninde	üre-
tilen	kent	mekanları	irdelenmiştir.	Çalışmada	yer	alan	gönüllülerin	yaşamlarına	katılımcı	gözlemci	
olarak	dahil	olunmuştur.	Kentin	gündelik	yaşam	ritmi	ile	katılımcıların	yaşamları	ve	kentle	kurduk-
ları	ilişki	ve	bu	ilişkiye	küreselleşmenin	etkisi	tartışılmış,	küreselleşme	sürecinde	üretilen	kentsel	pro-
jelerin	kentli	tarafından	ne	düzeyde	içselleştirildiği,	desteklendiği	ve	bu	projelerle	kentlinin	kurduğu	
ilişki	araştırılarak	değerlendirmeler	yapılmıştır.
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Global Urban Spaces And Daily Life:
Globalizing Denizli As An ‘Industrial City’
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Abstract:	Especially	since	the	1980’s,	nearly	all	cities	throughout	the	world	began	to	redefine	and	
refunction	themselves	within	the	context	of	neo-liberal	policies	and	globalization.	These	redefining	
and	refunctioning	created	images	for	cities	on	behalf	of	articulation	to	the	international	environment/
market	policy	and	the	cities	underwent	some	transformations	according	to	the	targeted	image.	These	
transformations	includes	renewal,	reproducing	and	marketing	of	the	city	in	the	international	envi-
ronment,	from	exhibition	of	urban	spaces’	local	identities	to	the	projects	like	‘the	biggest	one’,	‘the	hi-
ghest	one’,	‘the	first	one’,	etc.	But	in	global	scale,	both	in	the	planning	and	building	stages	of	these	
physical	spaces,	which	are	created	with	a	union	strategy	in	economic,	social	and	cultural	sense,	the	
reality	of	citizen’s	existence	in	daily	life	in	the	city	is	ignored.	Additionally,	even	the	citizen’s	seeing,	
approving	and	supporting	these	modifications	as	a	necessity	are	made	possible	by	the	required	politi-
cal	infrastructure	studies.	Just	at	this	point,	two	questions	gain	importance:	How	the	citizen	perce-
ives	the	spatial	transformations	on	daily	life	basis	and	what	the	citizen	thinks	about	the	race	of	arti-
culation	to	global	geography.	Therefore,	in	this	study	the	transformations	happening	in	urban	spaces	
and	the	relation	between	these	transformations	with	daily	life	is	studied	theoretically	and	in	this	con-
text,	the	transformation	of	the	city	of	Denizli	with	the	globalization	dynamics,	is	researched.	Denizli	
is	a	city	serving	in	various	branches	of	industry,	especially	in	textile	and	ready-to-wear	industries.	
In	this	research,	the	city	identity,	the	transformations	that	the	city	had	in	the	context	of	globalizati-
on	and	urban	spaces	created	according	to	these	transformations	are	studied.	Involvement	to	the	life	
of	volunteers	participated	in	the	study	was	as	participant	observer.	The	daily	life	rhythm	of	the	city,	
the	life	of	the	participants	and	the	relation	they	established	with	the	city	and	the	effects	of	the	globali-
zation	to	this	relation	is	discussed	and	the	level	the	citizen	interiorized	and	supported	the	urban	pro-
jects	produced	during	the	globalization	process	and	the	relation	of	the	citizen	with	these	projects	are	
researched	and	evaluated.

Keywords: Globalization,	urban	space,	industrial	city,	daily	life,	Denizli
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Giriş

Küreselleşme  “dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımların-
dan birbirlerine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek” (TDK, 2016) 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda küresel yeniden yapılanma gün-
deme gelmekte, yapılanma sürecinde yaşanan sosyo-ekonomik ve kültü-
rel değişimler kentlerin fizik mekanlarına yansımakta ve yeni kentsel pra-
tikleri de beraberinde getirmektedir (Cantürk, 2012).

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de de kentlerin küreselleşme bağla-
mında yeniden yapılanmaları; kendilerini tanımlamaları ve işlevlendir-
meleri söz konusu olmuştur. Bu kendini yeniden tanımlama ve işlevlen-
dirme, uluslararası ortama/pazara eklemlenme politikası adına kentin 
imajını oluşturmuş ve hedeflenen imaj doğrultusunda da kentler belli dö-
nüşümler geçirmiştir. Bu dönüşümler kent mekanlarının yerel kimlikleri-
nin sergilenmesi, ‘dünyanın en büyük’ ya da ‘dünyanın en yüksek’ bazen 
de ‘dünyada bir ilk’ olarak üretilen kentsel projelerle kentin yenilenmesi, 
yeniden üretilmesini kapsamakta ve uluslararası ortamda pazarlanması-
na olanak sağlamaktadır. Ancak küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve kül-
türel anlamda bütünleşme stratejisiyle üretilen tüm bu fiziki mekanların 
gerek planlanma ve gerekse de inşa edilme aşamalarında kentlinin bahsi 
geçen kentte bir gündelik yaşamının var olduğu gerçeği yok sayılır ve hat-
ta kentlinin yapılan değişiklikleri birer ihtiyaç olarak görebilmesi, onayla-
ması ve desteklemesi, gerekli siyasi altyapı çalışmaları ile mümkün kılınır. 

Tam da bu noktada söz konusu mekânsal dönüşümleri kentlinin nasıl 
algıladığı, küresel coğrafyaya eklemlenme yarışında kentlinin nerede dur-
duğu ve küreselleşen kentin mekanlarında gündelik yaşamının nasıl dö-
nüştüğü soruları önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalışma, küreselleşme, 
gündelik yaşam, gündelik yaşamda çalışma, ailevi ve ‘özel’ yaşam ve boş 
vakit temelinde kurgulanmış; küreselleşme bağlamında kent mekanla-
rında yaşanan dönüşümler, bu dönüşümlerle gündelik yaşam arasındaki 
ilişkiler irdelenmiştir. Sözü edilen kuramsal taban temelinde Denizli ilinin 
küreselleşme dinamikleri, kentin dönüşümü ve bu dönüşümün gündelik 
yaşamdaki karşılığı incelenmiştir. 

Denizli özellikle tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere çeşitli sana-
yi kollarında hizmet veren bir kenttir. Yapılan araştırmada Denizli’nin 
sanayileşmesi ve kentleşmesi araştırılmış, kent kimliği ve küreselleşme 
bağlamında geçirdiği dönüşümler üzerinde durulmuş, bu dönüşümlerin 
ekseninde üretilen kent mekanları irdelenmiştir. Çalışmanın amacı kü-
reselleşme sürecinde kentlinin gündelik yaşamında meydana gelen de-
ğişimleri ortaya koymak ve çıkarımlar yapmaktır. Bu nedenle çalışmada 
yer alan gönüllülerin yaşamlarına katılımcı gözlemci olarak dahil olun-
muştur. Kentin gündelik yaşam ritmi ile katılımcıların yaşamları ve kentle 
kurdukları ilişki ve bu ilişkiye küreselleşmenin etkisi tartışılmış, küresel-
leşme sürecinde üretilen kentsel projelerin kentli tarafından ne düzey-
de içselleştirildiği, desteklendiği ve bu projelerle kentlinin kurduğu ilişki 
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araştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

1. Küreselleşme ve Kentlerin dönüşümü

1980’li yıllarla başlayan süreçte küreselleşme dünyanın hemen tüm böl-
gelerine damgasını vurmuş, kentleri her açıdan yeniden şekillendirmiş-
tir. Küreselleşme tartışmaları Thorns (2004)’a göre üç temel boyutta iler-
lemektedir. Bunlardan birincisi tartışmalarda en baskın olan ekonomik 
boyuttur ve her geçen gün şiddetlendiği düşünülen bir ekonomik rekabet 
içinde yaşamın sürdüğünü belirtir. Wallerstein (2009)’a göre; dünya siste-
mi sonsuz sermaye biriktirme dürtüsüne sahip kapitalist bir dünya eko-
nomisidir ve yüzyıllar içinde genişleyerek dünyanın diğer bölümlerini de 
sisteme dahil etmiştir. İkinci boyut; ekonomi yerine kültüre odaklanmak-
ta ve kültürel anlamda homojenleşmeye vurgu yapmaktadır. Öyle ki; kü-
reselleşme süreci ile artan kültür akışının dünyanın kültürel olarak tek bir 
mekana doğru evirilmesini sağladığı (Hannerz, 1998) belirtilmekte ve ge-
lişen bilgi teknolojileri aracılığı ile de kentlerin daha önce olmadığı kadar 
birbirlerine bağlı oldukları (Thorns, 2004) ifade edilmektedir. Sonuncusu 
ise; ‘küresellik’ olarak adlandırılan olguyu tartışmaktadır ve “Bu tartışma; 
bu gezegende hayatta kalma, insanlar ve daha geniş ekosistemin geçmişte 
ve günümüzde hala devam eden karşılıklı etkileşim şekli ve böylece gele-
ceğin karmaşık bir ekosistem olarak dünya için neler gösterebileceği hak-
kındadır.” (Thorns, 2004).

Farklı boyutları ile tartışmalara konu olan küreselleşme dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de kentlerin dönüşümünü kaçınılmaz kılmıştır. Bir 
zamanların “üretim mekanı” olan sanayi kentleri birer birer “hizmet ve 
tüketim mekanı” haline gelmişlerdir (Türkün, 2012). Kentlerde oluşan 
yeni ilişkiler ağı ve buna göre üretilen kentsel politikalar genellikle para-
nın nasıl kazanıldığından çok nasıl harcanacağı üzerine yoğunlaşmış ve 
kent içi alanların mekânsal dönüşümünde bu durum karşılık bulmuştur. 
Özellikle küreselleşme eğilimiyle gündeme gelen dünyadaki fırsatların 
değerlendirilmesi ve yeni toplumsal dinamiklerin yerelleşmeyi destekle-
mesi ile bütüncül planlama anlayışından uzaklaşılarak proje ağırlıklı bir 
bakış açısı geliştirilmiştir (Eraydın, 2006). Söz konusu bakış açısı ile kent 
mekanları ayrışmakta ve ayrışan mekanlar farklı kent sakinlerine hizmet 
eder hale gelmiş/gelmektedirler. Bu durumu Bauman (1999) şöyle ifade 
etmektedir: “Küreselleşme birleştirdiği kadar böler de; birleştirirken bö-
ler – yerkürenin tek tipliğini arttıran nedenlerle bölen nedenler özdeştir… 
Küreselleşme süreçlerinin ayrılmaz parçası mekanı giderek bölme, insan-
ları ayırma ve dışlamadır… Özel bir endişe kaynağı, giderek daha fazla 
küresel ve yurtsuz bir hale gelen elit kesimle geride kalan ‘yerelleşmiş’ ke-
sim arasındaki tedrici iletişim kopukluğudur”.   

Küresel ilişkilerle temellenen bu yeni dönemde hizmet ve tüketim me-
kanları haline gelen eski üretim mekanlarının yanı sıra küçük ölçekli fir-
maların yoğunlaştığı “yeni sanayi odakları” ortaya çıkmış, hem bölgeler 
arası kalkınmanın merkezleri olarak ve hem de dünyaya eklemlenmeyi 
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başarabilen merkezler olarak ayrı bir önem kazanmışlardır. Bu yeni sa-
nayi kentleri yeni cazibe merkezleri ve refahın arttığı kentler olarak gün-
deme gelmişlerdir. Sanayi ülke içinde yer değiştirerek yeniden yapılan-
mış, bu yapılanmanın yaratmış olduğu yeni mekânsal talepler söz konusu 
kentlerin fizik mekanlarında olduğu kadar kent ve insan ilişkisi ile bun-
ların içeriklerinde de ciddi dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuştur 
(Eraydın, 2006).

2. Kent ve Gündelik Yaşam

Kentlerin küreselleşme ile birlikte tüketim merkezlerine dönüşmeleri kent-
linin gündelik yaşamının da değişmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada 
“gündelik yaşam” kavramı ve diyalektiği önem kazanır. Gündelik hayat 
sıradandır çünkü insanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Yaşam süresince 
gündelik olan her şey; para, dakika, metre, kilogram vb. ile ölçülebilirdir. 
Sonuçta yaşam iyi ya da kötü olabilmekte ve şimdi (içinde bulunulan an) 
zevk alınmakta ya da acı çekilmektedir (Lefebvre, 2013a).

Sıradanlığının yanı sıra gündelik hayat bir o kadar da çok yönlüdür 
çünkü “Ekonomik, psikolojik ve sosyolojiktir… beslenmedir, giyinmedir, 
eşyadır, barınmadır, komşuluktur, çevredir…” (Lefebvre, 2013a) yani te-
mel ihtiyaçlardır. Tüm bu içeriğiyle kente hem üretim hem de tüketim an-
lamında entegredir ve bu bağlamında küreselleşme etkisiyle/güdüsüyle 
örgütlenmiş bir gündelik hayattan söz etmek mümkündür. Söz konusu 
örgütlenme kent parçalarına yönelik tüketim odaklı bir örgütlenmedir ve 
tüketimi yönlendirilen bir toplumu beraberinde oluşturmaktadır. Bu tü-
ketimi yönlendirme eylemi küreselleşmenin tüm boyutlarını içinde barın-
dırmakta ve kent bağlamında daha çok malın kentliye sunulmasına aracı-
lık etmektedir. Hemen her şeyin metalaştırıldığı küreselleşme sürecinde 
kent merkezlerinde alışveriş merkezleri, tiyatro ve sanat merkezleri,  kafe-
ler, restoranlar, spor kompleksleri vb. ürünler giderek artan sayılarda üre-
tilmektedirler. Söz konusu kentsel mekan üretimleri, reklam ve toplumsal 
prestij göstergeleri ile desteklenerek bireysellik düzeyinde sadece tüketi-
mi tariflemek ve sınırlamak ile kalmayıp, aynı zamanda gündelik yaşa-
mın içeriğini ve yönünü de belirler.

Gündelik hayatla ilgili olarak en önemli noktalardan biri de tekrarlar-
dan oluşmasıdır. Bu tekrarlar Lefebvre (2013a)’ye göre; “işteki ve iş dı-
şındaki tavırlar, mekanik hareketler (ellerin ve vücudun hareketleri, aynı 
zamanda parçaların ve tertibatların hareketleri, rotasyon veya gidiş-ge-
lişler), saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar; çizgisel tekrarlar ve döngüsel 
tekrarlar, doğal zaman ve akılcı zaman vs.”yi kapsamaktadır. Diğer bir 
deyişle gündelik hayatın rutinleri ve alışkanlıkları vardır. 

Gündelik hayatın bu alışkanlıklarını ve rutinlerini bileşenleri üzerinden 
okumak mümkündür. Bu bileşenler; çalışma, ailevi ve ‘özel’ yaşam ve boş 
vakittir. Her bir bileşen kent içi alanlarda ayrı mekânsal özellikler ile kar-
şılığını bulmakta ve birbirlerine dışsal olma durumlarıyla yabancılaşma-
yı da içermektedirler (Lefebvre, 2013b). “Çalışma” gündelik yaşamın bü-
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yük kısmını kaplayan bir bileşen olarak hizmet veya üretim sektöründe yer 
alan bireyin farklı konumlarına işaret etmektedir. Kent içinde yer al-dığı 
bölgelerin farklılığında bir bireyin gündelik yaşamında yer alan çalış-ma 
eylemi bir diğer bireyde pekala boş vakte denk gelebilmektedir. Ailevi ve 
‘özel’ yaşam için konut ve evin anlamı önem kazanmaktadır. Boş vak-tin 
ailevi ve özel yaşamın bir parçası olduğu durumlar da azımsanmaya-cak 
kadar azdır. Özellikle küreselleşme ile birlikte değişen konut sunu-mu ve 
konut donatıları ile boş vaktin değerlendirilmesinin bizzat konutun içinde 
eylemlere dönüşmesi de mevzu bahistir (bahçe ile uğraşmak, tele-vizyon 
seyretmek, tamirat yapmak vb.). Daha üst ölçekte boş vakti kentle-rin 
tüketim odaklı değişmesindeki ana eksen olarak kabul etmek yanılsa-tıcı bir 
yaklaşım değildir. Zira boş vakti değerlendirme; kent içi alanlarda sunulan 
faaliyetler kapsamında eğlenme, dinlenme, oyalanma niteliğinde olan, 
yükümlülükleri bulunmayan ve zorunluluk doğurmayan etkinlik-lerdir. 
Rahatlama ve zevk boş vaktin temel düşüncesidir. 
 

3. Denizli’nin Küreselleşmesi ve Gündelik Yaşama Etkileri 
 

3.1. Denizli’nin Sanayileşmesi 
 
Bugün uluslararası düzeyde sanayi ve turizm kenti olan Denizli’nin üre-
tim kültürü antik çağın dokumacılık merkezi Laodikeia yerleşmesine ka-
dar uzanmaktadır. Kent, 1980 sonları ve 1990’larda mevcut üretim kül-
türüne hükümet politikalarının etkisiyle hızla gelişerek uluslararası 
ortamda başarıya ulaşan ve adından en çok söz ettiren kentlerden hali-
ne gelmiştir. 1980 öncesinde 1960’lı yıllardan başlayarak üretimde, bir ta-
kım özel firmaların öncülüğünde ve bu firmaların aralarında fason üreti-
me yönelik ilişkiler kurguladığı küçük ve orta ölçekli işletmelerle önemli 
ölçüde artış olmuştur. Bu dönemde dokuma sanayinin yanı sıra farklı 
sek-törlerde (metal eşya, kimya, elektronik gibi) işletmelerin de 
kurulduğu bi-linmektedir (Özelçi Eceral, 2006).  

Denizli’nin gelişmesinde en önemli etken kentin 1973-1981 yılları ara-
sında Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınmış olmasıdır. Aynı 
kapsamda yürütülen teşvik tedbirleri uygulaması diğer illere göre daha 
fazla ayrıcalık tanınarak uygulanmış ve bu sayede sanayinin gelişimi 
desteklenmiştir. Kentin devlet desteği ile gelişmiş olan üretim kapasite-si 
sayesinde 1980-1990 arası ekonomik bir sıçrayış yapmıştır. “Özellikle 
dokuma sektörüne yönelik sanayi altyapısı ve ihracata dayalı rekabet 
ede-bilirlik düzeyi açısından ‘Anadolu Kaplanları’ olarak adlandırılan 
Kayseri, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile birlikte Anadolu’nun 
yeni/yerel sanayi odaklarından biri olmuştur” (Özcan, Özkan, 2012).  

Bu dönemde merkezi hükümetin dış ticarete yönelik teşvikleri ken-tin 
küresel zincire eklemlenmesinde ve dünya ekonomisinden pay alma-sında 
etkili olmuştur. Üretimin altyapı ve üstyapı ihtiyacı kentsel ölçek-te 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Bölgeleri uygulamaları ile 
karşılanmış ve söz konusu uygulamalar Denizli’nin gelişiminde hızlandı- 
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rıcı rol oynamışlardır (Özelçi Eceral, 2006). 
Kent 1990 sonrasında ekonomik kriz dönemlerinden ciddi ölçüde etki-

lenmiş olsa da bugün gelinen noktada altı adet Organize Sanayi Bölgesi 
ile (Denizli Belediyesi, 2012) tekstil başta olmak üzere elektrik-elektronik, 
kablo ve döküm, haddecilik, gıda, lastik, mutfak gereçleri, deri, kösele ve 
kimya sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir (Batmaz, 2012).

3.2. Denizli’nin Kentleşmesi
1980’li yıllara gelinene kadar Denizli’nin kent merkezi Kaleiçi-Bayramyeri 
bölgesi olmak üzere bu geleneksel ticaret aksına istinaden gelişen Çınar 
Caddesi – Lise Caddesi boyunca yüksek yoğunluklu konut-ticaret bölge-
si bulunmaktadır. 1976 yılında meydana gelen deprem nedeniyle kentin 
özellikle güneydoğusundaki alanlar hasar görmüş ve bu durum kentin 
yeniden imar sürecinde etkili olmuştur. Depremin yarattığı konut açığı, 
kentin hızla sanayileşmesi ve sanayi alanlarına yönelik çalışmalar ve sa-
nayileşmeye dayalı olarak başlayan göçün ürettiği gecekondulaşma ve 
çarpık yapılaşma sorunları 1980’lerin ortalarına kadar uzanan süreçte çe-
şitli planlama çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmıştır. “Bu planlar 
arasında; Dokuzkavaklar (1978) ya da Binevler (1979) gibi gecekondu ön-
leme ve afet içerikli konut alanları ile Sümerbank ve çevresi (1981) ya da 
Esnaf Sitesi (1981) gibi sanayi alanlarına yönelik mevzi imar planları sayı-
labilir” (Özcan, Özkan, 2012).

1980’li yıllarla birlikte Denizli küresel anlamda ölçek değiştirmiş, yo-
ğun göç alan bir kent haline gelmiştir. Ancak yönetsel yapısının parçalı 
oluşu nedeniyle bütüncül bir planlama anlayışını benimsemesi ya da uy-
gulaması mümkün olmamıştır. Öyle ki; 1994 yılında kenti ve yakın çev-
resini kapsayan 1/25.000 ölçekli il Çevre Düzeni Planı yargının konusu 
haline gelerek iptal edilmiştir. 2007 yılında Çevre Düzeni Planı (Şekil 1) 
yürürlüğe girene kadar Denizli Belediyesi ile komşusu olan alt belediye-
ler arasında eşgüdüm sağlanamamış ve kentsel gelişime yönelik bütüncül 
bir planlama yapılamamıştır (Özcan, Özkan, 2012).
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Şekil 1. Denizli Çevre Düzeni Planı (2007)
Kaynak: Özcan, Özkan, 2012.

2007 yılından sonra ise kentsel dönüşüm ve kent içi alanlara yöne-
lik uygulamalar dikkat çekmektedir. TOKİ-Denizli Belediyesi destekli 
“Gecekondu Gelişim ve Kentsel Yenileme Projeleri” 2006-2009 yılları ara-
sında yürütülen kaçak yapılaşma ve gecekondu bölgelerine yönelik çalış-
malardır. Hükümet Konağı ve Kent Meydanı ile Belediye Hizmet Binası 
ve Çevresine odaklanan kent içi alanın yenilenmesiyle ilgili çalışmalar bu-
lunmaktadır. Ancak yürütülmüş olan çalışmaların süreçte yapılan deği-
şikliklerle alanın kimliğini ve anlamını zedeleyici olduğu ifade edilmekte-
dir (Özcan, Özkan, 2012). 

Kentin kentleşme sorunlarına yönelik olarak yapılan çalışmaların yanı 
sıra kentte 1984 sonrası inşa edilmiş olan alış-veriş merkezleri kentin yeni 
tüketim alışkanlıklarına yönelik yeni ticaret alanları olarak göze çarpmak-
tadır. Üçgen Çarşısı 1984’te, Adese 1995’de, EGS Park 1998’de, Pekdemir 
Çiftliği 2006’da, Teras Park 2007’de, Forum Çamlık 2008’de ve Sümer Park 
2011’de açılmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Denizli İli Alış-veriş Merkezleri
Kaynak: Kuyumcu, 2010.

2012 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi haline gelen Denizli’de 
planlama çalışmaları Belediyenin stratejik planları doğrultusunda yapıl-
maya devam etmektedir. Küresel dünyaya eklemlenmiş olan kente ait 
Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 2015-2019 yılları Stratejik Planında 
yeni Ekonomik Gelişme Modeli (2012-2016 yılları için hazırlanandan fark-
lı olmamak üzere) yer almaktadır. 

Söz konusu model için “Piyasa ve teknolojilerin sürekli olarak değiş-
tiği bir ortamda, kent ekonomisinin gelişimine ilişkin strateji ve öncelik-
lerin zamanında değişmesi kaçınılmazdır. Denizli, sanayi gelişimindeki 
başarısını, farklı sektörlerin oluşturduğu (7T) sektörlerinde de devam et-
tirmelidir. Farklılık ve benzerliklerin var olduğu ekonomik ortamlarda or-
tak hedefler ve öncelikler, kurumsal işbirlikleri ve ortaklıklarla belirlenir. 
Denizli ve bölgesinin; ekonomik çeşitlilik potansiyeli ve yaratıcılığı, reka-
betçi avantajı için bir potansiyel oluşturmaktadır” denilmektedir (Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, 2015). Bileşenleri 7T olarak tanımlanan model; 
Tarım (ve hayvancılık), Tekstil (sanayi), Turizm, Tarih (ve kültür), termal, 
Traverten ve Teknolojiyi kapsamaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3.  Denizli İli Ekonomik Gelişme Planı /7T - Tarım (ve Hayvancılık), Tekstil (Sanayi), 
Turizm, Tarih (ve Kültür), Termal, Traverten, Teknoloji.

Kaynak: Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2015.

Küresel dünyaya sanayileşmesi aracılığı ile eklemlenmiş olan Denizli 
küreselleşme dinamikleri çerçevesinde gelişmeye ve büyümeye devam 
etmesinin gerekliliğine dikkat çekmekte ve alınan hedef kararları yö-
nünde gerekli kentsel donatıların üretilmesine yönelik çalışmaları ger-
çekleştirmektedir. Belirlediği vizyon doğrultusunda kentsel mekan bağ-
lamında bir takım projeler yürütülmüş olmakla birlikte çalışmalar devam 
etmektedir.
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Şekil 4. Denizli Kentsel Gelişim Aksı
Kaynak: Denizli Belediyesi, Çekül Vakfı, 2009.

Denizli Belediyesi ve Çekül Vakfı işbirliğinde hazırlanmış olan “Denizli’nin 
Geleceği – Yol Haritası 2010-2023” raporunda Denizli’nin uluslararası pa-
zarda her tür yerel özellikleri ile yarışabilmesi için kentsel gelişim aksı be-
lirlenmiştir (Şekil 4). 

Bu aksın oluşturulmasının temelini Kent Merkezi Aksı Canlandırma 
(Kirişhane – Üniversite) vizyon projesi oluşturmaktadır. Aks üzerinde yer 
alan alanlarda çeşitli öncü projeler ya inşa edilmiş ya inşaatı devam etmek-
te ya da tasarlanmış ancak sırasını beklemektedir. Söz konusu öncü proje-
ler Hükümet Konağı ve Çevresi, Çınar Meydanı – Yeni Belediye, Kirişhane 
Kültür ve Turizm Alanı, Kaleiçi Yenileme ve Canlandırma, Bayramyeri ve 
Haller, Hükümet Konağı – Çınar Aksı – Sağlıklaştırma, İzmir – Ankara 
– Antalya Yol Kenarı Kentsel Dönüşüm Projeleri, Simge Nokta Projesi, 
Kongre Merkezi ve Kent Müzesi ile Terminal ve Tren Garı projeleri olarak 
sıralanmaktadır (Denizli Belediyesi, Çekül Vakfı, 2009).

Kent Merkezi Aksı Canlandırma (Kirişhane – Üniversite) vizyon pro-
jesinin yanı sıra kentin diğer vizyon projeleri; Kentsel Yaşam Koridoru 
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(Leodikya – Yeşilyurt), Doğal Yaşam Koridoru (Akhan – Üniversite – 
Şahintepe), Hierapolis – Leodikya – Merkez Ulaşım, Kirişhane – Kaleiçi 
– Hükümet Konağı Üçgeni, Buldan Kentsel Koruma Projesi, Termal Kent 
Projesi, Antik Kentler Rotası’dır (Denizli Belediyesi, Çekül Vakfı, 2009).

Sonuç olarak, Denizli’nin uluslararası pazarda rekabet edebilir noktaya 
gelmesi yeni pek çok vizyon projenin üretilmesini tetiklemiştir ve görül-
düğü gibi tasarlanan her vizyon proje çok kademeli ve kentin pek çok ala-
nına değen ve değiştiren bir yapıya sahip olmaktadır. Kentin söz konusu 
projeler ile mekânsal dönüşümü beraberinde sosyal ve kültürel yaşamın-
da önemli değişimler geçirmesine neden olmaktadır. Sanayileşmeyle bir-
likte başlayan değişim süreci Denizli örneğinde de olduğu gibi çoğu kez 
kent kimliğini oluşturan yerel değerlerin yitirilmesi, hatta bu değerlerin 
içlerinin boşalarak birer turistik öğe haline gelmeleri ve satışa çıkarılmala-
rı anlamını taşımaktadır. 

3.3. Denizli’de Gündelik Yaşam ve Kentsel Mekan İlişkisi 
Denizli’de yürütülmüş olan alan çalışması temel olarak sanayileşen ve sa-
nayileşmesi vasıtasıyla dünya pazarından pay alan bir kentte kentlinin 
yaşanan tüm dönüşümler esnasında gündelik yaşamının nasıl etkilendiği 
üzerinedir. Bugün gelinen noktada Denizli sadece sanayi kenti değil aynı 
zamanda turizm ve tarih üzerine de tanınan, bilinen bir kenttir. Ancak 
çıkış noktası sanayileşme ve özellikle de tekstil olması ile Denizli ilinde 
işçi oranının yüksek olması [2015 Kasım istatistiklerine göre Denizli’de 
kayıtlı olarak çalışan toplam 278.554 kişiden 191.008’i işçi olarak çalış-
maktadır (Denizli Sanayi Odası, 2015).] nedeniyle gündelik yaşama yö-
nelik yapılan alan çalışmasında tekstil sanayide işçi olarak çalışan kesim 
konu edilmiş ve onların günlük hayatlarına katılımcı gözlemci olarak da-
hil olunmak suretiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışılan gö-
nüllülerin çevre köylerdense kent merkezinde yaşıyor olmasına kentin 
dönüşümünün günlük yaşamalarına etkisinin değerlendirilebilmesi adı-
na özen gösterilmiştir. Lefebvre (2013a) “Gündelik hayatın ağırlığı kadın-
ların üzerindedir” demiştir ve gönüllülerin hepsinin kadın oluşu bu ağır-
lığın algılanabilmesi adına da ilgi çekici olmuştur. Gerek gözlemlerde ve 
gerekse görüşmelerde üç temel konu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunlar 
gündelik hayatın bileşenleri olan gündelik yaşamda ‘çalışma’, ‘aile ve özel 
yaşam’ ile ‘boş vakit’tir. Her biri ayrı başlıklar altında incelenmeye çalış-
mış da olsa gündelik yaşam göründüğünden daha karmaşık olabilmekte-
dir. Örneğin; birey günün çalışma saatlerinde o gün sınavı olan çocuğunu 
düşünebilmekte ya da çocuğun eve geliş saatinde gelip gelmediğini kont-
rol etmek için arayabilmektedir. Yine bir birey boş vaktini ailesi ile birlik-
te ev dışında bir alanda geçirmek isteyebilir. Dolayısıyla her ne kadar bu 
bileşenler çalışma kapsamında ayrı ayrı ele alınmış olsalar da bireyin ya-
şamı tek ve bir bütündür.
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3.3.1. Gündelik Yaşamda Çalışma
Çalışma gündelik yaşamda zamansal bağlamda en uzun yere sahiptir ve 
günlük alışkanlık ve rutinlerin büyük kısmı bu süre içerisinde gerçekleş-
mektedir. Denizli tekstil sanayi özelinde bir işçinin iki farklı tip çalışma 
metodu olabilmektedir. Bunlardan birincisi; bir fabrikanın işçisi olarak ça-
lışmak, ikincisi ise; taşeronların işçisi olarak taşeronun firmalarla anlaşma-
ları bağlamında fabrikalarda çalışmaktır. İkinci grup anlaşmalarda belir-
lenen sürelerde farklı farklı firmalarda çalışabilmektedir ve taşeronun her 
yer değiştirmesi ile rutin ve alışkanlıklarında değişiklik olabilmektedir.

Her iki grup için de bu rutinlerin en temel ve önemli olanlarının ba-
şında işe gidiş, çalışma saatleri ve dinlenme/yemek molaları oluşturmak-
tadır. Gönüllüler işe servis ile gelmektedirler. Servis işçileri almaya saat 
07:00’de başlamaktadır. İş saat 08:00’de başlamakta ve 18:00’de sona er-
mektedir. Her firmanın 45 dakika yemek molası bulunmakta ancak mo-
lanın saati firmadan firmaya değişlik göstermektedir. Bu molada yemek 
fabrikanın yemekhanesinde ya da mutfağında (fabrikanın ölçeğine göre 
değişiklik göstermektedir) yenmektedir. Ancak her hâlükârda yemek mo-
lası saat 12:00 ile 13:30 arasında yer alacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 
sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam iki adet çay molası bulunmak-
ta ve bunlar 15’er dakika sürmektedirler. Bir firmada çalışan tüm işçilerin 
firma kuralları gereği ortak alışkanlık ve rutinleri oluşmaktadır. Örneğin; 
tüm işçiler firma içinde aynı lokasyondan çay ya da yemek almakta veya 
sonrasında boş bardak ve tabaklarını hep aynı yere bırakmaktadırlar.

Gönüllerden üçü havlu üretiminin farklı aşamalarında görev almakta-
dır. Bunlardan birincisi; havluların kenarlarını dikmekte ve dikerken eti-
ket takmaktadır. İkincisi; havluların kontrol edildiği bölümde çalışmakta 
ve her havluyu tek tek inceleyip hatalı olanları ayıklamaktadır. Üçüncüsü 
ise; aynı fabrikada üretilmiş mutfak bezlerini paketlemektedir. Her biri-
nin yaptığı işin gereği geliştirmiş oldukları alışkanlıkları bulunmaktadır. 
Şöyle ki; birincisi tüm gün dikiş makinesinin başında oturmakta ve havlu 
kenarını dikerken önce etiketsiz kenarı dikmekte daha sonra etiket alarak 
ikinci kenarı dikmektedir. İkincisi; kontrol yaptığı için ayakta durmakta, 
kontrol edeceklerini hep aynı tarafa koymakta ve hatalıları başka bir yere, 
kaliteden geçmiş olanları katlayıp başka bir yere koymaktadır. Üçüncüsü 
ise; her seferinde önce boş bir paket sonra üstünde marka ve logonun yer 
aldığı bir kağıt alıp mutfak bezini hep aynı şekil katlayıp pakete yerleştir-
mekte ve üzerine etiket yapıştırarak paketi kapatmaktadır. Her üçünün 
de yaptıkları işlere yönelik alışkanlıklar geliştirdikleri ve hareket etme bi-
çimlerine de bunun yansıdığı görülmektedir. Üç gönüllü arasında temel-
de paket yapan diğerlerinden farklı olduğu gözlemlenmiştir. Çünkü bir 
sonraki işin paketleme şekli, kullandığı paket, etiket farklı olacağından 
değişime uğrayacaktır. Kendisi bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Her se-
ferinde ilk yaptığım paketlerde acemilik oluyor. Sonra insan alışıyor ve 
hızlanıyor”. 

Bir başka firmanın çalışanı olan diğer bir gönüllü yine kalite-kontrol bö-
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lümünde çalışmaktadır ve yaptıkları üretim nevresim takımıdır. Kendisi 
14 yıldır bu işte çalıştığını ve artık belinde ciddi sorunlar oluştuğunu be-
lirtmiş ve bunun gündelik yaşamını kötü etkilediğinden şöyle bahsetmiş-
tir: “Tüm gün ayakta durduğumdan olsa gerek akşam eve gidince kıpırda-
mak istemiyorum. Genç kızken hafta sonu oldu mu gezerdim hep, Çınar’a 
giderdim ama şimdi evde yatıp dinlenmek istiyorum. Hoş zaten oralarda 
pahalandı. Ama yine de Bayramyerine gidebilirim. Gidemiyorum, ayak-
ta kalmak istemiyorum”.

Aynı firmada çalışan diğer bir gönüllü de yıllardır çalıştığını geçen yıl 
doğum yaptığı için izinli olduğunu ama o süreçte çok sıkıldığını ve ça-
lışmanın da bir alışkanlık olduğunu belirtmiştir. Gündelik yaşamda ça-
lışmanın kendisi bir alışkanlık ve rutin olmakla birlikte çalışma sürecin-
de işin gereklerine göre şekillenen alışkanlık ve rutinler bulunmaktadır. 
Denizli tekstil sektöründe çalışan işçilerin çalışma zamanları onlarla bir-
likte geçirildiğinde her birinin üretimde rol aldığı noktaya ilişkin rutin ve 
alışkanlıkları olduğu gibi çalışma koşullarının şekillendirdiği alışkanlık-
ları da olduğu gözlemlenmektedir. Havlunun kenarını diken ile mutfak 
bezi paketleyen işçi arasında işi yapış biçimleri merkezli değişik ve çok 
çeşitli alışkanlık ve rutinler bulunmakla birlikte aynı işyerinde çalışmala-
rından ötürü yemek ve çay molaları, işe başlama ve bitiş saatleri gibi ortak 
rutin ve alışkanlıkları da bulunmaktadır. 

3.3.2. Gündelik Yaşamda Aile ve ‘Özel’ Yaşam
Gündelik yaşamda aile ve ‘özel’ yaşam en az çalışma kadar sorumluluk 
ve çoğunlukla da zorunlulukları beraberinde getirmektedir. Çalışma ile 
aile ve ‘özel’ yaşam her ne kadar zamansal olarak gün içinde net ayrım-
lara sahip olsa da insan doğası gereği gündelik yaşamdaki ağırlıkları as-
lında net olarak ayrılmamakta ve olabilen ayrımın da bir ölçüm metodu 
bulunmamaktadır.

Gönüllülerle aile ve ‘özel’ yaşam hakkında derinlemesine görüşme-
ler yapılmış, ailelerinin rahatsız olabileceği düşünülerek dahil olunma-
mış ancak kendileri evlerinde ziyaret edilerek aile yaşamlarındaki rutinler 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Gönüllülerin aile ve ‘özel’ yaşantıları hakkında 
verdikleri genel bilgiler şöyledir: 
• Gönüllülerden dikim yapan işçi evli ve üç çocuk annesidir. Kayınvalidesi 

ve annesi ile aynı mahallede oturmaktadır. Kendisi sadece eşine ve 
çocuklarına karşı değil aynı zamanda annesine ve kayınvalidesine 
karşı da sorumlulukları olduğunu, çünkü her ikisinin de rahatsızlıkları 
olduğunu ifade etmiştir. Akşamları işten eve döndüğünde yemek 
hazırladığını, yemek yendikten sonra eşi televizyon izlerken kendisi 
çocuklarla ilgilendiğini belirtmiştir. En geç gece 11:00 gibi yattığını, 
gün içinde çok yorulduğundan daha fazla ayakta kalamadığını, eğer 
televizyonun karşısına geçerse uyuyakaldığını söylemiştir. 

• Mutfak bezi paketleyen işçi, 30 yaşlarında olup hiç evlenmemiştir 
ancak sevgilisiyle evlenmeyi planlamaktadırlar. Ailesi ile yaşamakta 
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olduğundan işten eve döndüğünde ev işleri ile pek ilgisi olmadığını 
annesinin ve çalışmayan ablasının evdeki işleri genelde bitirmiş 
olduklarını belirtmiştir. Hafta sonları annesi ile ablasına yardım ettiğini 
ancak bu konuda kendisini hiç zorlamadıklarını yani kendisi isterse 
yardım ettiğini ifade etmiştir. Ailesine karşı en önemli sorumluluğunun 
alış-veriş yapmak ve aldıklarını eve getirmek olduğunu ilave etmiştir. 
Zorunlulukları olmamasına karşılık yeğenlerinin ilgi beklediğini, 
onları çok sevdiğini ve aralarında özel bir bağ olduğunu, okul 
ödevlerini yaparken onlara yardım ettiğini söylemiştir. Evlendiğinde 
de aynı mahallede oturmak istediğini, ailesinden çok uzağa gitmeyi 
düşünmediğini, bundan sevgilisinin de haberdar olduğunu belirtmiştir. 

• Kalite-kontrolde çalışan işçi evli ve bir çocuk sahibidir. Eşi ve 
kendisinin aileleri çevre köylerde yaşamaktadırlar. Hafta arası işten eve 
döndüğünde eşi ve çocuğu ile vakit geçirdiğini, ama her gün mutlaka 
ailesini aradığını, her fırsatta ziyaretlerine gittiğini belirtmiştir. Eşinin 
ailesinin daha yaşlı olduğunu bu nedenle onları daha sık ziyarete 
gittiklerini, gitmişken evlerine de çeki-düzen verdiğinden bahsetmiştir.

Her üçü de ev işlerini kendilerinin yaptığını, eşlerinin ev işleri ile pek il-
gilenmediğini, onların daha çok tamirat, fatura ve taksitlerin ödenmesi ve 
evdeki eksiklerin giderilmesi ile ilgilendiklerini belirtmişlerdir.

Genel rutinlerini anlattıkları aile yaşamlarının yanı sıra görüşmeler es-
nasında aslında tüm gün ailelerinin bir biçimde akıllarında olduğu (bazen 
akşam yapacakları yemeği, bazen çocukların yıkanmalarının gerekliliğini, 
ya da eşleri ile ilgili konularda) ortaya çıkmıştır. Çalışma saatleri arasında 
verilen molalarda birbirlerine aileleri ile ilgili sorunlardan bahsettikleri, 
birbirleriyle dertlerini paylaştıklarına şahit olunmuştur. Gündelik yaşam-
larının büyük bölümünü çalışma saatleri kapsasa da aslında çocukları ve 
aileleri ve tabi bir de emeklilik için çalıştıklarını belirtmişlerdir.

Her üç gönüllünün evine yapılan ziyaretlerde, eşleri ve çocukları ile 
kurdukları ilişki, aile yaşamını geçirdikleri evle kurdukları ilişki ve bu iliş-
kiler üzerinden edinilen alışkanlıklar gözlemlenmiştir. İçlerinden mutfak 
bezi paketleyen gönüllünün ev işleri ile pek ilgisi olmadığından, alışkan-
lık ve rutinlerinin de olmadığı, annesi ya da ablasının yönlendirmesi ile 
iş yaptığı gözlenmiştir. Buna karşılık aile bireylerine davranışlarında ru-
tinler bulunmaktadır. Özellikle yeğenlerin sorularının eksiksiz cevaplan-
ması, isteklerinin yerine getirilmesi gibi. Evlenmeyi ve evden ayrılmayı 
planladığından mekansal olarak evle olan duygusal bağını kopardığı dü-
şünülmüştür. Diğer iki gönüllünün eş ve çocukları ile kurdukları ilişkide 
rutin ve alışkanlıklar bulunmaktadır. Örneğin; dikim yapan gönüllünün 
çocuklardan birinin her seslenmesinde benzer cevaplar vermesi, mutlaka 
yanına gitmesi ve sorun her neyse çözmeden dönmemesi gibi ya da kali-
te-kontrolde çalışan ve ailesi çevre köylerde yaşayan gönüllünün ailesine 
telefon edip konuşması, eşinin ne istediğini henüz söze dökmeden anla-
ması ve gerçekleştirmesi gibi.

Gönüllülerin kısa süreli de olsa özel yaşamlarına dahil olmak oldukça 
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ilgi çekicidir. Çünkü çalışma yaşamlarında firmanın kuralları ve yaptık-
ları işin içeriği alışkanlık ve rutin geliştirmede belirleyici olurken, aile ya-
şantılarında belirleyici olan aileyi kurma kararı ile başlayan ve yaşanmış-
lıklar ve birbirlerini tanıma üzerinden gelişen, duygu ile pekişen sürecin 
kendisidir. Bu anlamda çalışma hayatında gönüllüler arasında ortak alış-
kanlık ve rutinler bulunurken aile ve ‘özel’ yaşama gelindiğinde bu pek 
çok bireysel faktör nedeniyle neredeyse imkansızlaşmaktadır.  

3.3.3. Gündelik Yaşamda Boş Vakit
Gündelik yaşamda boş vakit gönüllülerin kentle kurdukları bağı anlamak 
açısından önemlidir. Kentlinin kentteki değişimlerden nasıl etkilendiğini 
daha iyi kavrayabilmek adına, gönüllülerin çalıştıkları firmalarda öğle ye-
mekleri ve çay molalarında firma çalışanlarının büyük çoğunluğuna so-
rular yöneltilmiş ve kentin değişimi hep birlikte tartışılmıştır. Kendilerine 
yöneltilen soruların temeli 1980’lerden itibaren kullanıma açılan alış-veriş 
merkezleri, kent düzenlemeleri, kentsel dönüşümler olmuş olmakla bera-
ber çalışanlar kendi deneyimleri üzerinden tartışmaya yön vermişlerdir.

Kendilerine öncelikle Kaleiçi ve Bayramyerinin kendilerine ne ifade et-
tiği sorulmuştur. Kaleiçi’nin toplu taşımacılığın merkezi olduğu, tüm oto-
büslerin oradan geçtiği ya da orada aktarma yapılması gerektiği ve bu 
nedenle de kentin kalbi olduğu belirtilmiştir. Her zaman kalabalık olma-
sının sebebinin bankaların, idari yapıların orada olması ve garajın da aynı 
bölgede yer alması olduğunu söylemişlerdir. Bu merkezi konumu nede-
niyle kentte bir yerden bir yere gitmek için mutlaka geçmeniz gerekir de-
mişlerdir. Buna karşılık Bayramyeri’nin kentlinin hafızasında ve günlük 
yaşamında özel bir yeri olduğu anlaşılmıştır. Buradaki esnafın buraya kök 
saldığı, 40 yıllık müşterileri bulunduğunu belirtmişler ve orada kiracı bir 
esnafın bulunmasının mümkün olmadığını eklemişlerdir. Güvenilir ve 
ucuz olduklarını, oradan alış-veriş yaparken kendilerini güvende hisset-
tiklerini söylemişlerdir. İçlerinden biri: “Denizli’de 1. ve 2.  derece akraba-
ya düğün davetiyesini hediyesiz gönderemezsiniz. En kötüsünden bir ço-
rap almanız ve davetiyeyi bizzat kendiniz götürmeniz gerekir. Hele ki bu 
akrabanın yaşı büyükse o zaman çorap götüremezsiniz, ayıptır. Entarilik 
almanız gerekir. Akrabalara hediyesiz davetiye gitmeyince alış-veriş de 
düğün zamanı çok olur. Alış-veriş de Bayramyeri’nde yapılır. Sadece da-
vetiye hediyeleri değil, kına, bindallı, gelinlik, damatlık ve tüm düğün ih-
tiyaçları buradan alınır. Çevre köylerden de gelip buradan alırlar. Düğün 
yapan düğünden önce Bayramyeri’ne uğrar. Düğün sonrasında da mut-
laka oraya gidilir ve kebap yenir.” diyerek bir Denizli geleneğini anlatmış 
ve Bayramyeri’nin bir Denizli için ne demek olduğunu açıklamıştır.

Çınar Meydanı – Yeni Belediye kentsel alanı derinlemesine konuşu-
lan, tartışılan ikinci konu olmuştur. Eski istasyon caddesi ve garın oldu-
ğu kentsel alandır. Eski zamanlarda parası olanların kaliteli malları almak 
için gittikleri cadde olduğu belirtilmiştir. Bir çalışan “Eskiden Çınar’a git-
mek prestijdi. Hafta sonu arkadaşlarınla buluşacaksan bunun için Çınar’a 
giderdin, çay bahçesinde çay içerdin, caddede yürürdün. Paran varsa ora-
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dan bir kazak alır ya da pantolon sonra giymeye kıyamazdın. Şimdi özel-
liği kayboldu. Ancak zaman geçirmek için gidiliyor. Bir sürü kafe ve res-
toran açıldı. Her bütçeye uygun bir şeyler var. Ama gene de eski zevki 
de, prestiji de kalmadı. Denizli’nin yeni prestiji artık Çamlık. Ama arada 
bir fark var. Biz Çınar’a gidebilirdik, gene böyle geçinirdik. Az giderdik 
ama giderdik ve çok eğlenirdik. Ama Çamlık’a gidemiyoruz. Hem para-
mız yetmez hem de orada çok lüks olanlar yaşıyor. Bize göre değil” şek-
linde Çınar’ın eski hali ile yenilenmiş hali arasındaki farkı ve nasıl değer 
kaybettiğini anlatmıştır.

1980 sonrası alış-veriş merkezleri ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu 
sorulduğunda verilen cevapları şöyle toparlamak mümkündür:
• Adese AVM açıldıktan sonra pek mağaza ile dolmayı başaramadığından 

zaman içinde toptan halıcılar çarşısına dönüşmüştür.

• Üçgen çarşısı, aslında çok önemli bir kavşakta Antalya – İzmir – 
Ankara yol ayrımında yer almaktadır. Ancak yapıldığı tarihlerde 
çevresinde yeterli bir düzenleme yapılmadığından atıl kalmıştır. 
Bugün geldiği noktada galericilerin bulunduğu, her tür yasal olmayan 
işin yapılabileceği bir yer halini almıştır.

• Sümerpark açık çarşı gibi olmasından ve diğerlerine oranla daha uygun 
fiyatla ürün satışı yapıldığından güzel havalarda tercih edilebilen bir 
AVM’dir.

• EGS Park’ın yakınına Metro yapılması oraya gidişi kolaylaştırmıştır, 
bu nedenle market alış-verişi için gidilebilmektedir.

• Çamlık Forum üst gelir grubuna yönelik hizmet vermektedir. Çalışanlar 
arasında görmek için gitmiş olanlar varken, alış-veriş yapan yoktur.

Verilen cevaplardan AVM’lerin çok da kentli için önemli olmadığını, 
belli başlı marka ürünleri satın almak dışında kendilerinde bir anlamları 
bulunmadığı düşünülmüştür. Buna karşılık Kaleiçi, Çınar ve özellikle de 
Bayramyeri’nin kentli için öneminin büyük olduğu, neredeyse Denizli’li 
olmakla ve geleneklerle özdeşleştirildiği gözlemlenmiştir.

Bunların dışında çalışanlar, hafta sonları boş vakitlerini geçirmek için 
gittikleri Yazıcıoğlu Parkı ve AK Vadi Parkı’ndan bahsetmişlerdir. Parklara 
çaylarını demleyerek, yiyeceklerini evden hazırlayarak gittiklerini ve gü-
zel günlerde günün tamamını orada geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Bir 
de kendilerinin çok gitmediği ama üst gelir grubunu tercih ettiği Adalet 
Parkı olduğunu ve orada da mangal yakılabildiğini ve piknik yapılabildi-
ğini belirtmişlerdir.

Yapılan tartışmalardan ve konuşulan konulardan yola çıkarak 
Denizli’nin küreselleşme ile ciddi dönüşümlere uğradığını, bu dönüşüm 
sırasında yerel değerlerini yitirmeye başladığını, üretilen projelerle ge-
lir grupları arasında mekânsal bir ayrışmanın kent içinde var olduğunu, 
kentlinin günlük yaşamında üretilen projelerin büyük çoğunluğunun bir 
anlamı olmadığı söylemek mümkündür. 
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4. Sonuç ve Değerlendirmeler

Çalışmada küresel dünyaya eklemlenme yarışında başarılı olan kentler-
den Denizli’de kentlinin gündelik yaşamının değişen kentle nasıl örtüştü-
ğü,  nasıl yeniden şekillendiği ve şekilleniş biçimi araştırılmıştır. Denizli’yi 
anlamak adına sanayileşme ve küreselleşme irdelenmiş, Denizli özelinde 
sorgulanmıştır. Alan araştırmasının kuramsal altyapısı gündelik yaşamın 
anlamı ve diyalektiği üzerine kurgulanmış, gönüllülerin gündelik yaşam-
larına katılımcı gözlemci olunmuş ve gözlem gündelik yaşamın bileşenle-
ri üzerinden yapılmıştır. 

Sanayileşme ile birlikte dünya pazarından pay elde etmesi Denizli’nin 
de göç almasına, kısa zamanda gecekondu ve kaçak yapılaşma sorunları 
yaşamasına neden olmuştur. Süreçte bu sorunlara çözüm amaçlı projeler 
üretildiği, ancak yürütülen küreselleşme politikaları ile kente ait yerel de-
ğerlerin yitirilmeye başlandığı saptanmıştır.

Gündelik yaşamın bileşenleri bağlamında kurgulanmış olan çalışmada 
bileşenler her ne kadar teker teker ele alınmış ve çalışma kapsamında ayrı 
ayrı incelenmiş de olsa, bireyin yaşamının tek ve bir bütün olması sebe-
biyle karmaşıktır ve bileşenler aslında gerçekte iç içe geçmektedir.

Gündelik yaşamda alışkanlık ve rutinlerin (tekrarlar) önemi büyüktür. 
Bu nedenle bileşenler kapsamında alışkanlık ve rutinler okunmaya çalı-
şılmıştır. Alan araştırmasının sonuçlarına göre; gündelik yaşamın çalış-
ma bileşeninde alışkanlık ve rutinler çalışılan yerin çalışma kuralları ve 
işin özelliğine bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu nedenle çalışanların fir-
ma kuralları bağlamında geliştirdikleri ortak alışkanlık ve rutinler mev-
cutken, yaptıkları iş özelinde geliştirdikleri rutinler farklılaşmaktadır. 
Gündelik yaşamın aile ve ‘özel’ yaşantı bileşenine ait alışkanlık ve rutinler 
çalışmaya göre çok daha kişisel bir gelişim göstermekte ve çalışanlar ara-
sında ortaklıklar bulunmamaktadır. Bireylerin kişisel yaşamlarında yer 
alan eş, çocuk, anne, baba ve diğer akrabalar ile onların kişilik özellikleri 
ve bireyin her biri ile kurduğu ilişki ve üstlendiği rol (anne olmak, eş ol-
mak, çocuk olmak vb. kimlikler) gereği alışkanlık ve rutinlere etki eden 
faktör sayısı artmakta ve birbirlerine göre şekillenmektedirler. 

Gündelik yaşamın boş vakit bileşeni kentlinin kentiyle kurduğu ilişki-
ye tekabül etmektedir. Yapılan araştırmada küreselleşme amacıyla üreti-
len vizyon projelerin kentli için anlam kaybına neden olduğu, açık alan 
düzenlemelerinin kentli tarafından desteklendiği ve bu kentsel mekanla-
rın kullanıldığı anlaşılmıştır. Buna karşılık uygulanan öncül projeler ile 
kentsel mekanda ayrışma yaşandığı, kent içinde gelir gruplarının fark-
lı kent parçalarında zaman geçirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, kent için-
de süregiden günlük yaşam değişikliklere uğramış, kent parçaları kentli 
için farklı anlamlar kazanmış ve gündelik hayattaki yerlerinde değişim-
ler yaşanmıştır. 

Denizli için hazırlanan yol haritasında gerçekleştirilmesi planlanan 
vizyon projelerin kent içinde mekânsal ayrışmayı daha fazla tetikleme-
si ve kentsel değerlerin tamamen yok olması riskini taşıdığı görülmekte-
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dir. Üretilen her projeyle kentlinin gündelik yaşamı ve kentin değerlerine 
müdahalede bulunulduğu düşünülerek vizyon projelerin tüm gelir grup-
larına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi ve projeler üretilirken ken-
tin kentlinin gündelik yaşamının bir parçası olduğunun hatırda tutulma-
sı gerekmektedir. 

Notlar

Araştırmaya gönüllü olarak katılanlar isimlerinin ya da isimlerine ait baş 
harflerin hazırlanacak olan yazılı metin/lerde yer almasını istemediklerini 
belirttiklerinden makale içinde isimleri refere edilmemiştir. 

Teşekkürler 

Bu araştırmanın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan arkadaşım Gülay 
Abaş’a, Denizli’de beni defalarca gezdirdiği, kent içindeki tüm kurum ve 
kuruluşlara ulaşmamı sağladığı, araştırmanın gönüllüleri ile beni tanıştır-
dığı ve çalışma süresince Denizli’de ağırladığı için çok teşekkür ederim.



Küresel İle Yerel Arasında Kentler

260

KAYNAKLAR

Batmaz, N., 2012. Küreselleşmenin Yerel Ekonomiler Üzerinde 
Oluşturduğu Etkiler Denizli İl Örneği:2010. International	 Journal	 of	
Economic	and	Administrative	Studies, No:9, Summer 2012, ss. 27-54, ISSN 
1307-9832, Turkiye.

Bauman, Z., 1999. Küreselleşme – Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah 
Yılmaz, ISBN: 975-539-254-8, Ayrıntı: İstanbul.

Cantürk, E., 2012. Küresel Kültür Akışı Çerçevesinde “Ev Kavramı”ndaki 
Değişim: Kapalı Konut Yerleşmeleri. İKSV İstanbul Tasarım Bienali 
Akademi Programı, IAPS-CSBE Network Etkinlikleri - Kültür ve 
Mekan	Sempozyumu	3, İTÜ - Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 27-28 Kasım 
2012, basılmamış bildiri, İstanbul.

Denizli Belediyesi, Çekül Vakfı, 2009.	 Denizli’nin	 Geleceği	 –	 Yol	 Haritası	
2010-2023. Erişim: http://www.denizli.bel.tr/userfiles/file/denizli_ra-
por.pdf (Son Erişim: 14.03.2016).

Denizli Büyükşehir Belediyesi,	 2012.	 2012-2016	 Stratejik	 Planı. Erişim: 
http://www.denizli.bel.tr/userfiles/file/2012-2016%20STRATEJIK%20
PLAN.pdf (Son Erişim: 14.03.2016)

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2015. 2015-2019	 Stratejik	 Planı.	 Erişim: 
http://www.denizli.bel.tr/userfiles/file/2012-2016%20STRATEJIK%20
PLAN.pdf (Son Erişim: 14.03.2016)

Denizli Sanayi Odası, 2015. Denizli	 ve	 Türkiye’de	 Toplam	 Sigortalı	 Nüfus	
İstatistikleri.Erişim: http://www.dso.org.tr/images/file/istatistik/2009/
i01.pdf (Son Erişim: 14.03.2016). 

Eraydın, A., 2006. Mekansal Süreçlere Toplu Bakış. Değişen	 Mekan–
Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara	Toplu	Bakış:	1923-
2003, ss. 25-68, Der. Ayda Eraydın, Dost yayınları: Ankara.

Hannerz, U., 1998. Çevre Kültür Senaryoları, Kültür, Küreselleşme ve 
Dünya Sistemi içinde, s. 139-163, Der. King, A. D., (Çev. Yolsal, Ü., H. 
Ve Seçkin, G.), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

Kuyumcu, A., 2010. The	Development	of	Shopping	Centres	in	Turkey:	The	Case	
of	Denizli. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: İzmir.

Lefebvre, H. 2013a. Modern	Dünyada	Gündelik	Hayat.	Çev. Işın Gürbüz, 
ISBN-13: 978-975-342-191-1, Metis Yayıncılık: İstanbul.

Lefebvre, H. 2013b. Gündelik	Hayatın	Eleştirisi	I.	Çev. Işık Ergüden, ISBN: 
978-975-570-571-2, Metis Yayıncılık: İstanbul.

Özcan, K., Özkan, H.T., 2012. Denizli Kenti’nin Planlama Deneyimi. Doğu	
Coğrafya	Dergisi,	cilt:17, sayı:27, ss. 233-250, ISSN:1302-7956, Erzurum.

Özelçi Eceral, T., 2006. Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: 
Denizli Örneği. Değişen	Mekan–Mekansal	 Süreçlere İlişkin Tartışma ve 
Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003, ss. 458-480, Der. Ayda Eraydın, 
Dost yayınları: Ankara.

TDK (Türk Dil Kurumu), 2016. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: http://
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.56e5e8f7a96469.17689345 (Son Erişim: 14.03.2016).



Pınar ENGİNCAN

261

Türkün, A., (2012). 24. Kentsel Dönüşüm: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması 
Yapı Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 279-285.  Yapı Yaşam Kongresi, 
05-07 Nisan 2012. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını: Bursa.

Wallerstein, I., (2009). Bildiğimiz	 Dünyanın	 Sonu. Çev. Tuncay Birkan, 
ISBN-13: 978-975-342-287-1, Metis Yayıncılık: İstanbul.


