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CUMHURİ YET' İ N İ LK YILLARI NDA Mİ MARİ DE ‘MODERN’ Kİ MLİ K ARAYI ŞI: 

SÜMERBANK KAYSERİ BEZ FABRİ KASI ÖRNEĞİ  

ÖZET 

Tür ki ye,  Cumhuri yet  r ej i mi yl e kur ul an bi r  ul us-devl ettir.  Batı  dünyası ndaki  ul us-

devl et  benzerl eri ni n aksine,  t opl umsal  bi r  devrimi n değil,  yöneti m er ki ni n eseri di r. 

Dol ayı sı yl a,  o dönemdeki  ‘ çağdaşl aş ma’ ,  t opl umsal  düzeyde uygul anmış,  erke ai t 

si yasal  bi r  har ekettir.  Tür ki ye t opr akl arı nı n ve vat andaşl arı nı n,  Batılı  dünyanı n 

" moder n"  ki mli ği ne göre yeni den yapıl andırılması  amaçl anmı ştır.  Moder nl eş me 

amacı yl a,  ül ke geneli nde yazı dan kı yaf et e bi r  di zi  devri m yapıl mı ştır.  Ar dı nda 

ekonomi k ve sosyal  geliş me barı ndıran moder nleş me,  asl ı nda t opl um yaşantı sı nı n 

mekansal  bi r  al t-üst  ol uş sür eci di r.  Anadol u t opr akl arı,  o dönemde moder n 

düşünceni n et ki n bi r  uygul ama al anı  ol muşt ur.  Yeni  ül ke,  başkent  Ankar a başt a 

ol mak üzer e yeni den yapıl andırıl mı ştır.  Bu amaçl a yapıl an sosyal  ve ekonomi k 

devri ml er,  özel  sekt ör t ar afı ndan yür üt ül mesi  amaçl anan sanayileş me i l e 

dest ekl enmi ştir.  1930’ da t üm dünyayı  et kil eyen ekonomi k çöküş,  kur ul duğu günden 

beri  özel  t eşebbüsün haki m ol ması nı  i st edi ği  sanayil eş me har eketi ni,  Tür ki ye 

Cu mhuri yeti  Devl eti’ ni n ell eri ne bırak mı ştır.  Devl et,  moder nl eş me ve sanayil eş meyi  

ort ak paydada t opl amı ş ve bu amaçl a,  Sümer bank başt a ol mak üzer e çeşi tli  kamu 

i şl et mel eri kur muşt ur.  

Devl et  eli yl e kur ul an her  f abri ka,  sadece bi r  sanayi  t esi si  i şl evi  gör me mi ş, 

çağdaşl aş ma hedefi ni  uygul ayacak mekanl ar a dönüş müşt ür.  Bunun bi r  örneği  ol an, 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  Türki ye Cu mhuri yeti  Devl eti  t ar afı ndan kur ul muş 

il k f abri kadır.  Sovyetl er Bi rli ği’ nden al ı nan kr edi yl e ve Rusl ar  t ar afı ndan i nşa 

edil mi ştir.  Moder n düşünceni n kapsadı ğı  evr ensel  değerl er,  t asarı mı ndan i nşası na 

ve kull anı mı na kadar  et ki n ol muşt ur.  Dol ayı sı yl a tesi s,  sanayil eş me har eketi yl e yol a 

koyul an Cu mhuri yet  moder nl eş mesi ni n hedefl ediği  ki mli ği n mi mari  bi r  yansı ması dır. 

Bu çal ı şma kapsamı nda,  kur amsal  ol ar ak ki mli k kavr amı  i l e mekan ve yer deneyi mi  

i ncel emesi ni n ar dı ndan,  Cu mhuri yet'i n il k yıll arı na ai t  moder nl eş me har eketi ni n 

t ari hsel  bi r  değerl endi rmesi  yapıl arak,  dönemi n mi mari de ' moder n'  kiml i k ar ayı şı, 

Sü mer bank Kayseri Bez Fabri kası ve Loj manl arı üzeri nden açı kl anacaktır. 

Anaht ar Keli mel er: Ki mlik, Moder nl eş me Yer, Mekan, Deneyi m 
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DEVELOPI NG ' MODERN'  I DENTI TY ON ARHCHI TECTURE 

 AT THE EARLY YEARS OF TURKI SH REPUBLI C:  

A CASE STUDY OF SUMERBANK KAYSERI COTTON FACTORY 

SUMMARY 

Tur key i s a nati on-st at e,  rul ed by r epubli c r egi me.  I t  i s a r e-f or mati on i n t he gui dance 

of  admi ni strati ve power ,  not  a wi de r anged soci al  r evol uti on unli ke i ts si mi l ar 

exampl es i n t he west er n worl d.  The r e-f or mati on of  Turkey and i t s nati ves i s ai med 

i n li ne of  t he west er n ' moder n'  i dentit y.  For  t he sake of  t hi s moder ni sati on,  a seri es 

of  r evol uti ons was assembl ed i n t he whol e country.  Moder ni sati on,  whi ch e mbodi es 

soci al  and economi c devel opment s,  i s al so a pr ocess of  a space- based chaos of  t he 

soci et y.  Wi t h t hi s modern concept,  Anat oli a was r e-construct ed as a new count ry 

begi nni ng f rom t he new capi t al,  Ankar a.  I n t hi s cont ext,  i n t he new count ry Tur key, 

economi c and soci al  devel opment s wer e equall ed wi t h t he pri vat e i ndustri al  

ent er pri ses.  I n 1930,  wi th t he economi c cri si s i n t he worl d,  t he pri vat e enter pri se l eft 

its pl ace t o gover nment al  control.  The aut hority i nt egr at ed moder ni sati on and 

i ndustri ali sati on and establi shed vari ous st at e- based or gani sati ons f or  thi s ai m,  as 

Sü mer bank.  

Ever y f act ory,  anchor ed to t he st at e,  was not  onl y an i ndustri al  i nstit uti on,  but  al so 

showed a concept ual  transf or mati on of  space i n moder n under st andi ng.  As  an 

exampl e,  Sümer bank Kayseri  Cott on Fact ory i s t he fi rst  f act ory est abl i shed by 

Tur ki sh Republi c.  It  i s construct ed by Russi an f unds and l abour ers.  I n t hi s f act ory, 

t he uni versal  val ues i deali sed by t he moder n t hought  wer e used bot h i n constructi on 

pr ocess and management.  I n t hi s r espect,  i t  had been a r efl ecti on of  archi t ect ur al  

i dentity pr oposed by Turki sh Republi can moderni sati on by t he hel p of  i ndustri al 

devel opment s.I n t hi s st udy fi rst,  a t heor eti cal  i nvesti gati on of  t he concept  of  i dentit y 

i n associ ati on wi t h t he space- pl ace experi ence and hi st ori cal  eval uat i on of  t he 

moder n movement s i n t he fi rst  years of  t he Tur ki sh Republi c wi ll be made. 

Aft er war ds,  t hr oughout  the case st udy of  Sümer bank Kayseri  Cott on Factory and i t s 

resi dences,  t he ar chi t ect ur al  ' moder n'  i dentity underst andi ng of  t he er a wi ll  be 

di scussed.  

Keywor ds: I dentity, Moder ni sati on, Space, Pl ace,  Experi ence 



1.  Gİ Rİ Ş 

Tür ki ye i çi n Cu mhuri yet  r eji mi ,  Anadol u t opr akl arı nı n ve üzeri nde yaşayanl arı n 

ki mli ği ni  yeni den düzenl eyen bi r  har ekettir.  Kur tul uş Savaşı nı n ar dı ndan kur ul an 

yeni  Türk Devl eti  t emell eri ni,  kendi si ne Os manl ı‟ dan mi r as kal an kül t ür  yeri ne,  Batılı 

dünyaya dayandır mı ştır. 1800‟l ü yıll arı n ort al arından i ti bar en,  Batı dan başl ayar ak 

dünyayı  sar an ul usl aş ma ve moder nl eş me har eketl eri,  Türk t opr akl arı nda bi rbi ri  il e 

mantı ksal  düzl emde çelişen,  i ki  ol uşuma neden ol muşt ur.  İl ki,  çok ul uslu bi r  Tür k 

devl eti  ol an Os manl ı‟ nı n par çal anması  ve yok ol ması;  i ki nci si  i se,  ul us- devl et  ana 

mantı ğı yl a,  Os manl ı‟ dan mi r as kal an Anadol u t opr akl arı nda „ moder n‟  Türki ye‟ ni n 

kur ul ması dır.  Ancak,  Türki ye Cu mhuri yeti‟ ni n kurduğu ul us- devl et,  hal k t ar afı ndan 

gerçekl eştiril mi ş bi r  devrim deği l,  t opl umu yönet enl eri n eseri di r.  Topl umsal  ol makt an 

çok, erki n ki şi sel hedefl eri, ul us ve devl et ol ma süreci nde et ki n ol muşt ur.  

Cu mhuri yet‟i n il an edildi ği  yıll arda Anadol u,  belirli  bi r  düzeni  ol mayan,  f arklı 

kül t ürl erden i nsanl arı  barı ndıran bi r  t aşr adır.  Oysa,  Cu mhuri yet‟i n ön gör düğü 

i nsanl ar  ve kentl er,  ür eti m-t üketi m dengel eri  belirgi nl eştiril mi ş ve sahi p ol dukl arı 

i şl evde uz manl aş mı ş “t ek”  düzene sahi p ol mal ı dır.  Bu hedefi  gerçekl eştirecek en 

öneml i  krit er,  ul usl aş ma ve t ek ki mli k al tı nda t opl anmaktır.  Cu mhuri yet  bu amaçl a, 

ül ke sı nırl arı  i çi nde yaşayan ve f arklı  yer el  kül t ürl ere sahi p herkesi  “ Tür ki ye 

Cu mhuri yeti”  uyr uğu al tında t opl amı ştır.  Hangi  soydan ol ursa ol sun,  ül ke sı nırl arı 

dahili nde yaşayan herkesi n yeni  ki mli ği  “ Türk”;  üzeri nde yaşadı kl arı  topr ak i se 

“ Türki ye” di r.  

Cu mhuri yet'i n il k yıll arı nda ger çekl eştiril en modernl eş me har eketl eri,  mi mari  ür ünü 

de et kil emi ştir.  1920' l er,  yeni  Tür k Devl eti' ni n,  si yasi  hedefl eri  doğr ult usunda,  ül keyi  

yeni den yapıl andırdı ğı  yıll ardır.  Mi marlı k gündemi ,  bu yeni den yapıl anma sür eci  

i çi nde,  yöneti mi n hedefleri ni  yansıt arak,  ül keye Batılı  bi r  i maj  kazandırmayı  amaç 

edi nmi ştir.  1930' l u yıll arın başl arı na kadar,  ül ke geneli ne haki m ol an mi mari  ür eti m, 

başt a başkent  Ankar a ol mak üzer e,  Cu mhuri yet'i n yeni den kur duğu kentl er  ve 

onl arı n şehi rcili k düzenl emel eri  ol ar ak özetl enebilir.  Yapıl an devri ml erl e t opl umsal  

yapı nı n deği şi mi  ve bi reyi n ön pl ana çı karıl ması,  kent sel  öl çekt e,  konut  mi marl ı ğı nı n 

haki m ol ması nı  sağl amı ştır.  Döneme haki m ol an bi r  başka mi mari  ür etim i se,  yeni  

kur ul an devl et e ai t  kamu bi nal arı dır.  Bu dönemde,  her  al anda ol duğu gi bi, mi mari de 

de bi r "Türk" ki mli ği ol uştur ma çabası var dır.  
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1929 yılı nda,  t üm dünyayı  et kil eyen ekonomi k çöküş,  o güne kadar  özel  gi ri şi mci  

t arafı ndan yür üt ül en ve Batılıl aş manı n ger eği  sayıl an sanayil eş meni n,  devl et 

deneti mi ne geç mesi ni  sağl amı ştır  Bu,  her  al anda ol duğu gi bi  dönemi n mi marl ı k 

gündemi ni  de et kil emi ş, mi mari de ol uşt ur ul maya çal ı şıl an Tür k ki mli ği ne f arklı  bi r 

yön ver mi ştir.  Ekonomi k ol ar ak,  il k yıll arda yeni  Tür k Devl eti‟ ni n,  Batı  dünyası nı n 

geli şmi ş sanayi si ne karşı en et ki n kozu, geni ş ve veri mli t arı m al anl arı ol muşt ur.  

Dünya geneli ndeki  ekonomi k çöküşün Tür ki ye‟ yi  de et kil emi ştir. Tarı msal  

geli şmeni n,  ül keyi  kal kı ndır mada yet ersi z kal acağı nı  anl ayan dönemi n yöneti cil eri, 

sanayil eş meni n,  Batılı  ol maya ul aş mada daha hı zlı  bi r  yönt em ol duğu kar arı na 

var mı ş ve bunun i çi n,  İ ngilt ere ve Rusya i l e bağl antı  kur muşl ar dır.  Bu ül kel er, 

geli şmi ş sanayil eri ni,  uzun yıll ar  sür en kr edilerl e ödenecek şekil de Tür ki ye‟ ye 

sat mı şl ar ve f abri kal ar kur muşl ar dır.  

1930' l ar,  ül ke geneli nde dev sanayi  t esi sl eri nin kur ul duğu yıll ardır.  Dol ayı sı yl a, 

mi marlı k gündemi ni n yoğun bi r  böl ümünü,  sanayi  t esi sl eri  ve sosyal  donatı  al anl arı 

ol uşt ur makt adır.  Cu mhuri yet'i n çağdaşl aş ma hedefi  ve Batılı  dünyaya haki m ol an 

moder n düşünce,  bu gündeme yön vermi şti r.  Çağdaşl aş ma har eketl eri, 

sanayil eş meni n devl et  deneti mi ne geç mesi yl e hı zl anmı ş ve kur ul an f abri kal arl a 

Anadol u hem t opl umsal  hem de fi zi ksel  açı dan yeni den i nşa edil mi ştir.  

1. 1  Çalı şmanı n Amacı ve Kapsa mı  

Bu çal ı şma,  Cu mhuri yet' i n ' çağdaşl aş ma'  hedefini  sonucunda ort aya çı kan mi mari  

ür ünün ki mli ği ni n,  Sümerbank Kayseri  Bez Fabr i kası  üzeri nden değerl endi r mesi ni 

i çer mekt edi r.  Mi mari  ür ün üzeri nden böyl e bi r  değerl endi r me yapabil mek i çi n,  ki mli ği  

kavr amsal  açı dan i ncel emek  ger eki r.  Ki mli k,  bi reyi n ya da t opl umun kendi ni  nasıl 

t arif  etti ği  il e i l gil enen;  moder ni zmi n i çi nde doğan ve büyüyen bi r  kavr amdır.  Asl ı nda, 

t ari hsel  kökeni  Fr ansı z İ htil ali' ne dayanır.  O dönemde bi rey ve t opl um,  özgürl eş me 

har eketl eri ni n et ki si yl e,  sosyol oji k yapıl arı nı,  "kendi "l eri ni  ön pl ana çı kar arak yeni den 

tanı ml amı ştır.  Bu düzeni n bi r  sonucu ol ar ak 1850' li  yıll ardan i ti baren gel i şen 

endüstril eş meye bağl ı  moder nl eş me har eketl eri yle,  dünya geneli nde t opl um yapı sı 

bi r  kez daha deği şi me uğr amı ştır.  Moder nl eş me,  İ htil al  il e bi rbi ri nden kopan ul usl arı, 

kendi  evr ensel  ki mli ği  al tı nda yeni den bi r  ar aya geti r mi ş;  dünyanı n her t ar afı nda, 

adet a f abri kada ür etil mi şçesi ne benzer  özelli kl er  t aşı yan,  akl ı n ön pl anda ol duğu 

bi reyl er  ve t opl uml ar  ol uşt ur maya başl amı ştır.  Cumhuri yet'i n il anı  il e,  Türki ye de bu 

sür ece dahil  ol muşt ur. Yeni  ki mli ği ni,  moderni zmi n pencer esi nden bakar ak 

ol uşt ur maya çalı şmı ştır. 
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Ki ml i k,  i nsanl arı n bi r  ar ada yaşama sebepl eri ni  de i çi nde barı ndıran bi r  kavr amdır. 

İ nsanl ar,  ber aber  geçi rdi kl eri  zaman sonucunda kazandı kl arı yl a bi rlikt eli kl eri ni 

devam etti rirl er.  Deneyi ml eri,  yaşama yön veri r. Ki ml i k kavr amı  da deneyi me bağl ı 

şekill enen t anı ml amal arı i çeri r.  Deneyi me bağl ı şekill enen bi r  başka kavr am i se 

mekandır.  Farklı  bi r  bakış açı sı yl a mekan,  t opl umun ya da bi reyi n ki mli ği nin bi çi msel  

i zl eri  ol ar ak değerl endi ril ebilir.  Mekan,  sosyol ojik bi r  kavr am ol an ki mliği n,  fi zi ksel  

yansı ması dır.  Bundan dol ayı,  mekan ve deneyi mi ,  kavr amsal  ki mli k i ncel emesi ne 

yar dı mcı  ol an ögel er di r. Mekansal  bi rli kt eli k,  i çindekil eri n "kendi "l eri ni  tanı ml arken 

ort aya koydukl arı  benzer li k ve ort aklı kl arl a il gili dir.  Bi reyi n ya da t opl umun " kendi "ni  

t anı ml ama kaygı sı,  "ki mli k"  kavr amı yl a açı kl anabilir.  Ki mli k,  Hei degger'in " dünya-

üzeri nde- ol ma"  kavr amı yl a açı kl adı ğı  gi bi,  bu dünyada varlı ğı na ve i şl erli ği ne, 

bi reyi n ver di ği  cevaptır.  Varlı k ve i şl erli k özelli kl eri ne aynı  cevabı  ver enl er,  t opl umsal  

bi rli ği kur arl ar. Mekanl ar i se, bu t opl umsal  bi rli ği n nesnel  t anı ml ayı cıl arı dır. 

Mekana dahil  ol mak,  onu ol uşt ur an kül t üre dahil  ol mak demekti r.  Bu,  deneyi ml e 

ol uş muş di li  anl amak ve onunl a i l eti şi me geç mektir.  Mekan bu i l eti şi mde fi zi ksel  bi r 

ar acı dır.  İl eti şi me geçilen,  t opl um,  coğr af ya ve zamandır.  Topl umu ol uşt ur an 

gel enekl er,  al ı şkanl ı kl ar,  mi tl er  ve ort ak yaşanmı şlık;  üzeri nde yaşanan coğr af yanı n 

beşeri  özeli kl eri,  bi reyi n " dünya' da ol ma"  hali,  yaşam sür esi  ve i çi nde yaşadı ğı 

t opl uma kendi ni  ort ak eden t ari h duygusu,  mekanı  bi çi ml endi ren ve üzeri nden 

il eti şi m kur ul an ana et menl er di r.  

Mekanı  ol uşt ur an ve yaşanır  kıl an i se,  önceli kl e konuml andı ğı  coğr af yanı n;  ' yer' i n 

yaşam enerji si di r.  Bu,  coğr afi  ve doğal  özelli kl eri n öt esi nde,  et ni k değerl er  barı ndıran 

kül t ürel  bi r  enerji di r.  Mekan,  konuml andı ğı  "yer"i n kur all arı na gör e var  ol an ve i çi nde 

yaşayanl arı,  dı şı ndaki  her  şeye karşı  kor uyan bi r  sı ğı naktır.  Mekanı n sı nırları  ve et ki  

al anı,  yaşayanl arı nı n deneyi mi ne bağl ı  şekill eni r.  Mekanı n i çi ndeki  yaşam al anı nı 

t anı ml ayan bu fi zi ksel  bi çi ml er,  i çi ndekil er  il e dı şı ndakil eri  bi rbi ri nden ayırır  ve yaşam 

al anı na dahil  ol acakl arı  belirl er.  Mekanı n i çi ne ait  ol ma,  mekanı  ol uşt ur an bi çi ml e 

il eti şi m kur abil meye bağl ı dır.  Mekan,  nesnel  ol ar ak bi reyl er  ar asında ai tli k 

t anı ml aması  yapan bi r  düzenl emedi r.  Sı nırl arı  i çinde ya da dı şı nda ol ma hali  bi r eyi n 

"ki m"  ol duğunu sı nıfl ar. Mekanı n i çi nde ol anl ar,  "ki mli k"l eri ni  ort ak değerl erl e 

açı kl ayabil en ve aynı bi çimden aynı anl amı gör ebi l enl erdi r. 

Cu mhuri yet'i n il anı  öncesi ,  Anadol u' da yaşayan farklı  di n ve kökendeki  topl ul ukl ar, 

bi r  ar ada yaşamal arı na r ağmen,  mekansal  bi r  bi rli kt eli kl eri  bul unmamakt adır. 

Cu mhuri yet,  bu f arklı  kül t ürl ere sahi p t opl uml arı,  "t ek"  ki mli k çatı sı  al tı nda t opl amayı 

hedefl emi ştir.  İ çeri ği ni  moder nl eş meni n ol uşt ur duğu bu "t ek"  ki mli ği n ul usal  mekanı 

i se,  Türki ye' di r.  Bu hedefi  gerçekl eştirebil mek i çi n,  t opl umun sosyal  yapı sı nı 
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et kil eyecek bi r  çok devrim yapıl mı ştır.  Ki mli k kavramı  i l e mekan ve yer  deneyi mi ,  bu 

çal ı şmada,  Cu mhuri yet'in ' çağdaşl aş ma'  hedefini n mi mari  ür ündeki  yansı mal arı nı 

ort aya çı kar acak kur amsal  al t yapı yı  ol uşt ur makt adır.  Sümer bank Kayseri  Bez 

Fabri kası  üzeri nden,  dönemi n ' çağdaşl aş ma'  hedefi ni  ve mi mari  yansı mal arı nı 

değerl endi rebil mek i çi n,  Cu mhuri yet'i n i l anı  sonrası  Türki ye' deki  t opl umsal  düzene 

bak mak ger ek mekt edi r. Asker  ve yöneti ci  sınıfı n gi ri şi ml eri yl e ol uşt ur ul maya 

çal ı şıl an ul us ki mli ği,  bi reysel  ve t opl umsal  yönl eri yl e değerl endi ril meli di r.  O yıll arda, 

moder nl eş me i l e sanayi l eş meni n eş anl aml ı  ol ar ak al gıl anması,  dönemi n mi mari 

ür eti mi ni  de et kil emi ştir. Bi rbi ri  ar dı na açıl an her  f abri ka,  Cu mhuri yet  yöneti mi ni n 

hedefl edi ği  „ çağdaşl aş ma‟  har eketi ni n ve ul usal  ki mli k gi ydi r me sür eci ni n,  Anadol u 

kentl eri ndeki uygul ayı cı sı hali ne gel mi ştir.  

1. 2 Çalı şmanı n Yönt emi  

1930' l u yıll arda,  devl et çi  sanayil eş me har eketl erine bağl ı  deği şen t opl um yapı sı  ve 

bunun mi mari  ki mli ğe yansı mal arı,  o dönemde Cu mhuri yet'i n sosyal  devri ml eri ni n 

i ncel enmesi  il e anl aşıl abilir.  Devl et,  sanayil eşme har eketl eri ni  kendi  deneti mi ne 

al ana kadar,  ül ke genelinde yoğun bi r  eği ti m sefer berli ği  yür üt en si yasal  bi r  kur um 

konumundadır.  Ancak,  sanayil eş meni n kendi  deneti mi ne geç mesi ,  devl etin,  t opl uma 

sadece si yasal  açı dan değil  ekonomi k açı dan da haki m ol ması nı  sağl amı ştır.  Bu 

sayede,  ol uşt ur ul maya çal ı şıl an çağdaş Tür k ki mli ği,  t opl umsal  düzl eme yayıl mı ştır. 

Topl umsal  düzl emdeki  bu yeni den yapıl anmanın et kil eri ni  açı ğa çı karmak  i çi n, 

önceli kl e kur amsal  ol arak,  ki mli k kavr amı nı  i ncel enmek ger eki r.  Bu sayede, 

Cu mhuri yet'i n il anı yl a bi r  ar aya geti ril en Anadol u' daki  f arklı  kül t ürl eri n,  yeni  ul usal  

ki mli ği  ol uşt ur ma i l kel eri  kavr anabilir.  Ancak,  ki ml i k kavr amı  t ek başı na,  o döne mi n 

sosyal  düzendeki  çağdaşl aş ma har eketl eri ni  açı kl amak i çi n yet erli  kuramsal  al t 

yapı yı  ol uşt ur amaz.  Bu yüzden ki mli k gi bi ,  deneyi ml e ol uşt ur ul an mekan ve yer 

kavr aml arı nı n i ncel enmesi  ger ek mekt edi r. Çal ı şma kapsamı nda,  moder n 

düşünceni n bakı ş açı sından yapıl acak,  mekan ve yer  deneyi mi  değerl endi r mesi  

sonucunda,  dönemi n ki ml i k ar ayı şı nı  açı kl amada yar dı mcı  ol acak kuramsal  bil gi  

el de edil ecekti r. 

Dönemi n mi mari  ki mli ğini n değerl endi r mesi  i çi n el de edil en kur amsal  bi l gi ye ek 

ol ar ak,  çağdaşl aş ma ve dol ayı sı yl a sanayil eşme har eketl eri ne t ari hsel  ol ar ak 

bak mak ger ek mekt edi r.  Cu mhuri yet'i n i l anı nı n sonr aki  mi marlı k ort amı nı n genel  bi r 

değerl endi r mesi  ı şı ğı nda,  o dönemde mi mari de ol uşt ur ul maya çal ı şıl an ' moder n'  

ki mli k,  devl et çi  sanayil eş meni n i l k ör neği  ol an Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası 

üzeri nden değerl endi rilecekti r.  Kayseri  Bez Fabri kası,  devl et çi  sanayil eş me 

har eketi ni n di ğer  uygul amal arı na da ör nek ol an bi r  t esi s ol muşt ur.  Cumhuri yet'i n 



 5 

çağdaş ki mli ği ni  yansıt mak i çi n yapıl mı ş,  bi r  mekan devri mi  ni t el i ği ndedi r.  Moder n 

düşünceni n ür etti ği,  mi mari  bi r  ür ündür.  1935 yılı nda Kayseri' de bu f abri kanı n 

kur ul ması yl a,  i çi nde i şl etme bi nal arı ndan,  konut,  eği ti m ve sosyal  bi ri ml ere kadar  bi r 

çok ek donatı yı  i çer en ayrı  bi r  kent  kur ul muşt ur.  Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası, 

Cu mhuri yet'i n moder nl eşme ol ar ak gör düğü Batılı dünyayl a yarı şacabil ecek ni t eli kt e 

kent sel  bi r  düzenl eme ve bi r  sanayi  t esi si di r.  Bundan dol ayı  t esi s,  Cumhuri yet 

dönemi ni n hem si yasi  hem de mi mari,  „ moder n‟  ki ml i k ar ayı şı nı n bi r  yansı ması dır 

denil ebilir. 

Moder n düşünceni n ür et ti ği  endüstri  yapıl arı,  çevresi nde çal ı şanl arı na ai t  l oj man ve 

sosyal  donatı yl a var  ol ur.  Asl ı nda bu moder nleş meni n,  mi mari  öl çekte kent sel  

deği şi ml er  i çer en bi r  hareket  ol ması ndan kaynakl anmakt adır.  Sümer bank Kayseri  

Bez Fabri kası,  moder n düşünceni n ür etti ği  kent sel  öl çekt e bi r  düzenl emedi r.  İ şl et me 

bi nal arı,  sadece bi rer  üreti m t esi si  ol manı n öt esinde,  moder ni zmi n mi mar i de ar adı ğı 

değerl eri  de yansıt makt adır.  Fabri ka ar azi si  i çi nde i nşa edil mi ş ol an l oj manl ar  i se,  o 

döneme özgü moder n konut a ör nek göst eri l ebil ecek ni t eli kl ere sahi pti r.  Bu 

özelli kl ere sahi p bi nal arın i ncel enmesi yl e,  Cu mhuri yet'i n il k yıll arı ndaki  sanayi l eş me 

har eketl eri ni n mi mari ye et ki si ni açı kl anabilir.  

Sü mer bank' ı n kur umsal  yapı sı ndan dol ayı,  kur ul duğu günden bugüne kadar 

i şl et mel eri ne ai t  her  t ür  kar ar  ve yazı ş ma ar şi vl enmi ştir.  Ancak,  devl eti n kur duğu i l k 

sanayi  t esi si  ol an Kayseri  Fabri kası' na ai t  t ari hsel  bil gi  ve mi mari  pr oj eler  i çi n,  bu 

kur umsal  yapı  i l e çeli şen bi r  dur um söz konusudur.  Önce Moskova' da,  i nşaatı n 

başl aması nı n ar dı ndan f abri ka i çi nde kur ul an bi r  bür oda ür etil en pr oj el eri n büyük bi r 

kı s mı  zaman i çi nde yok ol muş ya da okunmaz hal e gel mi ştir.  Dol ayı sı yl a,  bu 

çal ı şma i çi n yoğun bi r  mi mari  pr oj e ar ama ve yeni den ol uşt ur ma sür eci  yaşanmı ştır. 

Loj manl ar a ai t  pr oj el er,  eski  pr oj el eri n ı şı ğı nda ki mi  zaman yeri nde öl çü al ı nar ak 

yeni den çi zil mi ştir.  Ayrı ca,  f abri ka geneli ne ai t  proj el eri n okunabilir  özelli kt e ol anl arı 

f ot oğr af  t ekni ği  kull anılar ak çal ı şma kapsamı nda değerl endi ril mi ştir.  El de edi l en 

pr oj el er  il e,  dönem mi marlı ğı  ve t opl umsal  yapı  hakkı nda değerl endi r mel er 

yapıl abilir.  Ancak,  en ni teli kli  değerl endi r me,  1990' lı  yıll ar  sonuna kadar kul l anıl an 

f abri ka ve l oj manl arı n, mi mari  pr oj el eri  gi bi  yi ti p gi t meyen asıll arı  üzeri nden 

yapıl abilir.  Bu özelli ği  ile t esi se ai t  yoğun bi r  fot oğr af  arşi vi  ol uşt ur ul muşt ur.  Bu 

çal ı şma,  ki mli k,  mekan ve yer  kavr aml arı na ai t  kur amsal  ve dönemi n çağdaşl aş ma 

har eketl eri ni n t ari hsel  bil gi si ni  kull anar ak,  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası 

özeli nde,  f abri kaya ai t  ar şi v t ekni ği yl e el de edi l en mi mari  pr oj e ve f otoğr afl ar  i l e 

Cu mhuri yet'i n il k yıll arı ndaki  devl et çi  sanayil eş me har eketl eri ni n mi mari ye et ki si ni, 

moder ni zmi n pencer esi nden bakıl arak değerl endi ril mesi ni amaçl amakt adır. 



2.  Kİ MLİ K KAVRAMI  

Ki ml i k,  bi r  bi reyi  veya t opl umu di ğerl eri nden ayıran ya da ort ak kıl an ni t el i kl er,  öznel  

değerl er  ve i li şkil er  büt ünüdür.  Ki mli k,  bi r  özdeşl i k ya da f arklılık t anı ml aması,  bi r 

ai tli k pr obl emi di r.  Bi reyl eri n ya da t opl uml arı n kendil eri ni  di ğerl eri nden ayırt  et mede 

kull andı kl arı  bi r  sı nıfl ama yönt emi  ol an ki mli k,  bu çal ı şmanı n kur amsal  al t  yapı sı nı 

ol uşt ur makt adır.  

Sennett  ( 1971)' e göre ki mli k,  i nsanl arı n kendil eri ni  başkal arına kar şı 

t anı ml amal arı nı n arı  hal i dir.  Bu t anı ml ama ar zusunun "i çer di ği  gi ri şi m,  t opl umsal  

yaşamdaki  t ehdi tl eri  el eyen,  bil eşi k,  uyuml u bi r i maj  ya da ki mli k yarat maktır." 

Connoll y ( 1989)  bi rey ve t opl umun kendi ni,  kendi si  dı şı nda kal ana,  öt eki ne ai t 

değerl eri  azal t arak t anıml adı ğı nı  savunur.  Ona gör e,  "ki mli k ve f arklılık  bi r bi ri ne 

bağl ı dır.  Bi ri nci si ni n geçmi şi yl e yüz yüze gel meden i ki nci si yl e ol an i li şkiyi  yeni den 

ol uşt ur mak mü mkün değil dir." 

Ki ml i k,  t opl umu ya da bi reyi,  kendi  dı şı ndaki  herkese karşı  ' öt eki'  yapan,  öznel  ve 

nesnel  değerl er  sı nıfl andır ması dır  ve t emel  mekani z ması  t anı ml adı ğı na karşı  öt eki ni; 

i ki nci yi  ür et en bi r  ol uşumdur.  Ki ml i k,  çokl uk i f ade eden bi r  kavr amdır. Çokl uğun 

i çi nde t ekili  t anı ml ama yönt emi di r.  St all ybrass ve Whi t e ( 1986)' a gör e;  "esas nokt a, 

ki mli ği n bi r  düzeyde ol uş ması  i çi n ger ekli  dı şl amanı n,  hayali  bi r  düzeyde anı nda 

ür eti m ol ması dır  ve bu daha çok sı nırl arı  t ayi n edi ci  gi ri şi mden ort aya çı kan,  sosyal  

ort aklı ğı  bi rl eştiren ve safl aştıran kar maşı k bi r  mel ez f ant ezi si ni n ür ünüdür ."  Donal d 

(1996)' a gör e bu mel ez f ant ezi yi,  yani  ki mli ği  var  eden ort aklı ğı n sını rl arı,  bu 

ol uşumun i ki  i ç di nami ği ne bağl ı dır.  Bunl ar dan bi ri nci si,  t anı ml ayan gr uba ya da 

kendi si ne gör e ' öt eki nin'  karşıtlı ğı dır.  Di ğeri  i se,  "ki şi  ve öt eki ni n,  kapsayı cı, 

het er oj en ve t ehli keli  bi r  bi çi mde i sti krarsı z ol an bi r  böl gede ağa düşt üğü 

mel ezl eştir me ve karı ştırmanı n sı nır f enomeni  ol arak" ort aya çı kan karşıtlıktır.  

Ki ml i k,  bu " öt ekili k oyununda"  t ehli kede ol duğuna i nanıl an bil gi ni n ve öznel  

değerl eri n kor unması nı  amaçl ayan sı nırl arl a ol uş muş bi r  özdeşli k t anı ml aması dır. 

Saussaure ( 1985)' a gör e özdeşli k,  si st emdeki  f arklılıkl arı ndan doğan bi r 

f onksi yondur.  Ör neği n,  topl umsal  anl aş mayı  sağl ayan di l,  "t ama men f arkl ıl aş maya 

dayanır  ve pozi tif  i çerikl eri  t ar afı ndan değil,  negatif  ol ar ak,  yani  si stemi n öbür 

t eri ml eri yl e ol an i li şkil eri  t arafı ndan t anı ml anırl ar." Di l ,  bi reyl eri n t opl umsal  i l eti şi mi ni 
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sağl ayan or gani k bi r  kavr amdır  ve nesnel er e ve dur uml ar a,  karşılıklı  aynı  anl amı 

yükl eme i l kesi ne bağl ı  bi r  il eti şi m si st emi di r.  Del euze ve Guatt ari  ( 2000)' e gör e 

il eti şi m,  "karşılıklı-et ki me"  hali di r.  Bi reyl eri n,  bi rbi ri  il e anl aş ması nı  kur all ar a 

bağl ayan,  ort ak yar gıl ar büt ünüdür.  Dol ayı sı yl a, bu t opl umsal  ort aklı ğa katıl anl ar 

di ğerl eri nden ayrılır.  

Ki ml i k,  "i çer meni n ol duğu kadar  dı şl amanı n da ürünüdür.  Et ni k gr upl arı  di ğer  gr upl ar 

açı sı ndan t anı ml ayan,  ar aya konul muş t opl umsal  sı nırdır."  Ancak bu sı nırl ar 

i çeri si ndeki  kül t ürel  gerçekli k et ki n değil di r. Gr up üyel eri,  kendileri ni  ort ak 

geç mi şl eri ne bağl ı  ol ar ak t anı ml arl ar,  yani  ki mlik,  bell eğe bağl ı  ol ar ak şekill eni r. 

" Büt ün ki mli kl er,  bi r  t oplumsal  i li şkil er  si st emi  i çinde ol uşur  ve bi rbi rl eri ni  karşılıklı 

t anı mal arı  ger eki r.  Ki mlik,  bi r  ' nesne'  ol ar ak değil,  ' bi r  si mgel er  ve i li şkiler  si st emi'  

ol ar ak düşünül meli di r."  Her hangi  bi r  ki mli ği n sür dür ül mesi ,  t ek,  belirli  bi r  kiml i k değil; 

sür ekli  bi r  yeni den ol uşum sür eci di r  ve bunda öz t anı ml ama ve f arkl ılı ğı n 

onayl anması  boyutl arı  bi rbi ri yl e devaml ı  i ç i çe geçer.  Ki mli k,  koll ektif  eyl emi n 

di nami k, geli şmekt e ol an bi r yönüdür ( Schesi nger, 1994). 

Bi reyi n bu eyl eme katılımı ,  ki mli ği  bi r  bili nç sor unu ol ar ak gör en Ass mann ( 2001)' a 

gör e,  ' ben'  ve ' bi z'  kavr aml arı ndan doğan,  bi rbi rinden ayrıl amaz sosyal  sınıfl ama i l e 

sağl anır.  Bi reyi n,  ' ben'  kiml i ği ,  " ai t  ol duğu gr upt aki  et kil eşi m ve i l eti şi me katılı mı  ve 

gr ubun kendi si ni  al gıl ayışı nı  beni msedi ği  or anda ort aya çı kar",  ya da i çi nde yaşadı ğı 

t opl umun ort ak değerl eri  i çi nde eri r  ve ' bi z'  ki mli ği ni n,  "bi reysel  bil gi  ve bi li nci ni n 

ür ünü"  hali ne gelir.  Bi reyi n ' ben'  t anı ml ılı ğı nı n baskı nlı ğı,  kendi si ni  i çi nde yaşadı ğı 

t opl umdan ve dol ayı sı yla koll ektif  eyl emden koparır.  Bu,  ki mli k t anıml aması nı n 

yeni den yapıl anması nı  sağl ar,  koll ektif  eyl em al anı nı  geni şl etir.  Ass mann ( 2001), 

' ben'  ki mli ği ni n ' bi z'  t anı ml aması nı n i çi nde er i mesi ni,  sür eklili kt en çok eyl eme 

"t aşı yı cılık"  özelli ği  kazandır ması  ol ar ak açıkl ar:  Bi reyl er,  koll ektif  eyl emi  

geni şl et meden,  kendil eri nden sonr akil ere mi ras bırakırl ar  ve ortak bi li nç 

dur ağanl aşır.  ' Bi z'  ki mliği ni n baskı n hal e gel mesi ,  t opl umu ön pl ana çı karır.  Bu 

yakl aşı ml a,  "ki mli k,  kesinli kl e çoğull uk i f ade eden bi r  kavr amdır  ve başka ki mli kl eri 

i çeri r. Çeşit ol madan bi rlik, başkal arı ol madan benli k ol maz." 

Her  ne kadar  ki mli k,  özünde t opl umsal  bi rli kt eliği  var  eden bi reysel  ve t opl uml ar 

ar ası  et kil eşi mli  bi r  t anı ml ama ol sa da,  aynı  t opl um i çi nde yaşayan f ertl eri  bi r bi ri nden 

ayıran t anı ml amal arı  da i çeri r.  Bundan dol ayı  kiml i k kavr amı,  t opl um i çindeki  bi reyi  

sı nıfl ayan ve onun sahi p ol duğu öznel  değerl er  i le f arklılı ğı nı  ort aya koyan " Bi reysel  

Ki ml i k"  ve t opl umsal  yaşamı  ol uşt ur an,  et ni k, kül t ürel,  ekonomi k,  coğr afi...vb. 

ort aklı kl ar  ve di ğer  t opl uml ar  karşı sı ndaki  aykırılıkl ar a dayanan " Topl umsal  Ki ml i k" 

al tı nda ol mak üzer e i ki ana alt başlı kt a i ncel enebi lir. 
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2. 1 Bi reysel Ki mli k 

Bi reysel  ki mli k,  t opl um i çi nde yaşayan i nsanı ,  bul unduğu t opl ul uk i çi nde " ki m" 

ol duğunu meşr ul aştırarak t anı ml ayan değer di r.  Bi reysel  ki mli k,  ki şi ni n nesnel  ve 

öznel  değerl eri ni n t anı ml anması dır.  Bi reyi n t opl um i çi ndeki  ki mli ği  r es mi  ol arak yazılı 

ya da t opl umsal  değer  yar gıl arı yl a sözl ü ol ar ak t anı ml anır.  Bi reye ai t  değer  yar gıl arı, 

il gi  al anl arı  gi bi  öznel  değerl er  il e de,  t opl umsal  nesnel  t anı ml ılı ğı nı n yanı nda, 

bi reysel  ol ar ak "kendi "ni  t anı ml ar.  Güvenç ( 2000)' e gör e bi reysel  ki mli k r es mi  

ol ar ak,  "ki şi yi  öt ekil erden ayır mak i çi n,  kur uml arca veril mi ş"  nüf us cüzdanı,  sür ücü 

bel gesi,  banka kartl arı  gi bi  meşr u t anı ml amal ardır.  Öznel  ol ar ak,  ki şini n kendi  

varlı ğı nı t opl umu karşı sında t anı ml adı ğı büt ün değerl eri i çer en bi r t anı ml amadır.  

Bi reysel  ki mli k,  başka anl atı ml a,  bi reyi n,  t opl um i çi nde " kendi "si ni  ol uşt ur an r oll eri di r. 

Smi t h ( 1999)' a gör e,  bu r oll er  dört  ayrı  kat egori de i ncel enebilir.  Bi reysel  ki ml i ği n 

t anı ml ayan en t emel  kat egori,  bi reyi n sahi p ol duğu ci nsi yettir.  Evr ensel  ol ar ak, 

bi reyi n sahi p ol duğu ci nsi yet  t opl um i çi ndeki  r olünü bel irl eyen en t emel  değer di r. 

Bi reyi n doğduğu,  yaşamı nı  sür dür düğü t opr akl ar a ai t  ' yer el'  değerl er,  bi reysel  ki mli ği  

ol uşt ur an i ki nci  kat egori  ol ar ak i ncel enebilir. Bu " mekan ya da ül ke/t opr ak 

kat egori si di r."  Bi reyi n soy küt üğüne bağl ı  coğrafi  t anı ml amal ar,  "kendi "  ki mli ği ni  

t anı ml arken ort aya çı kan öneml i  bi r  et mendi r.  Bi r yer e;  köye,  kasabaya...  ai t  ol mak, 

t opl um i çi nde bi reyi n konumunu beli rl er.  Üçüncü kat egori  i se,  bi reyi n sosyal , 

ekonomi k ve t opl umsal  sı nıfı dır.  Bi reyi n mesl eği ,  kazandı ğı  par a,  t opl um i çi ndeki  

rol ünü beli rl er,  kendi si ni  ve ai l esi ni  t opl umsal  ol ar ak sı nıfl ar.  Son ol arak,  bi reyi  

t anı ml ayan kat egori  i se,  di ni  ki mli ği di r.  Evr ensel  ol ar ak,  bi reyi n sahi p ol duğu di n, 

yaşam çevr esi ni  belirl er.  Bu dört  kat egori ye ek ol ar ak,  bi reyi n çevr esi yl e i l eti şi m 

kur duğu dil de, “kendi ” kiml i ği ni t anı ml ar.  

Bi reysel  ki mli k,  sadece t opl umsal  düzeyde ki şi ye yükl enmi ş değer  yar gıları  ol ar ak 

ni t el endi ril emez.  Ass mann ( 2001)' e gör e bi reysel  ki mli k,  "bi reyl eri n bi li nci nde 

kur ul an ve sakl anan,  onu t üm " öneme sahi p" değerl eri yl e di ğerl eri nden ayıran 

det ayl arı n yar attı ğı  i mgedi r,  bedensel  varlı ğı n kılavuzl uğunda geli şen kendili k bili nci, 

onun i ndi rgenemezli ği,  benzersi zli ği  ve yeri  dol durul mazl ı ğı dır."  Bi reyi n ki ml i ği ,  kendi  

' beni ni'  di ğerl eri ni n karşı sı nda t anı ml aması nı sağl ar.  Bu t anı ml ılık,  kendi si  

dı şı ndakil eri n,  ona yükl edi ği  değer  yar gıl arı nı n öt esi nde,  bi reyi n ' t ekli k'  özelli ği yl e 

il gili di r. Bu özgünl ük, t oplumsal  değerl endi r meyi  sağl ar ve yar gıl arı ol uşt urur.  

Res mi  ve t opl umsal  değer  yar gıl arı yl a ol uş muş ki ml i kl er,  bi reyi n,  t opl umsal  yaşamı nı 

meşr ul aştırır  ancak,  bi reyi n yaşamı  yar dı mcı  değer  yar gıl arı yl a dest ekl enmeli di r. 

Bi reyi n di nl emekt en hoşl andı ğı  müzi k,  okuduğu ki t ap,  gazet e gi bi  bi r eysel  yaşam 

terci hl eri,  kendi  karşı sı nda " kendi si ni "  t anı ml ayan,  "ki m"  ol duğu sor usuna özgür ce 
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cevap ver di ği,  öznel  t erci hl eri  ve değerl eri di r.  Bu öznel  t anı ml amal ar,  ki şi ye kendi  

gözünde bi reysel  ki mli k kazandırır  ve t opl umsal  yaşamı nda,  kendi ni  di ğerl eri nden 

ayır ması nı sağl ar.  

Topl um i çi nde yaşayan i nsan,  kendi ni  bi reysel  ol ar ak t anı ml amaya ve di ğerl eri nden 

ayır maya i hti yaç duyar.  Bu ki şi sel  ayrı m,  t opl um i çi ndeki  ili şkil eri  düzenl er,  bi reysel  

ve t opl umsal  il eti şi mi  sağl ar.  Bi rey,  ki şi sel  il gi  al anl arı  il e bi reysel  düşünce si st emi ni  

geli ştirerek ve t opl umsal  yaşamı nda,  kendi si  dı şında kal anl arl a i l eti şi mi ne f arkl ılık 

kat ar.  Topl umsal  i l eti şim,  t ekdüzeli kt en kurt ulur  ve sür ekli  geli şme ve ür eti m 

döngüsü kazanır.  Bi reysel  ki mli k,  nesnel  ve öznel  ol ar ak bi reyi,  t opl umu kar şı sı nda 

tanı ml ayan bi r  kavr am ol ar ak özetl enebilir.  Ancak bi reysel  kiml i k,  bi reyi  

t anı ml amanı n öt esi nde,  t opl umsal  yaşamı yl a i l gili  değerl eri  i çer en bi r  sı nıfl amadır. 

Ort aya çı kar dı ğı  değerl er i l e bi reyi,  t opl umu kar şı sında t ek ve eşsi z kıl an;  ki şil eşti ren 

ve bu sayede bi reyi n t oplumsal  il eti şi mi ni sağl ayan bi r kavr amdır.  

2. 2 Topl umsal Ki mli k 

Ki ml i k,  bi reysel  t anı ml amanı n öt esi nde bi rli kt el i k sor unsal ı dır.  Topl ul uk hal i nde 

yaşayan i nsanl arı n,  bu t opl ul uğu ol uşt ur mada kull andı ğı  dahil  et me ya da dı şarı da 

bırak ma değerl eri di r.  Bi rli kt e yaşam,  belirli  kur all ar  ve benzerli kl er  çerçevesi nde var 

ol ur.  Aynı  dili  konuş mak,  aynı  coğr af yada yaşamak,  ya da aynı  t ari hi  payl aş mak 

topl umsal  bi rli kt eli ği  ol uşturan ana et menl er di r.  Ancak,  t opl umu ol uşt ur an en baskı n 

t anı ml ama "yabancı"lıktır.  Bi r  ar ada yaşayan f ertl eri n özdeşli ği ne karşı  dı şarı da 

kal an t anı ml andı ğı nda,  t opl um ol uşur.  Benzerlikl eri n ve özdeşli kl eri n bi rli kt eli ği, 

f ertl eri n bi reysel  ki mli kl eri ni, t opl umsal  ol arak t anıml aması dır.  

Topl um,  üyesi  ol an bi reyl eri ni n karşı sı nda ol dukça belirgi n bi r  huşu t ut umu 

ser gil eyen,  ner edeyse misti k sayıl abil ecek değerler  t aşı yan,  bi r  çeşi t  "süper  varlı k"tır 

( Durkhei m,  1964).  Sosyol oji k söyl emde mer kezi  bi r  konuma sahi p ol an t opl um, 

Gi ddens ( 1998)' a gör e,  genel  anl amda bi rli ğe ve sosyol oji k ili şkil er  si st emi ne i şar et 

eden beli rsi z bi r  kavr amdı r  ve t opl umsal  yaşam şu dört  ana et men kümesi nden 

ol uşur; 

1.  Ayrı msal  Güç :  Bi rey ya da gr upl ar,  uz manl ı k bil gil eri ne bağl ı  ol ar ak 

kendil eri ni  başkal arı ndan ayırırl ar.  Yet enekl eri,  di ğerl eri nden kendil eri ni  ayır an 

baskı n bi r değer e dönüşür ve ki mli k t anı ml aması yapar.  

2.  Değerl eri n Rol ü :  Uzun sür e bi r  ar ada yaşayan i nsanl ar,  bi rbirl eri  il e ol an 

il eti şi ml eri ne ve yaşam deneyi ml eri ne bağl ı  ort ak değer  yar gıl arı  gelişti rirl er. 
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Topl umsal  düzeyde ol uşan bu ort ak kabull er,  bi r ar ada bul unanl arı n yaşamı nı 

düzenl er: ort ak yaşamı n ki mli ği ni t anı ml ar.  

3.  Amaçl anma mı ş Sonuçl arın Et ki si  :  Bi r  ar ada yaşayan i nsanl ar, 

t opl uml arı nı n gel ecekl eri ne ai t  ort ak hedefler  belirl erl er.  Bu hedefl eri n 

gerçekl eş mesi nden çok,  ul aşıl mak i st enen nokta i çi n,  t opl umu ol uşt ur an her 

bi reyi n aynı  heyecanı  payl aş ması  öneml i di r.  Bu t opl umsal  bağı  güçl endiren ve 

bi reyl eri n aynı  ort ak hedef  i çi n bi rli kt eli kl eri ni n sebepl eri ni  i f adel endi ren ki ml i k 

t anı ml aması dır. 

4.  Topl umsal  Bil gi ni n Çi ft e Yor umsama Yol uyl a Dol aşı mı  :  Topl umun yapı sı,  çağın 

ger ekl eri ne gör e çeşi tli  deği şi ml er e uğr ar.  Deği şi me yol  açanl ar  veya t opl umun 

yapı sı nda yapıl an yenilikl er,  yöneti m ve bi reyleri  ar ası nda çeşi tli  t artış mal ar 

doğur ur.  Topl umun sür eklili ği,  bu t artı şmal ar dan sonucu ol uşan yeni  kur all ar  i l e 

belirl eni r.  Kı saca,  yönetim er ki  ve t opl umu ol uşt uran bi reyl er  ar ası ndaki  düşünsel  

gerili ml e açı ğa çı kan,  t opl umun yapı sı nı  geli şi mi ni  hedefl eyen ki ml i k 

t anı ml aması dır. 

Gi ddens ve Pi erson ( 2001)' a gör e,  t opl um aynı  zamanda;  "kur uml arı  bi çi ml endi ren 

yi nel emeli  uygul amal arın bi r  bil eşi ği  ol ar ak anl aşıl abilir.  Bu uygul amal ar  bi reyi n 

beni msedi ği  yaşam bi çiml eri ne ve al ı şkanl ı kl arına bağl ı dır.  Bi reyl er  bunl arı  sadece 

eyl eml eri nde ' kull anmazl ar' ;  bu yaşam uygul amal arı  bi zzat  eyl emi  bi çi ml er...  Buna 

gör e,  t opl um,  yapı nı n i nsanl arı n eyl eml eri  t ar afından sür ekli,  yeni den üretil mesi yl e 

bi r f or m kazanır ve bu f orm i nsanl arı et kil er." 

Topl umsal  yaşam,  "t oplul uğun büt ün f ertl eri  i çi n en azı ndan belli  ort ak kur uml arı n, 

hak ve gör evl er e dai r  t ek bi r  yasanı n varlı ğı nı"  gerektirir.  Bu si yasal  düzen,  bi r  ar ada 

yaşayanl arı,  cemaatli kten kurt arır,  t opl umsallaştırır.  Fr ansı z Aydı nl anmacıl arı 

t opl umu,  " belli  bi r  ül kede aynı  yasal ar a ve kur uml ar a boyun eğen bi r  hal k t opl ul uğu" 

ol ar ak t anı ml arl ar.  Asl ı nda bu düşünce,  t opl u yaşamı n Batılı  t arzda 

kavr amsall aştırıl ması dır. Bu düşünceye gör e t opl um,  mi lli  değerl eri n bi rlikt eli ği nden 

ol uşan r asyonel  devl et anl ayı şı nı  ger ektirir  ve t opl umsal  bi rli kt eli k,  aynı  t opr ak 

parçası  üzeri nde ort ak haki mi yet  kur muş f ertl eri n bi rli kt eli ği di r.  Üzeri nde yaşanan 

topr ak, t opl umsal  bi rli kt el i ği ve ki mli ği t anı ml ayan en baskı n değer di r ( Smi th, 1999). 

Topl um,  i çi nde yaşayan bi reyl er  gi bi  davr anan t ek bi r  büt ündür.  Si st emi ne dahi l  ol an 

her  bi rey,  kendi ni  ol uşturan değerl eri  bi rebi r  karşıl ayan üyel er di r.  Connert on 

(1999)' a gör e t opl uml ar, kendi  kendil eri ni  yor uml ayan t opl ul ukl ardır.  Bu " kendi ni 

yor uml ama et ki nli kl eri nin en güçl ül eri  ar ası nda t opl uml arı n kendil eri hakkı nda 

yar atı p sür dür dükl eri  ve hi çbi r  zaman eksi k ol mayan"  i mgel eri  bul unmakt adır. 
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" Bi reyi n zaman bi li nci,  büyük öl çüde t opl umun sür eklili ği ni n ayrı mı nda ol ması nı 

ger ektirir;  daha kesi n belirtilirse,  t opl umun yar attığı  o sür eklili k i mgesi ni n bi li nci nde 

ol mak demekti r." 

Ki ml i k,  t opl umsal  ol ar ak bi r  özdeşli k pr obl emi di r.  Bi r  ar ada yaşayanl arı n ort ak 

yaşanmı şlı kl arı,  bi reyl eri t opl umsal  düzeyde bi rbi ri ne bağl ar.  Bu,  bi reyi n di ğer 

t opl uml ar  karşı sı nda,  kendi ni  i f ade et mek i çi n kull andı ğı  bi r  t anı ml amadır.  Sadece 

bi reyi n,  t opl umu i l e kendi  yaşamı  i çi nde gerçekl eşen ort aklı kl arı nı  değil,  kendi nden 

öncesi ni n ort aklı kl arı nı  ve gel eceğe dai r  hedefl eri ni  de kapsar.  Ass mann ( 2001)' a 

gör e ki mli ği n koll ektif  hal e gel mesi ,  " bi reyl eri n özdeşl eş mel eri yl e"  il gili dir.  Bu ort akl ı k 

i se,  "kendi  açı sı ndan bi r kur maca,  sosyal  bi r  i mgel em ür ünüdür  ve ort ak ai di yeti n 

bili nce çı karıl ması dır."  Mel ucci  ( 1989),  koll ektif  kiml i ği n ol uşumunu hassas bi r  sür eç 

ol ar ak gör ür.  Ona gör e bu,  sür ekli  yatırı m ger ekti ren bi r  sür eçtir.  Ort aklı k,  "t opl umsal  

eyl emi n kur umsall aş mı ş bi çi ml eri ne benzedi ği  öl çüde kur umsal  bi çi ml er e,  bi r  kur all ar 

si st emi ne önderli k bi çiml eri ne dönüşebilir.  Daha az kur umsall aş mı ş eyl em 

bi çi ml eri nde kar akt eri,  eyl emi n mü mkün ol abil mesi  i çi n sür ekli  ol ar ak uyarıl ması 

ger eken bi r  sür ece benzer."  Koll ektif  ki mli k,  t opl umsal  ort aklı ğı n kur umsal l aş mı ş 

bi çi mi di r.  Ber aber  yaşayan bi reyl eri n,  bi rlikt eli kl eri ni  dayandırdı kları  ort ak 

t ari h(zaman)  ve kül t ür  deneyi mi di r.  Ancak t ari h,  morf ol oji k ol ar ak t opl umun zaman 

i çi ndeki  koll ektif  eyl em deneyi mi ni  açı kl amaya yeterli  ol maz.  Bu yüzden,  i çi nde yazılı 

t ari ht en daha f azl a ort akl ı k i çer en bu sür eci  zaman deneyi mi  ol ar ak adl andır mak 

ger eki r. 

Topl umsal  ki mli k,  bi reyleri n bi r  ar adal ı kl arı nı n t anı ml aması dır.  Bu,  bi reyl eri n ort ak 

yaşam deneyi ml eri ne bağl ı dır.  Topl umsal  i l eti şi mi  sağl ayan dil,  gel enekl er, 

al ı şkanl ı kl ar  ve t ör enl er, ort ak yaşama bağl ı  ol uşan ve gel i şen t opl umsal  ki ml i k 

t anı ml ayı cıl arı dır.  Bu yüzden t opl umun ki mli ği,  bi reyl eri n ort ak zaman ve kül t ür 

deneyi mi ne; ve ayrı ca bu deneyi ml er e bağl ı ul us ol ma sür eçl eri ne bağl ı i ncel enebilir. 

2. 2. 1 Za man Deneyi mi  

Bi reyl eri n bi r  ar ada ol ması nı  sağl ayan,  ort ak payl aşı m değerl eri ni n büt ününden 

ol uşan ki mli k,  det ayda bi r  bell ek sor unudur. Bi reyl eri n var  ol uşl arını n kökl eri, 

t opl umsal  bi r  ort aklı k ya da f arklılık belirtir.  Tari h, bu ort aklı ğı n yazılı  hal e geti ril mi ş 

şekli di r.  Yaşanan zamana ve öncesi ne ai t  bil gi yi  yazılı  hal e geti r mek,  t arih yapmak, 

t opl umu f ertl eri yl e varlı k mi r ası na ort ak eder.  Bu sadece geç mi şt e yaşanana değil, 

t opl umsal  gel eceğe de ort ak ol mak demekti r. 

Gi ddens ( 1998)' a gör e t ari h,  "bi r  zaman bel irl eyi ci  ol ar ak,  yani  t ari hl er  ar ası ndaki  

deği ş mel eri n sırası nı n çi zgi sell eştiril ebil mesi  ol arak bil e,  zamansallı ğı  kodl amanı n 



 12 

özel  bi r  yol udur."  Tar i hselli ği  i se Bl umenber g ( 1981),  geç mi şi n, bugünün 

bi çi ml endi ril mesi ne,  geçmi şe duyul an saygı ya dayanmayan,  yar dı mcı  kul l anı mı 

ol ar ak t anı ml ar.  Bu,  geçmi şe i li şki n bil gi ni n,  geçmi şl e büt ün i li şkil eri ni  kopar ar ak ya 

da yal nı zca,  her  dur um i çi n i l keli  bi r  bi çi mde hakl ı  çı karıl abil ecek ol anı  dest ekl emek 

ol ar ak kull anı mı dır.  Bugün,  Connert on ( 1999)' a gör e,  " geç mi şi n ol ayl arı yl a ve 

nesnel eri yl e nedenselli k bağl antıl arı  i çi ndeki  bi r bağl amda,  yani  geç mi şi n,  o anda 

yaşamadı ğı mı z ol ayl arı  ve o anda al gıl amadı ğımı z nesnel eri  bağl amı nda"  yaşanır. 

" Bu da şi mdi ki  zamanı, çeşi tli  geç mi ş yaşantıları mı zdan hangi si yl e bağl antı sı nı 

kur abilirsek ona göre yaşayacağı mı zı  göst eri r."  Yani ,  günümüzl e i l gili 

deneyi ml eri mi zi n büyük öl çüde geç mi ş hakkı nda bi l di kl eri mi zi n üzeri ne ot ur duğu ve 

genelli kl e geç mi şl e i l gili  i mgel eri mi zi n,  var  ol an t opl umsal  düzeni  meşr ul aştır maya 

yar adı ğı söyl enebilir.  

Tari h,  f arklı  zaman ar al ıkl arı nda aynı  coğr af yayı  f arklı  zamanl ar da payl aşanl arı n 

ort ak kesi şme nokt ası dır.  Bl och ( 1977)' e gör e,  "insanl arı n hepsi  de aynı  „ Şi mdi' de 

var ol maz.  Yal nı zca dı şsal  ol ar ak bakıl dı ğı nda,  hepsi ni n bugün gözümüzün önünde 

ol mal arı  gerçeği  sayesi nde aynı  „ şi mdi' de yaşadı kl arı  düşünül ebilir.  Ama bugün 

gözümüzün önünde ol mal arı,  hepsi ni n de başkal arı yl a aynı  zaman i çeri si nde 

yaşadı kl arı  anl amı na gel mez."  Tari h,  geç mi şi n ve gel eceği n aynı  mekanda ancak 

farklı  zamanl ar daki  kur gusudur.  Mekanı n gerçekli ği,  zamansal  f arklılıkl arı  ort adan 

kal dırır.  Düne,  bugüne ve yarı na ort ak çı karı ml ar  yükl er.  İ nsan,  kendi nden önce aynı  

coğr af ya üzeri nde yaşamı şl arı n kaygıl arı  ve ar zul arı yl a doğar,  yaşar  ve kendi nden 

sonr ası na il etir. Yani  aynı ' şi mdi'  de var ol ur.  

Geç mi şi n bugüne ort aklığı nı  sağl ayan sür eklili k,  anıl ara ve hatıral ara dayanır.  Ort ak 

yazılı  t ari hi n öt esi nde bi reyl eri n yaşaml arı na bağl ı,  i çi nde ef sanel eri n,  mi tl eri n ve 

doğum,  öl üm gi bi  çeşi tli  t ör enl eri n kodl andı ğı  sözl e ve eyl eml e i f ade edi l en bi r 

zamansal  bi rli kt eli k söz konusudur.  Gündeli k ol mayan ol ayl arı n hatırl anı p 

uygul anması nı  sağl ayan bu ort aklı k,  bell ektir.  Ass mann ( 2001)  gör e Hal bwach 

(1985)  bell eği,  bi reyde "ki şi ni n çeşitli  gr up bell ekl eri ne katılı mı  sonucu ol uşan çok 

kat manl ı  bi r  yı ğı şı m",  gr up açı sı ndan i se bi r dağılı m sor unu,  üyel eri  ar ası nda 

dağıttı ğı  bi r  bil gi  ol ar ak t anı ml ar.  Bi reysel  ol an,  ki şil eri n her  bi ri ni n kendi ne özgü 

ol ar ak t opl umsal  ol anl a kur duğu i li şki di r.  Yazılı  t ari h,  somut  ol duğu i çi n bel l ek 

değil di r.  Bell ek,  evr ensel  ol mayan,  gr uba özgü bi r  sı nıfl amadır.  Mekanl ar, bu özgün 

hatırl ama fi gürl eri nde baş r ol  oynayan bell ek peki ştiri cil erdi r.  Mekanl arı n somut 

özelli kl eri,  anıl arı  üzerleri ne kodl ayar ak zaman i çi ndeki  sür eklili kl erini  sağl ar. 

Hatıral ar,  t ör enl er  ve mi tler,  mekansal  özeli kl erl e anı msanır  ve yaşatıl maya çal ı şılır. 

Mekansal  t ekr arl ar,  geçmi şt e yaşananı  bugünl e aynı  ' şi mdi' ye bağl ar,  bi r eyi n ve 

t opl umun bili nci ni ve dolayı sı yl a ki mli ği ni şekill endi rir.  



 13 

Best  ve Kell ner  ( 1998)  t ari hi,  gerçekli ği n " bili nci  besl eyen ve zengi n, bel i rli  bi r 

bünyeye sahi p,  çok boyutl u bi r  şi mdi  sunan çökel mi ş"  gel enekl eri  ve sür eklili ği 

ol ar ak yor uml amakt adır. Tari h,  zaman sür ekliliği nden kopmuş uzayı n; mekanı n 

t ecr übesi di r.  Bu sür eklilik,  aynı  coğr af yada yaşayanl arı n ort ak varlı k bilinci ;  ki ml i k 

t anı ml amal arı nı n kökl eridi r.  

Tari h,  t emeli nde et ni k ayrı m yapan bi r  ki mli k t anı ml aması dır.  Smi t h ( 1999)  ort ak 

t ari h deneyi mi ni n,  ort ak kökene dai r  bi r  mi t,  ort ak t ari hi  anıl arı n t opl umun bi rli kt eli ği ni  

sağl ayar ak ki mli k t anıml aması  yaptı ğı nı  savunur.  Bu et ni k bi r  t anı ml ılıktır  ve 

t opl umsal  bili nci  ol uşt uran esi n kaynağı dır.  Morl ey ve Robi ns ( 1997)' e gör e, 

t opl umsal  bili nci  ol uşt uran " ki mli ği n büt ünl üğü zaman i çeri si nde,  koll ektif  bel l ek ve 

ort ak gel enekl er,  ort ak ve yaşanmı ş bi r  t ari h duygusu vasıt ası yl a"  sürdür ül ebilir. 

Fertl er,  bi r  ar ada ol mal arı nı n yasal arı nı  ort ak geç mi şe ve gel enekl er e dayandırırl ar. 

Aynı  gel enekl er e sahi p ol mak,  bi reyl eri n dahil ol dukl arı  t opl uml a ort ak har eket 

et mel eri ni  sağl ayan üst  bi r  bili nçlili k hali di r.  Yazılı  ol ar ak kur all ara bağl anmayan ve 

t opl umsal  gi rdil ere bağl ı ol ar ak zaman i çi nde deği şi m sağl ayan bu üst, t opl umsal  

bili nçlili k düzl emi  bi r eyl eri n ort ak yaşanmı şlı kl arı yla;  t ari hl eri yl e i l gili dir.  Bu üst  bi li nç 

düzl emi ,  t opl umsal  bi r  ai di yet  sı nıfl aması  yar at ır.  Belirli  kur all ar  sil sil esi  ve ort ak 

yaşanmı şlı k duygusu ancak o t opl um i çi nde yaşayanl arca anl aml ı dır.  Topl um,  ort ak 

geç mi şi ne dahil ol an bi reyl eri "di ğerl eri ne" karşı kodl ar, ki mli ği ni t anı ml ar.  

Güvenç ( 2000)' e gör e,  bi reyl er  ya da t opl uml ar  t ari hl eri ni  bili yor  ve beni msi yorl arsa 

"ai di yet"  ve "t anı ml ılık"  sor unu yaşamazl ar:  " mantı k açı sı ndan,  ki mli k arayı şı  veya 

sor unu ol maması  gereki r.  Ki şi,  t opl umunun t ari hi ni  bili yorsa,  ' Ki msi ni z, 

ki ml er densi ni z?'  sor usunun yanıtl arı nı  da bili yor  demekti r."  Bi reyi n,  soy kökl eri ni  

bil mesi ,  "kendi "  kavr amını  ol uşt ur an değerl eri  sı nıfl aması dır.  Aynı  zamanda bu 

sı nıfl ama,  di ğer  bi reyl erl e ort aklı ğı nı n,  t opl umsal  ör gütl enmesi ni n t emel i ni  de 

ol uşt ur ur.  Bi reyl eri n ort ak t ari hl eri ne dayanar ak bi r  mer kez etrafı nda t opl anmal arı nı 

sağl ar.  Baudrill ard ( 1996),  t opl umun "somut  bi r t ari he dayanar ak"  mer kezl eş mesi  

hali nde,  " bi r  t akı m al t bi ri ml er e"  böl ünemeyeceği ni  savunur.  Tari h,  bi r  " bi rli k" 

sı nıfl aması dır. Bi rli ğe dahil ol anl ar, aynı geç mi şe sahi p ol anl ar dır.  

Tari h,  ort ak geç mi ş deneyi mi ne dayal ı  bi r  sı nıfl ama,  t opl uml ar  ar ası  aykı rılı kl arı n ve 

çatı şmal arı n düzeni di r.  Tari hi n t opl umsal  düzeyde,  somut  kaynakl ar a 

dayandırıl ması,  bi reyi n özgüven duygusunu dest ekl eyer ek dahil  ol duğu t opl uma 

ai di yeti  hi ssi ni  güçl endi rir.  Tari h,  t opl umsal  kiml i k t anı ml aması nı n,  ort ak bi li nç 

yansı ması dır.  Bu ort aklık,  t opl umsal  bi rli ği,  di ğerl eri ne karşı  kor uyan ve sı nıfl ayan 

özel  bi r t anı ml ılıktır. 
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2. 2. 2 Kül t ür Deneyi mi  

Bi reyl eri n,  t opl umsal  ortakl ı kl arı nı n özü kül t ür  deneyi ml eri ne dayanır.  Kül t ür,  uzun 

yıll ar  boyunca bi r  ar ada yaşamı ş bi reyl eri n,  nesnel  veya f ar azi  ol an her  şeye,  ort ak 

yükl edi kl eri  anl am büt ünüdür.  Bu,  bi reyl eri n i l etişi m özdeşli kl eri  il kesi ne dayanan, 

t opl umsal  düzl emde,  koll ektif  bi r  ki mli k t anı ml aması dır.  Sennett  ( 1999),  kül t ür 

sözcüğünün ' uygarlı k'  i f adesi  yeri ne,  Avr upa' da on seki zi nci  yüzyıl  sonl arı nda 

yaşayan aydı nl ar  t ar afı ndan,  t opl umsal  ör gütl enmel eri n ol uşumunda,  büt ünl ük ve 

f arklılık ar ası ndaki  çelişki ye karşı  kull anıl dı ğını  savunur.  " Onl ar a gör e kül t ür, 

t opl umun büt ünl eş me gücünü"  si mgel erken " uygarlık,  f arklılı ğı n bi r  t ür  onayl anması" 

demekti r.  

Uygarlı k ( ci vili zati on),  "t opl umsal  ve ki şi sel  f akl ılıkl arı n,  büt ünl üğün i çi ne nasıl 

sı ğdırıl acağı  i l e i l gili  bi r  gör üşt ür."  Bundan dol ayı,  t opl umda bi rl eştiri ci  değil  ayrı mcı 

özeli kl eri  ort aya çı karır.  Keli me kökü,  t arımsal  bi r  i ma t aşı yan " ekil mi ş" 

(culti vat ed)' den gel en kül t ür  sözcüğü i se,  "i nsanı n kendi  doğası nı"  güçl endi ren, 

"geç mi şi  ve bugünü düşünürken bu dünyada bir  şeyl er  gör müş ol mak demekti r." 

Di der ot,  Kant  gi bi  Aydı nl anma yazarl arı  kül tür ün,  i nsanı n "kendi "  kavr amı nı 

ol uşt ur urken,  ki şi sel  muhakeme ve t opl umsal  katılı mı nı n karşılıklı  etkil eşi mi ni  

kapsadı ğı nı  düşünmüşl erdi r.  " Bi r  i nsan dünyayı  ne kadar  açı k ve engell enme mi ş bi r 

ruhl a ar aştırırsa,  dünyaya bi r  el eştir men ve et ken ol ar ak katılır.  Yaşayan bi r  i deal  

ol ar ak,  geç mi şt e ol duğu gi bi  bugün de,  yal nı zca büt ünl ük ol gusuna değil, ki şi sel  ve 

t opl umsal  deği şi me de başvur ur."  Kül t ür,  bi reyi  t opl uma bağl ayan değerl er 

sil sil esi di r.  Bi reyi n öz bi çi ml enmesi  ve t opl uml a ol an i li şki si ni n düzeneği ni  ol uşt ur ur. 

"Topl umsal  il ke",  bi reysel  gör üşün aynı sı dır;  "i çerdeki  her  şey,  dı şarı daki  her  şeye 

bağl ı dır." Kül t ür, radi kal bi r büt ünl ükt ür. 

Bayart  ( 1999)  gör e Certeau ( 1980)  i se kül t ürü,  "bi ri  sür ekli  ol ar ak di ğeri ni  unutt ur an 

i ki  bi çi m ar ası nda gi di ş geli ş"  ol ar ak i f adel endi rir.  Ona gör e kül t ür,  " bir  yandan 

sür egel en;  di ğer  yandan i cat  edil endi r.  Bi r  t ar aft a hem güncel  hem de bi n yıl dır 

sür en,  zi hni yetl eri n,  gerçekli kl eri n ve t opl umsal  ritüell eştir mel eri n deri nli ği nde bi ri ken 

yavaşl ı kl ar,  gi zlili kl er  ve geci kmel er;  kapal ı,  i nat çı,  gündeli k davr anı şl ar a gömül müş 

yaşamdır.  " Di ğer  t ar aft a i se sapmal ar,  gel ecekt eki  nesill eri n art  ar da kendi  i şl enmi ş 

kül t ürl eri ni  çı kar acakl arı bi r  yar atı cılı ğı n payl arı dır.  Kül t ür,  dünün devi ni ml eri ni n 

gör ünmeden,  pr ati kl eri n i çi ne sı ğı nmı ş bi r  hal de uyudukl arı  - ama at eş böcekl eri ni n, 

bazen de büyük gece kuşl arı nı n,  başka bi r  günün şansı nı  hazırl ayan belirişl eri ni n ve 

yar atıl arı nı n gezi ndi ği - bi r  gecedi r."  Bayart ( 1999)' a gör e kül t ür,  "evvel ki  

döneml er den kal an ve yeni  nesill ere akt arıl an şeyl eri n,  mi r ası n gerçekl i ği di r."  Bu, 

Hegel ci  bi r  yakl aşı ml a, " dünyada- ol mak"  kavramı nı,  bi r  ür eti m gi bi  al gıl ayan 
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düşünceye ai t  bi r  bil gi  aktarı mı  i ken,  Donal d ( 1996)' a gör e,  "kül t ür  denen şey,  ki mli k, 

st andart  l ehçe ve devl et  güçl eri ni n kül t ürel  f arkl ar,  dil sel  deği şi ml er  ve karnaval l arı n 

mer kezkaç gücüne karşı koyan mer kezcil bi r kuvvet ol arak i şl edi ği bi r al andır."  

Topl ul ukl ar,  kül t ürl eri ni  ol uşt ur an büt ün ögel eri, ki mli k kavr amı nı n ger ektirdi ği  gi bi  

mer kezil eştirili p t ür deş hal e geti rir.  Bu çokl u üreti me karşı  t ek ve t ür deş t üketi m 

mantı ğı  da,  ul us- devl eti ol uşt ur an en öneml i  et mendi r.  Wri ght  ( 1985)  i se,  ul us 

fi kri ni n i çer di ği  gücü,  "i nsanl arı  ort ak bi r  ki mli k duygusu i çi ne çek mek ve kaybol an 

günl ük hayatı n yeni den kazanıl ması  i çi n geç mi şi n kamusal  gör üntül eri ni  ve 

yor uml arı nı  i nşa eden ve onu el e geçi rirken büt ünl eştiren ve anl am sağl ayan 

kapsaml ı  bi r  sembol "  ol arak açı kl ar.  " Günl ük hayatı n pılı  pırtı sı,  bu semboli zm i l e el e 

al ı ndı ğı nda i deall eştirilmi ş bi r  ul us parl aklı ğına kavuşur."  Ul us,  t opl ul uğa ai t 

değerl eri n sür eklili ği nden ol uşur  ve " ul usal  geç mi ş düşüncesi ,  ti kel  bi r  ul us- devl eti n 

t ari hsel deneyi mi  i çeri si nde" sür ekli i şl eni p t emsil edil mesi yl e gerçekl eşi r.  

Kül t ür  deneyi mi ,  t opl umsal  değerl eri  nesil den nesil e akt ar ar ak,  t opl umsal  ki ml i ği n 

sür eklili ği ni  sağl ar.  Morley ve Robi ns ( 1997),  kiml i ği n sür eklili ği ni n,  "kollektif  bell ek 

ve ort ak gel enekl er,  ort ak ve yaşanmı ş bi r  t ari h duygusu"  i l e sür dür ül ebil eceği ni  öne 

sür er.  Bu sür eklili k,   " aynı  zamanda uzam i çeri si nde de,  kar maşı k bi r  t oprak ve sı nır 

belirl emesi ,  ' onl ar'  karşısı nda ' bi zi'  t anı ml ayan i çer me ve dı şl ama koşul l arı"  i l e de 

dest ekl enmel i di r.  Tam t ersi,  kül t ürel  büt ünl üğü ve sür eklili ği  parçal ar  ve kesi nti ye 

uğr atır.  Bundan dol ayı  da,  "ki mli k duygusuna anl am kazandıran duygusal   

yatırı ml ar"  anl amı nı  yi tirir.  Ki mli k,  sür eklili ği n ve bi ri ki mi n eseri di r.  "Anl aml ar, 

gel enekl er  ve bağl ılıkl ar  yer  kavr amı  etrafı nda ol uşur  ve ekonomi k ve si yasi  

ör gütl enme bi çi ml eri,  i kti dar  ve bağı ml ılık,  mahall el er  (kentl er,  böl gel er,  ul usl ar) 

ar ası ndaki  ili şkil eri n i çi nde yer  al ır."  Kül t ürel  değerl eri n t opl umsal  aktarı mı nı  ve 

et kil eşi mi ni  sağl ayan ve i se Chil de ( 1998)' a göre di l di r.  " Dil,  gel eneği  akl a uygun 

kıl andır."  Smi t h ( 1999)  genelli kl e dil  ve adet  bileşkesi nden ol uş muş yer li  kül t ürün, 

si vil  t opl umu ol uşumunda hukuk kur all arı ndan daha et ki n ol duğunu savunur.  Ona 

gör e,  yerli  kül t ür,  gel enek ve gör enekl eri  il e hem bi reyi n t opl um i çi ndeki  yaşamı nı 

hem de t opl umun yapı sını düzenl er.  

Kül t ürü ol uşt ur an değer l er,  t opl umu bi r  ar ada tut an bi rl eştiri cil er di r.  Kül t ür,  hem 

sosyal  boyutt a hem de zaman boyut unda bi rleştiri ci  ve bağl ayı cı dır.  Ass mann 

(2001)' e gör e kül t ür,  " ortak deneyi m,  bekl enti  ve eyl em mekanl arı ndan bi r sembol i k 

anl am dünyası  yar at ar ak,  bi rl eştiri ci  ve bağl ayı cı  gücüyl e güven ve dayanak i mkanı 

sağl ayar ak i nsanl arı  bi rbi ri ne bağl ar.  Kül t ürün bu yanı  eski  meti nl erde ' adal et'  

kavr amı  al tı nda i şl eni r. Bu yapı  aynı  zamanda,  öneml i  deneyi m ve anıl arı 

bi çi ml endi ri p canl ı  t ut arak,  i l erl eme hali ndeki  şimdi ki  zamanı n uf kuna,  bi r  başka 
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zamanı n gör ünt ül eri ni  ve öykül eri ni  kat ar ak ve böyl ece ümi t  veri p anıl arı 

canl andırar ak,  dünl e bugünü bi rl eştirir.  Kül t ürün bu yanı  t ari hi  anl atıl ar a ve 

ef sanel er e dayanır.  Kül t ürün i ki  yönü,  yani  kural cı  ve anl atı sal,  yönl endi ri ci  ve 

nakl edi ci  yönü bi reyl er e ' bi z'  deme i mkanı  ver en ki mli k ve ai di yet  t emell erini  yar atır." 

Kı saca kül t ür,  "t ek t ek bi reyl eri  böyl e bi r  ' bi z'  de bi rl eştiren,  bi r  yandan ortak kur all ar 

ve değerl ere bağl ılık,  öt e yandan ort ak yaşanmı ş geç mi şi n anıl arı na dayanan,  ort ak 

bil gi ve kendi ni al gıl ayı ş bi çi mi ni n ol uşt ur duğu bağl ayı cı yapı dır." 

Topl umsal  bi rli kt eli ği  sağl ayan kül t ür,  bi r  ai di yet t anı ml aması dır.  Topl umsal  anl am 

di zi si ne dahil  ol an her  şeyi  kendi  t anı ml aması na dahil  eder.  Bu,  t opl uml arın bi rbi ri ne 

karşı  aykırılıkl arı nı,  kendi  ol uşt ur dukl arı  sembol l er  il e t anı ml adı kl arı   öz değerl er 

büt ünüdür.  Morl ey ve Robi ns ( 1997)  gör e Bausi nger  ( 1984)  ki mli ği n t emel  t aşı na 

dönüş müş ol an yerlili ği,  "kül t ürel  kökl eri mi zi n arı  hal de mevcut  ol duğu ve kor unduğu 

o gi zli  yer den,  ' ot anti k'  ol andan kal an t ek şey"  ol arak gör ür.  Ona gör e,  " geri ye kal an 

her şey, ki rlili ktir ve ki mlik kaybı dır."  

2. 2. 3 Ul us Ol ma 

Anderson ( 1983)' a gör e ul us,  bi r  başka deyi şl e kendi mi zi  evi mi zde 

hi ssedebil di ği mi z yer  ya da kül t ür  bi rli ği di r.  Ancak,  Donal d ( 1996)' a gör e,  "bi r  ul us, 

kendi ni  kül t ürü ar acılı ğı yla i f ade et mez;  ' ul usu'  yarat an,  kül t ürel  aygıtl ardır.  Yar atıl an 

şey,  bi r  ki mli k ya da t ek bi r  bili nç değil,  hi yer arşi k ol ar ak düzenl enmi ş değerl er, 

yöneli ml er  ve f arklılıkl ardır.  Ekl eml eyi ci  il ke ol arak ' ul us' ,  bu kül t ürel  ve t opl umsal  

het er oj enli ğe belli  bi r  sabi tli k kazandırır.  ' Ul usal' ol an,  öbür  kül t ürl erden f arklılı ğı nı 

ort aya koyar ak,  sı nırl arını  belirl eyer ek kül t ür ün bi rli ği ni  t anı ml ar."  Renan ( 1882, 

Anderson,  1983)' a gör e,  "bi r  ul us i ki  şeye dayanır.  Önce,  ort ak bi r  t ari h duygusu, 

özeli kl e de o t ari h i çi ndeki  çeli şkil erden ve böl üml enmel er den daha öneml i  gör ünen 

ort ak acıl arı n bi r  anı sı  ol mal ı dır.  İ ki nci  ol ar ak,  adı  geçen i nsanl ar  bi r  ar ada yaşama 

ül küsüne sahi p ol mal ı dır."  

Moder n t ari h ar aştır mal arı n çoğunda,  ul us- devl et ve mi lli yet çili k t eri ml eri ni n az çok 

aynı  anl amda kull anıl ması nı n aksi ne Gi ddens ( 2000),  bu i ki  t eri mi  bi rbi ri nden ayırır. 

Ona gör e,  " ul usu ' ul us- devl et'i n ger ekli  bi r  unsur u hal i ne geti ren şey,  - ne kadar  güçl ü 

ol url arsa ol sunl ar-  mi lliyet çili k duygusunun var lığı  değil,  aksi ne gücü kesi nli kl e 

belirl enmi ş al ansal  sınırl ar  üzeri nde geni şleyen yöneti m aygıtı nın bi rli ği di r. 

' Milli yet çili k'  i se,  aksi ne,  - bi r  ul us- devl eti n sı nırına yakı n ol sun ol ması n-  belirli  bi r 

böl gesel ,  et ni k ya da dil sel  kat egori ni n üyel eri ni n ort ak deneyi ml eri ne yükl edi ği 

semboll er  ya da i nançl ar  ol ar ak düşünül ebilir." Benzer  yakl aşı ml a ul usal  ki mli k, 

Güvenç ( 2000)' e gör e,  et ni k ya da t ari hi  köken f arkl arı nı  di kkat e al madan,  büt ün 
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vat andaşl arı nı  t ek bi r  devl et  çatı sı  al tı nda al maya çal ı şan bi r  i deol oji ye sahi ptir.  Ul us, 

si st emi ne dahil  etti ği  topl ul ukl arı n geç mi şl eri ne ve kül t ürl eri ne ai t  değerl erl e 

il gil enmez,  hepsi ni n üstünde ort ak bi r  bili nç düzl emi  ol uşt ur ur.  Çatı sı  altı ndaki  her 

şeyi  ve herkesi ,  si st emi n parçal arı  hali ne geti rir.  Topl uml ar  ya zaman i çi nde 

geçi rdi kl eri  yapı sal  ve i şl evsel  deği ş mel er  sonucunda ya da bu i deol oj i ye uygun 

deği şi ml er sonucunda ulus ol url ar. 

Smi t h ( 1999),  ul usal  ya da mi lli  ki mli kl e kast edil eni n,  zayıf  da ol sa belli  bi r  anl amda 

bi r  si yasi  t opl ul uğu ger eklili ği ni n göst er gesi  ol duğunu savunur.  " Si yasal  bi r  t opl ul uk 

da,  t opl uğun büt ün f ertleri  i çi n en azı ndan belli  ort ak kur uml arı n,  hak ve gör evl er e 

dai r  t ek bi r  yasanı n varlı ğı nı  i şar et  eder."  Si yasi  t opl ul uğa ai t  özeli kleri n bi reye 

yansı ması  i se Kili  ( 2000)' e gör e,  o t opl umda yaşayanl arı n,  ber aber  bi r  ul us 

ol uşt ur dukl arı  i nancı na sahi p ol mal arı  ve üzeri nde yaşadı kl arı  t opr akl arı  yurt  ol ar ak 

kabull enmel eri  i l e mü mkündür.  " Ki şi ni n,  ul usunun bi reyi,  yurtt aşı  ol makt an mutl ul uk 

duy ması,  hi çbi r  ayrılık gayrılık düşüncesi ni  t aşı maması  ger eki r."  Ul usal  ki mli k, 

t opl umun " bi rli k"  bili ncini n en üst  düzeyde sağl anmı ş şekli di r.  Bi reyi n bu üst 

bili nçlili ğe dahil  ol ması  i se,  t opl um i çi ndeki  hakl arı na,  gör evl eri ne ve üzeri ne 

yükl enen st at üsüne bağl ıdır.  

Bi rey,  yaşadı ğı  t opl umda "kendi "  kavr amı nı  ol uşt ur up,  t opl umsal  yapı nı n i çi ne 

yerl eştirebili yorsa,  ul usal  bi rli ğe katılır.  Bowman ( 1996)' a gör e,  "ki ml i k ol uşt ur ma 

sür eci  il e özeli kl e de ul usal  ki mli k yar at ma sür eci,  si mgesel  çözüml emel eri n 

mücadel esi nde kendi ni  göst eri r."  Si mgesel  çözüml eme,  gr ubun kül t ürel  dağarcı ğı nı n 

bazı  ögel eri ne aşırı  önem veril erek ve o gr uba ait  ol ma adı na ambl eml eştiril mesi di r. 

Ul usal  ki mli ği n i şar etl eri  ol an bu ambl eml er,  "belli  dur uml ar da,  bağl aml arına uygun 

strat ejil ere uydur ul mak üzer e har eket e geçi rilir  ve mani pl e edilir.  Ul usal  ki ml i k,  bi r 

ul usal  gr ubu öt eki nden bir  di zi  ' ul usal'  kar akt er  t anı ml ayar ak ve o di zi  il e di ğer  büt ün 

öt ekil erl e ar ası na bi r  sı nır  çi zer ek ayırır  ve dur uml ar  dayattı ğı nda,  hem sı nırl arı  hem 

de göze çar pan özeli kl eri  deği ştirerek,  öt eki  i nsanl arı  ya da gr upl arı  asi mi l e veya 

sür gün edecek şekil de bel i rl er."  Bu ayırı cı  i şar etl er,  ort ak sı nırl arı payl aşan 

topl ul ukl arı n bi rbi ri ne uymazl ı kl arı nı  i f ade et mek,  i nsan gr upl arı nı  har ekete geçi r mek 

üzer e si mgel er  ür et mek gi bi  çeşi tli  amaçl ar a hi zmet  ederl er.  Bu yakl aşıml a,  ul usal  

ki mli k,  bazı  bi reyl er  t ar afı ndan payl aşılı p di ğerl eri t ar afı ndan payl aşıl mayan kül t ürel  

sür eklili ği n çeşitli bi çi ml eri ni n ayrı ntılı ol arak t anıml anması dır. 

 



3.  Kİ MLİ K, MEKAN VE YER DENEYİ Mİ  

Ki ml i k,  bi reyl eri n ya da t opl uml arı n yaşam deneyi ml eri ne bağl ı  şeki ll enen bi r 

kavr amdır.  Deneyi ml erine bağl ı  ort aya çı kan t anı ml amal ar  i l e bi reyl er  ya da 

t opl uml ar  kendil eri ni  di ğerl eri nden ayırır.  Mekan da,  i çi nde yaşayanl arı  

dı şı ndakil erden ayıran,  fi zi ksel  somut un i çi ne kodl anmı ş bi r  boşl ukt ur.  Fi zi ksel  

özelli kl eri  il e ol uşan i ç-dış ayrı mı,  ki mli k kavr amı nı n ana fi kri ni  ol uşt ur makt adır.  Bu 

yakl aşı ml a,  ki mli k düşüncesi ni n özü mekansal dır.  Dol ayı sı yl a,  mekan ve yer 

deneyi mi  i ncel emesi  il e, ki mli k kavr amı nı n mi mari  yansı mal arı nı  açı ğa çı kar acak 

kur amsal  bil gi  el de edilebilir.  Ki mli k,  bi rli kt eli k-aykırılık çatı şması ndan doğan bi r 

kavr am ol ar ak özetl eni rse;  mekan bu ayrı mı  ol uşt ur an fi zi ksel  sı nırl arı n i çi nde 

kal anl arı n yaşam al anıdır.  Mekan,  bi reyi n "kendi "  gi bi  ol anl ar  i l e ortak yaşam 

sür dür düğü haci msel  bi r ki mli k t anı ml aması dır.  

Ort ak mekanı n sı nırl arı  i çi nde yaşayanl arı n bi rlikt eli ği,  ai di yet  kavr amı nı  doğur ur. 

İ nsan,  dünyaya gel di ği  andan i ti bar en çevr esi  il e il eti şi m i çi nde ol an bi r  varlıktır.  Var 

ol ma,  Hei degger  ( 1996) ' e gör e,  dünyanı n i çi nde ol mak ( bei ng i n t he worl d)  ol ar ak 

ni t el endi ril mi ştir.  " Dünyanı n i çi nde ol mak"  ol ar ak var  ol mak;  bu varlı ğın kast etti ği 

bi çi mde dünyada ol mak demekti r,  yani  " gör evi ni  yeri ne geti rir,  i ş gör ür,  i şi ni  

t ama ml ar,  aynı  zamanda i ncel eme dur umunda" ol maktır.  " Dünyanı n-i çinde- ol mak, 

i şl emek,  özen göst er mektir."  Thill y ( 1995)‟ e gör e,  Hei degger  f el sef esi ni n t emel  

sor unu,  i nsanoğl unun yaşam ve varlı ğı ndan yoğunl aş mı ş ol ar ak,  onun zamansal  ve 

t ari hsel  kar akt eri ni  göz önünde bul undur an,  varlık sor unudur.  Hei degger,  bi reysel  

i nsanı  kendi si,  çevr esi  ve di ğer  i nsanl ar  il e ol an i li nti si  çerçevesi nde çözüml er. 

Bi reyi n,  gör evi ni  yeri ne geti r mesi  ya da "i şl er"  dur umda ol ması,  çevr esi yl e 

il eti şi mi ne,  ür eti mi ne ve t üketi mi ne bağl ı dır.  Topl umsal  yaşama dahil  ol makl a eş 

anl aml ı  ol an i şl erli k eyl emi ,  bi reyi n,  i hti yaçl arı na bağl ı  kur duğu i l eti şi m sonucunda 

belirli  sı nıfl amal ar  yapması nı  sağl ar.  Çevr esi ndekil eri,  bu sı nıfl amal ar  sonucunda 

ayırır,  ort aklı kl ar  kur ar.  Bireyl eri n bu ort aklı kl arı,  kendil eri  gi bi  ol anl ar  il e ol mayanl arı 

ayırdı kl arı  bi r  si st em ol uşt ur mal arı nı  sağl ar.  Si t eme dahil  ol anl ar,  ort ak 

payl aşı ml arı ndan aynı  anl amı  yakal ayanl ar, ' ai t'  ol anl ar dır.  Mekan,  fi zi ksel  

özelli kl eri yl e,  ai di yeti n sınırl arı nı  belirl eyen en belirgi n düzenl emedi r.  Si steme dahil 

ol anl ar,  mekanı n yaşam al anı na dahil  edilirl er.  Mekan,  aynı  zamanda si st emi  

ol uşt ur an değerl eri n üzeri ne kodl andı ğı  ve ancak o düzene ai t  ol anl arca okunabi l en 

üç boyutl u bi çi msel  bi r t opl ul ukt ur. 
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May ( 1998)' e gör e;  bi çim,  " ki şi sel  düşünce ve kendi  dı şı nda gör ünen nesne i l e 

ar ası ndaki  di yal ekti kt en doğar.”  Bi çi m,  somut  varlı kl arı n bi reyl eri n i leti şi mi nde 

ol uşt ur duğu nesnel  anl ama karşılık gel endi r.  O hal de mekan,  i nsanı n yaşam 

deneyi ml eri yl e ol uşt ur ul an,  üç  boyutl u al gıl anı p t anı ml anan,  saf  boşl ukt ur.  Mi mari de 

bi çi m Taşkı ran ( 1997)' a gör e,  çağl ar a gör e deği şmi ş,  sür ekli  göst er gel er  ar acılı ğı yl a 

i çeri k ol uşt ur muş ve mi mari ,  bi r  dil  hali ne gel mi şti r.  " Mi mari  yapıl ar  ür etil di kl eri 

dönemi n i ş ve çal ı şma yaşamı nı n ör gütl eni şi, i nanı şı,  ekonomi si  gi bi  t opl umsal  

yapı sı  hakkı nda somut  veril er  sağl ayan göst er gel eri  i çeri r.  Bu özelli kl eriyl e mi mari 

yapıl ar,  ür etil di kl eri  dönem i l e i l gili  somut  veriler  t aşı yan bi rer  t ari hsel  bel gedi r." 

Mi marlı k,  t opl um ki ml i ğini n bi çi msel  yansı ması dır.  Aynı  yakl aşı ml a Bart hes ( 1989) 

da,  kenti  bi r  söyl em ol ar ak gör mekt edi r."  Bu söyl em,  o kentt e yaşayanl arca 

konuşul an t ek dil di r.  Kenti n dili  ya da mi mari si ni n di li,  konuş ma di li  aşaması nı n çok 

öt esi ne geç mi ş, t opl umun anl aml arı nı met af orl ar il e bi çi msell eştir mi ştir. 

Mi marlı k,  t opl umu kendi ne,  kendi nden sonr a gel ene ve di ğerl eri ne anl at an,  bi çi msel  

bi r  yazı dır.  Hugo ( 1831; 1970)' ya gör e,  " Gut enber g' e kadar  mi marlı k t ek,  evr ensel  

yazı dır."  Mi marlı k,  ki t apl ar a sı ğmayacak i nsan zekası nı n,  sözl e ya da i f ade 

edil emeyecek kadar  f azla anl amı,  nesnel er e yükl edi ği  ve her  an gözümüzün önünde 

ol ması yl a sür ekli  et kil eşi m i çi nde ol duğumuz i şar etl eri  i çer en bi r  ür eti mdi r.  "İl k 

yapıl ar,  anıtl ar,  Musa' nı n dedi ği ne gör e ' demi ri n dokunmadı ğı'  basi t  kaya 

mahall el erdi.  Mi marlı k da yazı  gi bi  başl adı.  Önce al f abe ol du.  Di mdi k bi r  t aş 

sapl ı yorl ardı,  bu bi r  harf  ol uyor du;  her  harf  de bi r  hi yer ogr afti,  her  hi yer oglifi n üzeri ne 

bi r  süt unun üzeri ndeki  başl ı k gi bi ,  bi r  düşünce t opl ul uğu bul unuyor du.  İ şte,  dünyanı n 

büt ün yüzünde,  aynı  anda,  her  yer de ı rkl ar  böyl e yaptıl ar.  ...  Daha sonra keli mel er 

yapıl dı,  t aşı n üst üne t aş koydul ar,  bu gr ani t  hecel eri  bi rl eştirdil er.  ...  En sonunda 

ki t apl arı  meydana getirdil er.  Gel enekl er,  ağaç gövdesi ni n yapr akl arı  al tı nda 

kaybol ması  gi bi ,  al tı nda kaybol dukl arı  si mgel eri  doğur muşl ar dı.  İ nsanl ı ğı n güvendi ği  

büt ün bu si mgel er  gi t gi de büyüyor,  artı yor, bi rbi rini  kesi yor,  bi rbi ri ne karı şıyor du.  İl k 

yapıl ar  onl arı  kapsamaya yet mi yor du;  onl arı n her  yanı ndan t aşı yorl ardı.  Bu yapıl ar 

hemen hi ç denecek şekilde,  kendil eri  gi bi  sade,  çıpl ak,  yer e yat an i l k gel eneği  ancak 

ifade edi yorl ardı.  Si mgeni n yapı da geli şi p açıl maya i hti yacı  var dı.  O zaman mi marl ı k 

i nsan düşüncesi yl e bi rli kt e geli şti;  bi n bi r  başl ı,  bi ndi r  koll u bi r  dev ol du.  Büt ün bu 

havadaki  si mgecili ği  ebedi ,  gözl e gör ül ür,  ell e t ut ul ur  bi r  şekil  al tı nda t espi t  etti"; 

ki t ap hali ne geti rdi.  Ancak,  bunl ar  sadece bi l enl eri n esr arı nı  çözebil eceği  karı şı k 

ki t apl ar dır ( Hugo, 1831; 1970). 

Mi mari  dili  anl amak,  mi marl ı k bil gi si nden çok,  o kül t üre ai t  ol makl a i l gilidi r.  Mi mari 

i şar etl er,  ort ak yaşanmı şl ı ğı n i zl eri di r.  Ür etil mesi ,  anl aşıl ması  ve sür eklili ği  ort ak 

deneyi me bağl ı dır.  Mi marl ı k,  bell eği mi zdeki  fi zi ksel  çevr e i l e i l gili bi l gil eri n 
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nesnell eş mi ş hali di r.  Ancak,  bell ek Hal bwach (1985)' i n de beli rtti ği  gi bi ,  yal nı zca 

geç mi ş yaşantıl arı n bi reyi n beyni ndeki  i zl eri  değil di r.  Doğum i l e öl üm ar ası ndaki  

zaman ar a kesi ti  i çi nde yaşanan her  şeyi  i çer en özel  depol anmı ş bi r  bil gi di r. 

Sakl ananl ar,  o t opl umu sı nıfl ayan ve kur umsal  yapı sı nı  ol uşt uran ana değerl er, 

t opl umsal  ve bi reysel  ' kim' li ği n özl eri di r.  Gi ddens ( 2000)  t üm t opl uml arın,  kuşakl ar 

boyunca sür egel en ve t ek bi r  bi reyi n yaşamı nın çok öncesi ne uzanan geç mi ş 

yaşantıl arı  bi çi ml endi ren kur umsal  f or ml ar a sahi p ol dukl arı nı  öne sür er.  " Okur yazar 

ol mayan t opl uml ar da bi l gi  - masal  anl atı mı  dahil -  gel eneksel  pr ati kl eri n i çi ne katıl ar ak 

sakl anır:  bu koşull arda t ek sakl ama ' kab' ı  i nsan bell eği di r."  Yazı,  dol aysı z bi r 

sakl ama bi çi mi  ol ar ak,  yani  büyükl üğü art an t opl uml arı n yöneti mi yl e i lişkili  bil gi yi 

kayıt  ar acı  ol ar ak ort aya çı k mı ştır.  Mekanl ar,  bel l eği n i çi nde sakl anan bilgi ye gör e 

şekill enen nesnel er di r.  Duvarl arı  ar dı nda sadece yaşamak i çi n ol uşt urul muş bi r 

boşl ukt an öt e,  gel enekl eri n,  al ı şkanl ı kl arı n kı saca t opl um bi l gi si  ve deneyi mi  

sı kı ştırıl mı ştır.  Mi marlı k,  Harri es ( 1996)' a gör e,  varlı k ve dünyayı,  mekan ve zaman 

ar ası ndaki  gerili mi  kull anar ak bi r  ar aya geti ren bi r  güçt ür  ve yaşamı,  t opr ak ve 

gökyüzü ar ası ndaki  yatay düzl emde yapıl andı rır.  Di key düzl emde i se,  bi reyi n 

baskı nlı k,  haki mi yet,  sı nıf  gi bi  semboli k ni t eli kl eri ni  yansıtır.  Bu yakl aşı ml a mi mari 

ür ün, yaşayanl arı nı n ki ml i k kodl arı nı n bi çi ml enmi ş hali di r. 

Mi mari  ür ünün ki mli k t anı ml aması  bi rbi ri ne bağl ı  i ki  deneyi m i l e açı kl anabilir.  İl ki, 

bi reyi n varlı ğı nı,  dünyada- ol ma öznelli ği ni,  i şl erli ği ni  i rdel eyen ve bi r  ar ada 

yaşayanl arı n bi rli kt eli k değerl eri ni  i f adel endi ren " Yer  Deneyi mi ";  i ki ncisi ,  bi r eyi n 

t opl um i çi ndeki  sosyal  konumunu,  bi reyi n ve t opl umun özeli kl eri ni  yansıtan " Mekan 

Deneyi mi "di r. 

3. 1 Yer Deneyi mi  

Yer,  bi reyi n üzeri nde yaşadı ğı  t opr akl a ol an bağı yl a ol uşan bi r  kavramdır.  Bi r 

coğr af ya t eri mi  ol an yer, f enomonol oji k özelli kl er  t aşı yan soyut  ve bi reyi n "dünyada 

ol ma"  hali ni  şekill endi ren bi r  t anı ml amadır.  Üzeri nde yaşayan her  bi rey,  kendi ne 

özgü deneyi m kazanır.  Bu deneyi me bağl ı  ol arak bi rey,  davr anı şl arı nı  ve yaşam 

mer kezl eri ni  şekill endi rir. Yer  deneyi mi ,  bi reyi n çevr esi ni  öğr enmesi ne bağı ntılı dır. 

Yaşanan yeri n beşeri  özelli kl ere gör e f arklılık gösteren,  or aya ve or ada yaşayanl ar a 

özgü bi r t anı ml amadır.  

Rel ph,  ( 1976)' e gör e;  yer,  sosyal  davr anı şl arı  tarif  edil emez bi çi mde sınırl ayan, 

bi nal ar  ve mekanl ar dan ol uş muş somut un i çi ndeki  anl amdır.  Başka bi r  anl atı ml a yer, 

t anı ml anamayan bi r  kavramdır.  Bi rebi r  t emasa geç meden,  kesi n sı nırl arı nı  çi z mek 

ya da kavr amı  ol uşt ur an par çal arı  bi rbi ri nden ayı r mak mü mkün değil di r.  Yer,  hayal  
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il e gerçek,  hayal  et me i l e bul unma,  geç mi ş ve yenili k kavr aml arı nı n ar ası ndaki  

il eti şi mi  sağl ayan anl aml ar dan ol uş muşt ur.  Yer,  Rel ph,  ( 1976)' e gör e,  aynı  za manda 

i nsan yaşamı nda,  eski  ve yeni  ar ası nda köprü gör evi ni  üstl enmi ş,  bi r  geneti k 

mühendi stir.  

Bi rey,  üzeri nde yaşadı ğı  t opr ağı n beşeri  özelli kl eri ne gör e yaşamı nı  şekill endi rir. 

Yaşadı ğı  t opr akl arı n,  düzl üğü ya da engebeli ol ması,  i kli m özeli kl eri gi bi  doğal  

f akt örl er,  üzeri nde yaşayanl arı n yaşam t arzl arını  belirl er.  Ör neği n,  Tuan ( 1977), 

i nsanı n yaşam dünyası  hakkı ndaki  bil gi si ni,  yaşantı sı;  deneyi mi  i l e kazanabil eceği ni  

savunmakt adır.  Coğr afi  büt ünl ükl eri n t anı ml ılı ğı,  bi reyl eri n bi rbi ri yl e ve coğr af yayl a 

ili şki si ne,  yaşam deneyi mi ne bağl ı dır.  Her kes kendi  dünyası nı n mer kezi ndedi r  ve 

vücudunun özelli kl eri ne gör e ki şi sel  et ki  al anını n geni şli ği ni  ol uşt ur ur.  Har eket 

yet eneği ne bağl ı  ol ar ak bi rey,  önünde- arkası nda;  sağı nda-sol unda yaşam böl gel eri 

ol uşt ur ur.  Deneyi ml e ol uş muş bu böl gel eri n sı nırl arı  öznel di r,  ki şi nin t anı dı ğı 

dünyanı n sı nırl arı nı  i çerir.  İ nsan,  kendi  t anı ml adığı  coğr af ya üzeri nde kendi ni  özgür 

ve huzurl u hi sseder.  Yerkür e üzeri nde ayakl arını  bastı ğı,  üzeri nde yaşadı ğı  her 

yüzey genel  anl amı yl a yaşam sı nırl arı nı belirl eyen yer di r.  

Coğr af ya ve i kli m şartl arı na gör e nasıl  davr anacağı nı  bil en,  doğal  çevr esi ni  t anı yan 

bi rey,  üzeri nde yaşadı ğı  yüzeyi  kendi ne ai t  hi sseder.  Kendi ne ai tli k ve güven hi ssi ni 

yakal ayabil mek i çi n i nsan,  doğanı n sırrı nı  çöz meye koyul muşt ur.  Doğayı,  ona haki m 

ol abil me ar zusuyl a,  i çer di ği  her  şeyl e i ncel er.  Çı karı ml arı  sonucunda el de etti kl eri yl e 

doğayı  t aklit  et meye,  çevr esi nde al gıl adı kl arı nı n benzeri ni  yapmaya çal ışır.  Daha 

konf orl u yaşam i çi n i ncel edi ği  her  yaşam yüzeyi ; yer,  öğr etti kl eri  karşı sı nda i nsanı 

yeni  bi r  şey yapmaya zorl ar.  Topogr af yaya haki m ol ma,  güç kavr amı yl a i li şkili dir. 

Bi rey,  kendi ni,  bi reysel  yeti si ni,  i şl erli ği ni  t opogr af ya üzeri nde haki mi yet  kur ar ak 

i spatl ar.  Bu da bi reyi n yaşadı ğı  t opr akl arı  ' yer'e dönüşt ür mesi di r.  Dovey ( 1999)' e 

gör e,  mekanı  şekill endi ren,  yer-zaman ve bi rey ar ası ndaki  et kil eşi me dayanan güç, 

sahi pli k duygusudur.  Yer  i se,  bi reyi n bu sahi pli k duygusunun uygul ama 

yansı ması dır.  Yer,  bi reyin sor uml ul uk,  ci nsi yet,  sınıf,  kül t ür  ve yaş gi bi  kiml i ği ne ai t 

değerl ere bağl ı  ol ar ak kendili ği nden şekill enen yaşa m deneyi mi di r.  Sahi pli k 

duygusu,  bi reyi n egemenli ği ni  i spatl ama kaygısı yl a,  çevr esi ne ve doğaya kar şı 

başkal dırı cı,  t ehdi t  i çer en si mgesel  mekan ür etimi ni  sağl ar.  Yer e haki mi yet,  bi r eyi n 

egemenli ği ni n bi çi msel  şekill enmesi di r.  Moneo,  ( 1998)' a gör e,  “ yer,  ol maksı zı n 

mi mari  var ol amaz.  Yer  mi mari ni n bi r  nesne ol ma özelli ği ni n güvencesi dir;  özgül  

nesnelli ği n kor uyucusudur.”  

İ nsan,  „ yer‟ den al dı ğı  yaşam enerji si ni,  mekana dönüşt ür ür.  Mekanı n somut  varlı ğı, 

kendi si ni  i nşa edeni n yaşam deneyi mi ni n göster gesi di r.  Bi rey,  yaşadığı  çevr e i l e 
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ol an et kil eşi mi ni  bi çi ml endi rer ek,  mekanı nı  i nşa eder.  Yer  kavr amsal  ol ar ak,  mekanı 

ort aya çı kar acak deneyi mi ,  üzeri nde yaşayanl ar  il e et kil eşi mi  sonucu var eder.  Yer 

deneyi mi ,  bi r  bi ri ni n i çi ne geç mi ş çok kat manl ı  bir  ol uşumdur.  Mekansal  ür eti m,  bu 

ol uşumun maddel eş mi ş hali di r.  Mekan,  fi zi ksel  çevr eni n anl am kodl arını n bi rey 

t arafı ndan yor uml anması  il e varlı k kazanır.  İ nsanı n i nşa yeti si,  çevr esi ni  al gıl aması 

il e doğr udan i li şkili dir.  Birey,  gündeli k hayatı nı  sür dür ebil mek i çi n ger ekl i  bil gi si ni, 

fi zi ksel  çevr e ve yaşadığı  t opl uml a karşılıklı  ili şki si  sonucu kazanır.  Ancak,  kendi  

yaşama mekanı nı  ort aya çı kar ak deneyi mi n ol uşumu,  gündeli k yaşam bi l gi si nden 

farklı dır. Yer deneyi mi ni n nesnel eş mesi , ai di yet kavr amı yl a il gili di r. 

Rel ph ( 1993)' e gör e,  yere ai t  ol abil mek her  şeyden önce,  yeri n r uhunu kavr amakl a 

başl ar.  Önceli kl e,  yerin r uhunu kavr amak i çi n duyarlı  ol mak gerek mekt edi r. 

Teknol oji k ve i deol oji k soyutl amadan kendi mi zi  kurt arı p i nsanl arl a,  dünyayl a ve 

çevr emi zl e doğr udan i leti şi me geçti ği mi zde " yer"i  kavr ayabiliri z.  Unut ul ma ması 

ger eken,  yer,  i çi nde yaşayanl arl a var dır.  Yer;  yapı sal  ve doğal  nesnel eri n 

ol uşt ur duğu,  özelli ği  ol an t opr ak parçası dır.  Tanı ml ı  yerl eş medeki  adapt asyon ve 

kaçı şl ara karşı  ol uş muş aynı  özelli kt eki  sosyal  eyl em dokusu,  ki şi sel  ve ort ak 

payl aşıl an değerl er  büt ünüdür.  Taşı dı ğı  anl ama gör e şekil  al ır,  sı nırl anabi li r.  Anl am 

değeri,  çevr eden al ı nan ve çevr eye veril en t epkiden ol uşan et kil eşi mden doğan bi r 

büt ündür.  Büt ünden ayrılamaz ve başka bi r  yer e aynı  anl am değeri  akt arılamaz.  Yer 

kavr amı,  t opl umsal  yaşam duygusunun da t emel  kaynağı dır.  Bu nedenl e,  bul unul an 

coğr af yanı n,  yaşanıl an zamanı n ve üzeri nde yaşayanl arı n ki mli kl eri yl e doğr udan 

il gili di r. 

Yer,  bi reyi n t opl umsal  yaşantı sı nı  bi reysel  bil gi yl e dest ekl eyen,  deneyi ml erl e 

ol uş muş anl aml ar  bil eşkesi di r.  Yer  deneyi mi ,  i nsanı n kendi si yl e ve yaşadığı  t opr ağı n 

doğal  ni t eli kl eri yl e hesapl aş ması nı n sonucunda el de edil endi r.  Bi reyi n,  coğr af yayl a 

ol an bağı dır.  Bu,  bi reyi  doğal  ol anl a savaş maya ve ona karşı  kazandı ğı  bil gi yl e 

ür et meye yönl endi rir.  Bi reyi n yer  deneyi mi ne bağl ı  ür eti mde bul unması  i se,  kendi  

varlı ğı na ai t  bul macayı  çöz mesi ni  sağl ar:  Kendi  yet enekl eri ni  ve dol ayı sı yl a 

"ki m"li ği ni,  başkal arı  karşı sı nda t anı ml atır.  Doğaya karşı  zaf eri,  o yer e haki mi yet 

kur ması nı  ve sahi pl enmesi ni  sağl ar.  Bi rey,  kendi ni  or aya " ai t"  hi sseder;  kendi  

t opr ağı nda i şl er  hal e gelir.  Her  ür eti m,  yeni  i hti yaç doğur ur  ve bireyi  yeni  

deneyi ml er e zorl ar.  Bi rey,  yer  deneyi mi ne sahi p ol duğu sür ece,  o yer e ai t  ür eti mde 

bul unur,  yaşam sür ekliliği ni  sağl ar.  Yer,  bi reyi n varlı ğı  ve i şl erli ği ne ai t  ki mli ği ni  

t anı ml aması nı n yanı nda,  bi r  ar ada yaşadı ğı  t opluml a ol an bağı nı n özellikl eri ni  de 

ni t el endi ren bi r  kavr amdır.  Bi rli kt e yaşayan bi reyl er,  üzeri nde yaşadı kl arı t opr ak i l e 

uzun yıll ar  boyunca kur dukl arı  karşılıklı  et kil eşi ml eri yl e,  o yer e ve o t opl uma ai t  öznel  
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değerl er  ol uşt ur url ar.  Yaşam mer kezl eri ni  t anıml arl ar  ve di ğerl eri ne karşı  fi zi ksel  

sı nırl ar ol uşt ur url ar. Bu sınırl arı n i çi, o t opl um i çi n özel  t anı ml ı ' yer' e: yur da dönüşür.  

Morl ey ve Robi ns ( 1997)' e gör e,  "ki mli k bi r  bel l ek sor unudur  ve özeli kle de yurt 

anıl arı ndan ol uşur."  Yurt  deneyi mi  i se t ari hsel  döngül er den çok coğr af yaya 

bağı ml ı dır.  Coğr af ya,  yaşayanl arı  i çi n somut  bir  t anı ml ılıktır  ve ki mli k kavr amı nı 

ol uşt ur an en baskı n değer di r.  Yurt,  t opogr af yadan f arklı  bi r  şeydi r.  Bi r  t opr ak 

parçası nı n sı nırl arı nı n belirgi n hal e gel mesi nden başka şeyl er  i çeri r.  Yurt,  bi r  ar ada 

yaşayan i nsanl arı n ort ak haki mi yet  sahası,  bi rlikt eli kl eri ni n sebebi di r.  Uzun yıll ar 

üzeri nde yaşanmı ş t opr akl ar  "t ari hi  bell ek ve çağrışı ml arı n mekanı  hali ne gelir",  yani  

yur da dönüşür.  Yurt,  bi reye ve t opl uma " bi zi m"  sı nıfl aması  yaptıran,  o kül t üre ai t 

bil gel eri n,  azi zl eri n ve kahr amanl arı n yaşadı ğı,  çalıştıkl arı,  savaştı kl arı  yerdi r.  " Büt ün 

bunl ar.  yur du yeryüzünde bi ri ci k kıl ar.  Nehi rleri,  deni zl eri,  göll eri,  dağl arı  ve 

kentl eri yl e ' kut sal'  hal e gelir."  Yurt,  sadece o t opr akl ar da yaşayanl arca payl aşıl an, 

özel  bi r  t opr ak parçası dır.  Üzeri nde yaşayanl arca ort ak kor unanı dır,  üzeri ndeki  her 

şey,  "yabancıl arı n"  kullanı mı na kapal ı dır  ( Smith,  1999).  Topl umsal  bi rli kt eli ği 

ol uşt ur an,  t opl umun i çinde ol an i l e dı şı nda kal anı  ayıran bi r  t opr ak parçası, 

t opl umsal  ki mli ği var eden en öneml i unsur; "vat an" dır.  

Yurt,  t opl umsal  yaşamı  di ğer  t opl uml ar a koyduğu sı nırl arl a meşr ul aştıran;  " ul us 

kavr amı nı"  üzeri nde var  eden t opr ak par çası dır.  Ancak,  Bowman ( 1996)'a gör e yurt, 

üzeri nde bi r  ul usun kur ulabil eceği  t opr ak parçasından f arklı  bi r  şeydi r.  " Bi r  t opr ağı n, 

üzeri nde bi r  ul us kur ul acak ni t eli kt e bi r  yer  ol abilmesi  i çi n,  coğr afi  bi r  dekor dan daha 

f azl a bi r  şey i çer mesi  ger eki r.  Bu kendil eri ni  bugünkü koşull arı  payl aştı kl arı  gi bi  

gel ecekt eki  ul usu da payl aşacak ki şil er  ol ar ak gör en bi rçoğu asl a karşılaş mayacak 

i nsanl arı n öbürl eri ni  yerleştirdi ği  düşt en bi r  ül kedi r."  Geç mi şt e ve bugün üzeri nde 

yaşayanl arı n,  kendil eri nden sonr akil erl e bi rli kt eli kleri ni  sağl ayan ort aklı kl arıdır.  Yurt  , 

Del euze ve Guatt ari  ( 2000)' e gör e,  "yal nı zca uzay-zamansal  değil,  ni t el  düzl eml eri 

ve düzeyl eri  de bi rl eştiren”  bi r  kavr amdır.  Yıllar  önce yaşananl arı,  bugün ve 

gel ecekt e aynı  t opr ağı  payl aşanl ar a anl aml ı  kılan,  o t opr ak parçası na yükl enmi ş 

anl aml arı n kesi şme nokt ası dır.  Farklı  zaman dili ml eri nde üzeri nde yaşayanl arı n 

uzaysal  bi rl eş me nokt ası ;  mekansal  bi r  ort aklı ktır. Yurt,  aynı  zamanda,  t opl uml arı n o 

t opr akl ar  üzeri ndeki  haki mi yet  sebepl eri ni,  kendil eri nden sonr a yaşayacakl ar a 

anl at mak i çi n üzeri nde mi mari  ür eti mde bul undukl arı  özel  bi r  i nşa sahası,  aynı 

t opr ak parçası nı  f arklı zaman di li ml eri nde payl aşanl ar a "ki m"li kl eri  anl at an ve 

sür eklili ği ni sağl ayan bi r fenomendi r. 

" Yaşanıl an,  yeti şil en yerin,  sadece fi zi ksel  bi r  f enomeni ,  i nşa edil mi ş şeyl eri n maddi  

uzantı sı nı  t emsil  etti ği  söyl enemez.  Bi nal ar,  caddel er,  meydanl ar  yer i n sadece 
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parçal arı dır;  buzdağı nı n su üst ündeki  parçası:  görünen ve dokunul abil en parçası dır. 

Bu gör ünürl ük ve t ut unabilirli ği n arkası nda ve i çi nde,  sözcükl erl e ve kavr aml arl a 

anl atıl ması  zor  bi r  şey vardır,  çünkü bu,  mantı köncesi  deneyi m al anı na,  konuş ması z 

il eti şi me ai ttir.  Bu,  daha çok,  varlı ğı n kapsaml ılı ğı,  geni şli ği  il e i l gili dir."  O hal de yurt, 

"t opl umsal  ol an kol ekt if  bedeni mi zi n büyük düşsel  yapıl arı nı n"  ol uşt ur duğu 

somutl ukt ur  ( Mazzol eni ,  1996).  Topl umsal  bi rli kt eli ği n sebebi  ol an t opr akl ar 

üzeri nde ol an her  şey,  ort ak bili nci n ür ünüdür. Bi rli kt e yaşayanl arı n ort ak değer 

yar gıl arı nı n,  i hti yaçl arı nın ve gel eceğe ön görül eri ni n nesnel eş mi ş hali dir.  Yurt, 

geç mi ş ve gel eceği  bi rbi ri ne bağl ayan zamandan kopmuş uzaysal  ve t opl umsal  bi r 

ki mli k t anı ml aması dır. 

Moder ni zmi n "t ek"  ve "zamansı z"  ol ma hedef i,  dünyanı n her  köşesinde aynı 

değerl ere sahi p nesnel er  ür et me kaygı sı,  yerl erin ki ml i ği ni  ve ki şi sel  bütünl ükl eri ni  

boz muş ve bi rbi ri ni n i çi ne geç mi ş yersi zli kl er ol uşt ur muş,  ki mli ği ni  ve özgün 

değerl eri ni  yok et mi ştir.  Moder ni zm,  bi reysel  deneyi me bağl ı  yer  t anı ml aması  yeri ne, 

dünyanı n her  köşesi nde aynı  "t ek"li ğe sahi p bi r  değer  hedefl emi ştir. Bu,  dünya 

topr akl arı nı,  üzeri nde yaşayan bi reyl eri n her  bi ri ne özgü bi r  t anı ml ama ol makt an 

çı kar mı ş,  "t ek"  anl ama sahi p kür esel  bi r  met aya dönüşt ür müşt ür.  Oysa yer yüzü, 

üzeri nde yaşayanl arı n sahi p ol duğu fi zi ksel  özeli kl eri ni n öt esi nde öznel  ol ar ak 

anl aml andırılır.  Bunl ar,  bi reyi n varlı ğı nı  sor gul aması nda,  ki m ol duğunu sı nıfl ayan, 

t opl umsal  ort aklı ğı nı n kökl eri ni ort aya çı kar an soyut anl aml ar dır.  

 

 

Şekil 3. 1. Agırnas' da bi r sokak 

 

Şekil 3. 2. Tarl abaşı' nda bi r sokak 
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Al exander  ( 1964)' a göre,  moder n ve gel eneksel  t opl uml arı n t asarl ama f aali yetl eri 

i ncel endi ği nde,  gel eneksel  t opl uml ar  sür eklili ği kor umak i çi n ki şi sel  bi li nç yeri ne 

t opl umsal  bili nçlili ği  t erci h et mekt edi r.  Mi mari  ögel eri  t ek ki şi  yerine,  ki şil er 

ol uşt ur makt adır.  Oysa moder n t opl ul ukl ar,  t asarı m sür eci ni  t ek ki şi nin bi li şsel  

anali zi ne bırak makt adır.  Pol yani  ( 1966),  ki şi sel  değerl eri,  t opl umsal  değer l ere t erci h 

et meni n t opl umsal  ki mli ği n sür eklili ği ni bozduğunu savunmakt adır.  

Yer  deneyi mi ,  bi reyi,  aynı  fi zi ksel  çevr eyi  payl aştığı  t opl uml a ort ak kıl an ni t eli kl er den 

ol uş makt adır.  Bu,  konuşul an di l  gi bi  zaman i çi nde aynı  t opr akl ar  üzeri nde yaşayacak 

farklı  bi reyl eri  aynı  duyguya ai t  edecek t opl umsal  bi r  ort aklı ktır.  Asl ı nda,  moder n 

düşünce,  büt ün dünyayı  t ek „ yer‟  kavr amı  etrafı nda t opl amayı  amaçl amı ştır. 

Böyl ece,  dünya üzeri ne yaşayan her kesi n „ yer‟el  deneyi mi ni  evr enselleştir mi ştir. 

Ancak,  dünya üzeri ndeki  fi zi ksel  çevr e f arklılıkl arı  bu üt opyayı  geçersi z kıl ma 

eğili mi ndedi r.  Uzun yıll ar sür en deneyi ml er  sonucu ol uş muş bi r  çok kül t ür, evr ensel  

hedefl erden f azl ası nı  i çer mekt edi r.  Her  t opl um,  yaşadı ğı  fi zi ksel  çevreye gör e, 

dili nden har eketl eri ne kadar  her  şeyi ni  ol duğu gi bi  mekansal  ür eti mi ni  de 

bi çi ml endi r mi ştir.  Yer el  i hti yaçl arı na gör e,  kendi  yaşam al anı nı  i nşa etmi şti r.  Yer 

deneyi mi ,  t opl umun kendi  kül t ürünü ol uşt ur ma sür eci ni  yönl endi ren ve şekill endi ren 

bil gil eri  i çer en f enomonol oji k ol uşumdur.  Bu yakl aşı ml ar  sonucunda mi marlı ğı n, 

t opl umsal  et kil eşi mli  bi r ür eti m ol duğu düşünül düğünde,  moder ni zmi n t ek kül t ür 

hedefi ne bağl ı  değer  yar gıl arı  sonucu ol uşt urul an ür ünl er,  t opl umsal  ki ml i ği n 

sür eklili ği nden uzak ol acaktır.  Oysa yer  deneyi mi ,  t opl umsal  ki ml i ği n özgün 

değerl eri ni  ol uşt ur an bi r kavr am ol ar ak,  mi mari  ür eti me baskı n bi r  gi rdi  ol mal ı dır. 

Schultz ( 1980)‟ a gör e,  „ genui s l oci‟  (yeri n r uhu),  i nsanı n yüzl eş mesi  ger eken somut 

bi r  gerçekli ktir.  Mi marı n gör evi  de bu ger çekli ği  ort aya çı kar acak anl aml ı  „ yer‟l er 

t asarl amaktır.  Ando ( 1988)' ya gör e,  "geni us l oci  ( yeri n r uhu),  asl a di ngi n kal maz. 

Bul unduğu yeri  hep deği ştirir.  Onun devi ni m bi çi mi ,  bi r  yeri  bil gil endi rir,  o yer e 

kar akt er  kazandırır.  Uygarlı k,  başı  boş dol aşan „ geni us l oci‟ yi  t opr ağın bağrı nda 

zapt et mek i çi n uğr aş mı şt ır."  

Yeri n r uhu ne yi ti p gi t mi ş ol anı  geri  geti ren ne de kendi nden f azl ası  bekl enen bi r 

kavr amdır.  Yeri n r uhu,  bugüne ai t  değerl eri,  üzeri nde yaşayanl arı n bugüne kadar 

kazandı kl arı  deneyi ml eri ve yarı na dai r  üt opyal arıyl a yor uml ayan,  f enomonol oji k bi r 

t eri mdi r.  Schul t z' a gör e;  yeri n r uhunu kavr amak ya da Moneo' ya gör e;  yerin fı sıltısı nı 

di nl emek,  or ada yaşayanl arı  anl amakt an başka bi r  şey değildi r.  Yer, 

t anı ml anamayan özelli kl eri yl e bi reysel  ve t opl umsal  bi r  ki mli k yansı ması dır. 

Yaşayanl arı nı n,  zeri ne yükl edi ği  anl amdır.  Bu anl am,  üzeri nde yaşanan t opr akl arı, 

di ğerl eri nden ayıran ve öznel  kıl an t üm değerl eri n bil eşkesi di r.  
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3. 2 Mekan Deneyi mi  

Mekan,  i nsanı n yaşam t arzı nı,  al ı şkanl ı kl arı nı  ve kül t ürünü kuşakt an kuşağa akt ar an 

uzaysal  ve uzamsal  t anıml amal ar  büt ünüdür.  Mekanı  bi çi ml endi ren,  i nsanı n zaman 

i çi ndeki  yaşam deneyi mi dir.  Mekan,  zamanı n akı şkanl ı ğı na bi reyi n di renmesi  ve 

yokl uğunu var  et mesi  ve kendi nden sonr ası nı  deneyi ml endi r mesi ;  geometri k ol anı, 

yaşayana dönüşt ür mesi di r.  Bi çi msel  değerl eri nden kurt ul ar ak,  yeni  anl aml ar,  ki şi sel  

t anı ml ılıkl ar  kazan ması dır.  Kull anı cı sı  i çi n,  kendi ne özel  yer  hi ssi  ar ayı şı nda ort aya 

çı kan,  varlı ğı nı  t anı ml adığı  büt ünl ükt ür.  Yer  hi ssi  gi bi  zaman da i nsana var lığı nı  i spat 

eden bi r  kavr amdır.  İ nsan,  yaşam i l e öl üm ar asındaki  zaman çatı şması nın et ki si yl e 

yok ol ma endi şesi ne kapılır.  Doğadan al dı ğı  enerj i yl e kendi ne yeni  yerl er,  mekanl ar 

ol uşt ur an i nsan,  bi r  t ar aft an da bu yeni ye kendi si ni n ul aşamayacağı  uzun yaşamı 

yükl er.  Bi ri mden büt üne mekanl ar,  konuml andı kl arı  coğr af yaya di renmeni n ve 

t epki ni n düzeni di r.  İ nsanı n doğa i l e ar ası ndaki  savaşı n ür ünl eri di r.  Var  ol duğu 

günden beri  yok ol acağı nı  bil en i nsanı n kendi ni  kendi nden sonr a da var  et me 

çabası dır.  Sözl e anl at amadı kl arı nı  somutl aştır ma,  zamanı  sabi tl eme yönt emi ;  hem 

bi reysel  hem de t opl umsal  ol ar ak ot orit e ve güç si mgesi di r.  Düzene karşı  çı kı şı n ve 

yeni  haki mi yeti n t anı ml anması dır. 

Her  yeni  mekan düzenl emesi ,  daha öncekil eri n ve doğanı n deneyi ml enmesi  sonucu 

ort aya çı kar  ve kendi nden sonr ası nı  deneyi ml er.  von Mei ss ( 1990)' e göre,  “ mekan 

ve zaman ne anl ama gelirse gel si n;  yer  ve dur um( occasi on)  daha f azl a anl am 

t aşı yacaktır.”  Yaşadı ğımı z mekanl ar,  bi zl erden önce var  ol anları n hayat 

deneyi ml eri ne bağl ı  ol arak şekill enmi ştir.  Lef ebvre ( 1998)  gör e,  “ geç mi şin,  şi mdi ni n 

ve gel eceği n eşzamanl ılığı,  zamanı  mekan i çi nde eritir.”  Yaşam ol an her  yer de 

geç mi ş deneyi ml er e bağl ı  bi r  geli şme söz konusudur.  Mi mari  ögel er  i se geç mi şi  

yansıt an en özgün kül tür el  çözüml eyi cil erdi r.  Ar nhei m ( 1977)' e gör e,  “ mekanı n 

nesnel er  önceli ği nde deneyi ml enmesi  konsepti;  ne moder n fi zi ği n bil gi sini  yansıtır, 

ne de psi kol oji den gel en mekan al gı  yönt eml eri ni  açı kl ar."  Ancak dünyaya bu açı dan 

ve evr ensel  bakar ak,  mi mari  ür eti mi ,  mekana yerl eştiril mi ş anl aml arı n düzenl emesi  

ol ar ak açı kl ayabiliri z.  Mi mari  ür ünl er,  yaşam kül t ürünü somutl aştıran eserl erdi r. 

Zaman kavr amı nı  yok eder ek kendi ni  i nşa eden ve kull ananl ar a ai t değerl eri 

akt ar an,  anl at an somut  varlı kl ardır.  Konuşt uğumuz di l  gi bi,  kendi ne has kur all arı 

ol an ve ancak o kül t ürde yaşayanl arca anl aşıl abil en büt ünl ükl erdi r.  Mekanl ar, 

özünde bi reysel  ki mli ği  barı ndıran ve zaman i çindeki  t opl umsal  il eti şi mi  sağl ayan 

el emanl ar dır. 

Abel  ( 1997),  t opl umsal  değerl eri n i l eti şi mi  sağl ayan di li  ol uşt uran,  özgün l i ngui sti k 

bi r  yapı  gi bi  belirli  kurall arı n mekanı  da şekill endi rdi ği ni  savunur.  Mekanl ar  ve 
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ögel eri,  keli mel er  gi bi  üzeri nde anl aml ar  t aşıyan nesnel  büt ünl ükl erdi r.  Lang 

(1988)' e gör e mekanı n, bi çi msel  özelli kl eri;  sahi p ol duğu uzaysal  şeki l;  ol uşt uğu 

mal zeme;  ı şı klılı ğı  ve r engi  gi bi  beş özelli ği ni n üzeri ne nesnel  anl aml ar  yükl enebilir. 

Mekanl arı n bi çi msel  özelli kl eri  ve bi r  ar aya geli ş kur all arı,  bul undukl arı  sosyal  

çevr eni n bi r  yansı ması dır.  Ör neği n,  mekanı n dı ş kabuğu,  i l k bakı şt a çevresi ne ai t 

ol duğu si st eme ai t  est etik değerl eri  yansıt an en öneml i  ögedi r.  Mekanı n dı ş kabuk 

özelli kl eri ni n yanı  sıra, i ç- dı ş or gani zasyonunu sağl ayan uzaysal  el emanl arı n 

or anl arı,  sahi p ol dukl arı haci msel  özelli kl er  de t opl umsal  yaşamı  yoruml ayar ak 

somutl aştıran ögel er di r. 

Mekanl ar,  gel enekl eri n, al ı şkanl ı kl arı n ve t opl umu ol uşt ur an değerl eri n bi çi msel  

özelli kl eri ne kodl andı ğı  yaşam mer kezl eri di r.  Schultz ( 1984)  mekanl arı n,  t opl umun 

kül t ürüne bağl ı  şekill endi ği ni  savunur.  Tarzl ar, al ı şkanl ı kl ar  ve doğa i l e kur ul an 

ili şkil er  mekanı n ol uşum sür eci ni  et kil er.  Topl um,  kül t ürünü nesnell eştirerek mekanı 

bi çi ml endi rir.  Bunl ar,  ancak o kül t ürü yaşayanl ar t ar afı ndan anl aml andırılan nesnel  

bi çi ml er di r.  Özetl e mekanl ar,  üzeri ne anl aml ar  yükl enmi ş,  aynı  kül t üre sahi p ol anl ar a 

bu anl aml arı  kuşakt an kuşağa akt ar an,  nesnel  i şar etl er  si st emi di r. Mekanı n 

sı nırl arı ndan geçi p bu kül t ürel  si st eme dahil  ol mak,  t opl umsal  il eti şi me dahil  ol mak, 

' orada i şl er  ol mak'  il e i l gili dir.  Başka bi r  yakl aşı ml a,  "yerli"  ol manı n ger eği ni  yeri ne 

geti r mek demekti r.  Yerli ol mak,  o yer e ai t  ol mak,  mekanı n sı nırl arı nı n ar dı nda 

barı ndırıl an enerji ye dahil  ol maktır.  Yerli  ol mak,  uzun sür e mekanın sı nırl arı 

dahili ndeki  her  şey i l e et kil eşi m i çi nde ür et mek,  si st eme dahil  ol mak demekti r. 

Ai di yet  kavr amı  deneyi ml e i li şkili dir.  Deneyi m,  davr anı şı  yönet en,  i f adel endi ren ve 

şekill endi ren i şar et-anl am i li şki si ne dayanan bi r  si st emdi r.  Yaşanmı şlı k ve bel l ek i l e 

il gili di r. Dol ayı sı yl a, mekansal  ai di yet, bi rey i çi n öneml i bi r ki mli k t anı ml aması dır.  

 

Şekil 3. 3. Gör eme' de bi r kaya oy ma konut  
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Ass mann ( 2001)' a gör e,  mekanl ar  bell eği n sakl ama kapl arı dır.  Anıl ar,  hat ıral ar  gi bi  

öznel  değerl eri n yanı  sı ra gel enekl er  ve al ı şkanlıkl ar  mekanl ar  il e zaman i çi ndeki  

sür eklili ği ni  sağl ar.  Törenl er,  savaşl ar  gi bi  ol ayl ar,  i çi nde geçti kl eri mekanı n 

özeli kl eri yl e akt arılır.  Mekanl ar,  sadece t ek zamanı n değil,  bul undukl arı  zamandan 

sonr ası nı n da bell ek ve deneyi m t aşı yı cıl arı dır.  Hei degger  ( 1971)' i n bel irtti ği  gi bi , 

"dünya ne doğal dır  ne de çevr emi zdeki  ol uşuml arı n bi r  büt ünüdür." Yaşa m, 

"sonr adan gel ecek;  el de edi l ecek"  i l e değil,  önceden kazanıl anl a,  yani  deneyi ml e 

şekill endi rilir.  Bu yakl aşıml a,  mekan da deneyi ml e önceden kazanıl mı ş ol anı  akt ar an 

yazı  gi bi  bi r  si mge;  anl amı nı  anl ayı p,  yor uml ayanl arı  sı nırl arı  i çi ne dahi l  eden t opl um 

et kil eşi mli nesnel  bi r ki ml i k t anı ml ayı cı sı dır. 

Mekanı  kavr amak,  geometri k f or munu ol uşt ur an sınır  ögel eri ni  t anı ml amakl a başl ar. 

Ancak,  Gi edi eon ( 1956)‟ a gör e mekan,  modern fi zi kt eki  gi bi  gör ece har eketli  bi r 

nokt anı n r ef er anslı ğı nda kavr anan değil,  Newt on‟ un bar ok si st emi ndeki  stati k bi r  veri 

ol ar ak kavr anandır.  Üç boyutt a geometri k t anı ml amal arl a boşl uğu kavr ama,  bi reyi n 

i çi ndeki  yaşamı nı  et kileyen en öneml i  unsur l ardandır.  İ nsan,  i çi nde yaşadı ğı 

mekanı n sı nırl arı nı  ol uştur an yüzeyl eri  kavr ar  ve onl ar a anl aml ar  yükl er. Tanı dı ğı, 

ayrı ntıl arı nı  bil di ği  yüzeyler  üzeri nde i se haki mi yet  kur ar,  kendi ne ai t  yapar.  Mekanı 

kavr amak,  uzaysal  t anı mlılığı na anl aml ar  yükl emektir.  Üzeri ne yükl enen anl aml ar  i l e 

mekanı ol uşt ur an yüzeyl er enerji kazanır ve bi reyi n yaşamı na dahil ol ur.  

Bi reyi n,  barı nma i hti yacını n bi r  sonucu ol ar ak mekana yükl edi ği  en et ki n anl am, 

güvendi r.  Bi rey,  mekanını  uzaysal  ol ar ak t anı ml ayan yüzey hakkı ndaki  bi l gi si ne 

dayanar ak kendi ni  güvende hi sseder.  Güven,  i nsanı n yaşamı nı  yönet en en öneml i 

duygul ar dan t eki di r.  Mekan,  sadece i nsanı n i çinde güvenl e yaşam sür mek i çi n 

ol uşt ur duğu barı nma,  sığı nma i hti yacı na cevap ver en bi r  kavr am deği l dir.  Genel de 

haci msel  ol ar ak bu i şl evl e ört üşt ür ül se de i çi nde yaşayanl arı n bu duyguya bağl ı 

ol ar ak kendil eri ne özgü bi r  dünya kur dukl arı  öznel  bi r  yer di r.  Haci msel  ve yüzeysel  

düzenl enmel erl e i çi nde yaşayanl arı n ki mli ğini  anl at an,  t anı ml ayan somut 

büt ünl ükl erdi r. 

Del euze ve Guatt ari  ( 2000)' e gör e mekanı  "t anı ml ayan şey,  yüzeyl er di r,  yani  et e 

zırhı nı  ver en,  deği şi k bi çi ml er de yönl endi ril mi ş düzl em par çal arı dır:  ön-düzl em ve 

arka düzl em,  yat ay,  di key,  sol ,  sağ,  di k,  eği k,  düz veya yuvarl ağı msı  yüzeyl er di r.  Bu 

yüzeyl er  duvarl ardır,  ama bi r  yandan da,  özerk ' çerçevel er'  i çi nde duyuma t ek 

başı na ayakt a dur ma gücünü ver en zemi nl er di r.  Bunl ar  duyum kütl esi ni n yüzl eri di r." 

Sil verst ei n ( 1993)‟ e göre i se mekanı  en baskın t anı ml ayan,  çatı sı dır. Mekanı n 

üzeri ni  ört en bu yüzeysel  el eman,  hem al tı nda yaşayanl ar a hem de mekanı n 

dı şı ndakil ere f arklı  hi sl er  uyandırır.  Çatı,  üzeri ni  örtt üğü hac mi  uzaysal  t anıml amanı n 
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öt esi nde,  anl amsal  gönder mel er  yapan bi r  el emandır.  Gökyüzü,  yerkür e üzeri nde ne 

kadar  et ki n bi r  sı nır  ögesi yse,  üzeri ni  örtt üğü haci m i çi n çatı  da o der ece et kili dir. 

Doğal  i hti yaçl ara bağl ı  ol ar ak i nsan,  barı nma eyl emi  i çi n üzeri nde yüzeysel  bi r 

ört üye i hti yaç duyar.  Üzeri ndeki  ört ü,  üst ünde konuml adı ğı ndan daha et ki n bi r 

el eman;  al gı sal  sı nırl arı nı  belirl edi ği,  ki şi sel  haki mi yeti ne sı nırl adı ğı,  kendi ni  al tı nda 

güvende hi ssetti ği  bi r  yüzeydi r.  Bi reyi n kendi ne ai t  yaşam dünyası nı n sı nırl arı nı 

çevr esi ne akt ar an öneml i  bi r  sı nır  ögesi di r.  Bi reysel  haki mi yeti ni  kur duğu,  "yuva"sı nı 

di ğer  f ertl ere t anı ml ayan si mgedi r.  Çatı,  bi reysel  haki mi yeti,  dol ayı sı yl a da bi reysel  

ki mli ği si mgel eyen bi r bi çi mdi r.  

Mekanı n geometri k büt ünl üğü i l e yaşam et kil eşimi ni  ar aştıran Dovey ( 1993)' e gör e 

i se mekan,  i çi nde yaşayanl arı n dünyası na bağlı  ol ar ak sahi p ol duğu geomet ri k 

t anı ml ılı ğı n soyutl amasıdır  ve Hei degger  (1962)' i n " dünyanı n-i çinde- ol ma" 

f el sef esi yl e doğr udan bağl antılı dır.  Yaşanan mekanı  ol uşt ur an ya da daha geni ş 

anl amı yl a t anı ml ayan yar dı mcı  el emanl ar,  f arkl ı  eyl eml eri mi z i çi n kur gul adı ğı mı z 

mobi l yal arı mı zı  ve etrafı mı zı  çevr el eyen dı ş kabukt ur.  Yaşanan mekan,  günl ük 

yaşamda et kil eşi m i çi nde her  şeyden deneyi m kazanır,  kazanıl an değerl eri n 

somutl aştırıl mı ş hali  i se, geometri k mekan ol ar ak özetl enebilir.  Geometrik mekan, 

yaşanan ve al gıl anan mekanı n t ekni k ol arak if adelendi ril mesi di r.  

Mekan,  nesnel  ol ar ak bu geometri k yat ay ve düşey düzemi n sı nırl adı ğı,  i çi nde 

bi reyi n ve t opl umsal  alışkanl ı kl arı n ve et ki nliği n bil gi si ni  barı ndıran soyut  bi r 

boşl ukt ur.  Gi ddens ( 2000)' e gör e t opl umsal  et ki nli k,  zamansal ,  yapı sal  ve al ansal  

ol ar ak üç f ark yar atı cı  an i çi nde bi çi ml eni r";  Bi rbi ri  il e kesi şen bu üç zamansal lı k 

düzl emi ,  t opl umsal  et ki nl i ği  ve sür eklili ği  bu ' bağl anı ş' ı  açı kl ayabilir:  İl ki,  Schul tz' un 

eki nli ği n sür esi  ( dur ée)  adı nı  ver di ği,  doğr udan deneyi ni n zamansallı ğı,  gündel i k 

yaşamı n sür ekli  akı şı;  İki nci si,  Dasei n' i n or gani z manı n yaşam- döngüsü ol ar ak 

t anı ml adı ğı  zamansallı ğı;  ve üçüncüsü,  Br aduel' i n kur umsal  zamanı n uzun sür esi  

(l ong dur ée)  ol ar ak adl andırdı ğı,  t opl umsal  kur uml arı n uzun döneml i  t ortull aş mı şlı ğı 

ya da gel i şmesi di r  Bunl arı n bi r  ar ada var ol uşl arı  t opl umsal  pr ati kl eri n konumsal  

(sit uat ed)  kar akt eri ni  i f ade eder.  Topl umsal  si st eml er de zaman i l e al anı n ' bağl anı ş' ı 

her zaman t ari hsel  ol arak, i nsan eyl emi ni n sı nırlı bil gili ği ne gör e el e alı nmal ı dır.  

I şı k ( 1996)' a gör e,  "mekan,  eşzamanl ılık demekti r;  büt ün ol gul arı,  ili şkil eri 

ot urt abil eceği mi z t ek bi r  çi zgi  yeri ne,  bi rbi ri nden f arkl ı,  çoğu bi rbi ri yl e kesi şen,  üst eli k 

düz de ol ması  ger ek meyen çi zgil eri n bi r  ar adal ı ğını  ar aştır mak demekti r.”  Mekan,  bu 

üç ayrı  zaman düzl emi nde var  ol abil en yapı sal  bi r  t anı ml amadır.  Günl ük yaşamda, 

i çi ndekil er  ve dı şı ndakiler  i l e et kil eşi m hal i nde bul unur.  İ çi nde ya da dı şı nda sür e 

gi den eyl emi  yaşayanl arı na deneyi ml etir.  İ çi nde yaşayanl ar  kadar  mekanı n da 
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yaşam sür esi  var dır.  Bu sür e,  i nşa edili p kullanı ma geçil di ği  anda başl ar  ve 

kull anı ma cevap ver emez ol duğu anda dol ar.  Mekanı n kull anı m sür ekliliği ,  yaşam 

al anı na yükl enen değerl eri n uzun sür elili ği yl e,  ya da başka bi r deği şl e 

kur umsall aş mı ş ol mal arı i l e i l gili di r.  Mekanı n kur umsall aş ması,  kull anım sür esi ni 

uzatır.  Mekan,  madden canl ı  bi r  or gani z ma ol arak ni t el endi ril emese de,  i çi ndekil er 

ve dı şı ndakil er  il e ber aber  yaşayan bi r  nesnedi r.  Dol ayı sı yl a,  mekanı  t anı ml ayan, 

uzaysal  t anı ml ılı ğı ndan çok onunl a yaşanandır.  

Poi ncaré ( 1964)' e gör e,  " gerçek mekan şekil si zdi r,  ancak onun i çi ndeki  nesnel er 

ona bi r  şekil  veri r.  Mekanl ar,  i çi ne konan sı vı nı n şekli ni  al dı ğı  kapl ar  gi bidi r.  İ çi nde 

yaşayanl ar a bağl ı  ol ar ak bi çi ml eni r.  Mekanı n uzaysal  özelli kl eri,  nesnel  ol ar ak bi r 

t anı ml ama yaparl ar.  Oysa mekan,  i çi nde yaşayanl arca,  sahi p ol duğu fi zi ksel  

özelli kl eri nden f arklı  bi çimde al gıl anır.  Del euze ve Guatt ari  ( 2000)' e göre mekan; 

"her  yönden ,  bi r  hali ne- geli şe"  katılı mdır,  yaşamdır.  " Ol abil ecek büt ün ki pl er de" 

t anı ml ama yapan,  " bi n t ürl ü yönü ol an düzl eml eri n kesi şme nokt ası dır.  Mekanl ar, 

f ertl eri n bi reysel  ol ar ak "kendi "  kavr amı yl a ol uşt urdukl arı  haci msel  düzenl emel er di r. 

"İ nsan,  evi  dı şı nda di ğer  i nsanl arl a payl aşıml arı  sonucu,  ki şi sel  özel li k ve 

beğenil eri ni  ol uşt ur ur.  Ve bu özelli kl eri ni  kendi ne ai t  mekanı n,  evi ni n,  kur gusuna 

yansıtır.  Ev,  i nsan i çi n dünyada var ol ması nı  sağl ayan ki şi sel  özeli kl eri ni  taşı yan özel  

bi r  mekandır."  ( Bachelar d,  1996)  Nesnel  ol arak yaşam i f adesi   ve,  bell eği n, 

deneyi mi n ' dur uş hali'  ol an mekan,  ancak si st emi ni  okuyabil eni  sı nırl arı  i çi ne kabul  

eder.  İ çi ndeki  yaşam,  i çinde yaşayanl arı n kur all arı na gör e şekill enmi ştir.  Dol ayı sı yl a, 

mekana dahil  ol mak,  si stemi n i çi nde ol mak demektir.  Bu da,  bi reye ya da t opl uma, 

' ki m'  ol duğunu i f ade eden bi r  t anı ml amadır.  Hu mmon ( 1984)  mekanı n ' ki m' li k 

t anı ml aması nı,  i st er  çeşitli  yoll arl a kazanıl mı ş i st er  bi reysel  i f ade yöntemi  ol sun, 

gerçeği n kendi si ni n bi r  "dur uş hali ";  i nsanı n " dünyada ol ma"sı nı  i çer en " sembol i k 

konumu"  ve bi reyi  gerçeği n bazı  yüzl eri nden f arkl ıl aştırı p,  i nsanı  di ğerl eri  i l e 

kaynaştıran üç kavr amı n bi l eşkesi   ol ar ak görür.  Ona gör e bu t anı ml ama,  aynı 

zamanda bi reyi n yet enekl eri  ve kendi ne ver di ği  değeri  i çer en bi r  anl amdır. Mekanl ar 

i se,  sosyal  ve kül t ürel  obj el eri n anl aml andırılması nı n kavr aml aştırıl mış şekli  ve 

duygul arı,  düşüncel eri  ve sosyal  düzeni  gösteren ve kül t ür el  ol arak eyl em 

tanı ml ayan al anl ar sağl ayan fi zi ksel  bi r kabukt ur.  

Gi ddens ( 2000)' a gör e bu kabuk,  "sı nırlı  ortaml ar dan - ev,  i şyeri,  fabri ka ve 

benzerl eri nden-  ul us- devl etl er  ya da i mpar atorl ukl arı n büyük öl çekte al ansal  

kümel eri ne kadar  bi r  çok şeyi  i çer ebilir.  Bi r  mekan,  zaman- al an i çinde yer- al ı ş 

bi çi mi ne ( pr esence- avai l ability)  gör e anl aşıl abilir.  ' Küçük'  t opl ul uk,  karakt eri sti k 

ol ar ak et kil eşi mi n zaman- mekanl a i ç i çe geçi şinde yal nı zca kı sa bi r  mesaf edi r. 

Topl umsal  si st eml eri n kur ucu unsur u ol an et kil eşi ml eri  zamansal  ve al ansal  ol ar ak 
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' yakı n' dırl ar:  di ğerl eri ni n or ada- bul unuşu,  kol ayca doğr udan bi r  yüz-yüze t emel  

üzeri nde yer  al ır.  Mekanl ar,  genel de bi r  zaman- alan t emeli nde böl gesell eşmi şl er di r." 

Mekanl ar  i çi nde yer  al an bu ' böl gel er' ,  nor matif  ol ar ak et kil eşi m si st eml eri  i çi nde yer 

al an ort aml arı n yansı mal arı dır.  Belirli  bi reyl er,  bi rey ti pl eri  ya da bel irli  et kinli kl er  i çi n 

ayrıl mı şl ar dır. 

Mekan,  fi zi ksel  özeli kl eriyl e bi reyl er  ya da t opl uml ar  ar ası nda ayrı m yapar ak i çi nde 

yaşayacakl arı n belirl endi ği  nesnel  bi r  t anı ml amadır.  Bu yakl aşı ml a,  ki ml i k 

kavr amı nı n özünü i çeri r. Ki ml i k de,  mekan gi bi  özünde sı nırl arı  dahili nde ol anl arı, 

ol mayanl ar a karşı  t anıml amayı  i çer en bi r  kavramdır.  Fr ansı z İ htil al i  ile başl ayan 

özgürl eş me har eketi,  bi reyi  kendi ni  yönet enl er  karşı sı nda t anı ml amayı  hedefl emi ştir. 

" Ki m"li ği ni  ort aya koyan bi rey,  yöneti mi ni n emr etti ği  gi bi  değil,  kendi  i hti yaçl arı na 

bağl ı  ol ar ak yaşamı nı  şekill endi r mi ş ve kendi  gi bi  ol anl ar  il e ort aklı kl ar kur muş, 

"ul usl ar"  ol uşt ur muşt ur.  İhtil al  il e başl ayan özgürleş me ve ul usl aş ma sür eci ,  dünya 

üzeri nde yer el  güçl eri n haki mi yet  kazanması nı  sağl amı ştır.  1850' l erde Moder ni z m, 

ul usl ara karşı  bi reyi n akl ı nı  ve haki mi yeti ni  ön pl ana çı kar mayı  hedef l eyen "t ek 

ki mli k, t ek kült ür" ana fi kri ni ort aya çı kar mı ştır.  

Moder ni zm,  her  al anda t ek si st eme dahil  ol ma fi kri yl e,  bi reyi  Fr ansı z İ htil ali' ni n 

ar dı ndan yeni den ort aya çı kar an,  kendi  i çi nde çeli şkili  bi r  kavr amdır.  Paz ( 2000) 

moder ni zmi n " on seki zi nci  yüzyıl da,  f el sefi  met ot  ol ar ak kendi ne el eştiri yi " seç mekl e 

i şe başl adı ğı nı  savunur. Ona gör e,  moder ni zmi n si yasal  bi r  met ot  ol arak ort aya 

çı k ması  ve devri m ni t eli ği ne bür ünmesi  daha sonradır.  En son ol ar ak da moder ni z m, 

" Avangar d"  ol ar ak adl andırabil eceği mi z ve kül t ürel  gel enekl er den r adi kal  bi r  kopuşa 

neden ol an bi r  sanat  met oduna dönüş müşt ür. Moder ni zmi n her  şeyden önce, 

"başka"  ol ar ak ni t el endi ril ebil ecek,  Batı  mer kezli  ol mayan f arkl ı  kül t ürl eri  tanı ma ve 

i çi ne emi p si ndi r me ol anağı  ver mi ştir.  " Başka şeyl eri n Avr upa mer kezli  hayal  gücü 

i çi nde emi l er ek si ndi ril mesi ,  Ro manti zml e başl ayan est eti k devri mi ni n bi r  sonucudur. 

Bu aynı  zamanda Rönesans' l a başl ayan,  il hamı nı  Gr ekor omen i l kçağdan al an bi r 

gel eneğe son ver mi ştir.  Güzel li ği n başka bi çi ml eri ni  ar ama sür eci nde bu gel eneği  

reddeden sanat,  Batı' nın sür eklili ği ni  kopar mı ştır."  Bunl arl a ber aber  moder ni t e, 

i çi nde bi reyi n r uhunu yeri ne "il erl eme"  i l e i nsan nesli ni  kurt ar mayı  amaçl ayan bi r 

kavr am hal i ne gel mi ştir. Dünyanı n gel eceği  ya da ancak her kesi n aynı  " Tari h" 

yür üyüşüne katıl ması yla ger çekl eşecek ol an moder n cennet,  zamanı n i çi nde 

koll ektif  ve l ai k hedefl er koyan bi r  kurt ul uşa dönüş müşt ür.  Bugün,  "zamanl arı n ve 

mekanl arı n kavşağı nda,  üst  üst e çakı şan bi r  zaman ve et ki  uyumu nokt asında,  yani  

bi r anı n i çi nde bi r araya gel en kat kı sı z zaman" süreci di r. 
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Bu bi rbi ri ni n i çi ne geç mi ş zaman sür eci  Gi ddens ( 1998)' e gör e,  modernli ği n dört 

ana kur umsal  hedefi ni  ile i l gili di r.  Dünya üzeri ndeki  herkesi,  aynı  ort ak ki mli kt e bi r 

ar aya geti r meyi  hedefl eyen moder n düşünce,  bunun ön şartı nı,  il eti şimi  kontrol  

et mek ol ar ak gör mekt edir.  Moder nli k,  yapı sal  ol arak kür esell eş meyi  hedefl eyen bi r 

har ekettir.  Bi reyl eri n i l etişi mi ,  yer el  kaygıl ar  ya da bi reye ai t  öznel  bil gi l er  yeri ne, 

evr ensel  hedefl er  ve yor uma dayanmayan,  akl ı  ön pl ana çı kar an bi l gi  i l e 

sağl anmal ı dır.  Bu sayede,  herkesi n bi reysel  ki mliği ,  moder nl eş meni n ort ak hedefi ne 

yönl endi ril ebilir.  İl eti şimi n kontrol  al tı na al ı nması,  ul us- devl eti n t emeli ni  

ol uşt ur makt adır.  Kapi t aliz m,  aynı  hedef  i çi n çal ı şan,  moder nli ği n dört  ana kur umsal  

hedefi nden i ki nci si di r.  Kapi t ali zm,  ekonomi yi  si yasett en yal ıt arak yeni  bi r güç hal i ne 

geti r meyi  amaçl ar.  Bu moder nli ği n kür esell eş me hedefi yl e i l gili  bi r  yakl aşı mdır. 

Topl uml ar,  ul usl ar  halinde bi rbi ri  il e aynı  hedef  i çi n yarı şan ki tl ere dönüşür. 

Topl umun yöneti mi  i se,  devl eti nde değil  evr ensel  r ekabet  pi yasası ndadı r.  Bu 

nokt ada,  moder n düşünceni n üçüncü ana hedefi  ort aya çı kar.  Topl uml arın bi rbi ri  il e 

ol an kür esel  r ekabeti ni  hızl andır mak ve yeni  ür etim al anl arı  geli ştir mek i çin askeri  bi r 

i kti dar  ol uşur.  Savaş endüstril eştirilir  ve şi ddet  ar açl arı  kontrol  al tı na al ı nır.  Aynı 

yakl aşı ml a moder n düşünce,  dör düncü ana hedef  ol ar ak doğaya savaş aç mı ş ve 

onu endüstril eştir meyi  amaçl amı ştır.  Bu amaçl a,  bi rey i çi n doğal  ol ana kar şı 

yar atıl mı ş yapay bi r  çevr e:  ' moder n kent'  ol uştur muşt ur.  Gi ddens ( 1998)' e gör e 

yar atıl mı ş bu çevr e,  bi reyi n eyl em al anı nı  t anıml aması ndan dol ayı  " artık yal nı zca 

doğal  değil,  fi zi ksel di r."  Kentl er,  yaşayanı nı  denetl eyen ve modern hedef e 

yönl endi ren kontrol mer kezl eri ne dönüşt ür ül müştür.  

 

Şekil 3. 4. Gevher Nesi be Medr esesi  Şif ai ye Avl usu 
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Moder n kentl er,  sanayil eş me i çi n ol uşt ur ul muş bi r  bi ri  il e sür ekli  r ekabet  i çi nde ol an 

kür esell eş me f abri kal arıdır.  Mi mari  ür ün i se,  moder nl eş me har eketi nin hedefi ne 

ul aş ması nda,  bi reyi n kontrol ünü sağl ayacak ve ona yeni  ki mli ği ni  gi ydi recek 

nesnel er  t opl ul uğudur.  Ür eti mi nde,  bi reyi n deneyi mi  yeri ne evr ensel  hedefl er  ön 

pl andadır.  Dovey ( 1999)  mi mari  ür ünü,  yöneti m er ki ni n t opl umuna gücünü 

i spatl amada kull andı ğı  ve koyduğu kur al arı  öğr et ti ği  bi r  eyl em al anı  ol ar ak t anı ml ar. 

Mekan,  bi reysel  i hti yaçl ar  yeri ne,  erki n hedefl eri ne bağl ı  bi çi ml endi rilir.  Moder nl eş me 

har eketi,  yöneti m er ki ni  ve hedefl eri ni  de et kil emiştir.  Moder nl eş me har eketi,  dünya 

üzeri ndeki  t opl uml arı  ul usl aştırarak i nsanl arı  bi rbi ri nden yal ıt mı ştır.  Büyük topl uml arı 

evr ensel  hedefi  i çi n parçal amı ş ve bi rbi ri  il e yarı şan t üketi m t opl ul ukl arı  hal i ne 

geti r mi ştir. Bu sayede moder n düşünce, evr ensel  "t ek" yöneti m erki hali ne gel mi ştir. 

Mekanl ar,  evr ensel  doğrul ara bağl ı  f abri kasyon ür etil en şabl onl ar a dönüş müşt ür. 

Fr ampt on ( 1998)' a gör e,  “ moder n mi marlı ğı n en a mansı z düş manı,  uzam f i kri ni n, 

yer  fi kri ne al dır maksı zı n, yal nı zca ekonomi k ve t ekni k ger eksi nmel er  açısı ndan el e 

al ı nması dır.”  Moder n düşünce,  mekanı  ve dol ayı sı yl a mi mari  ür ünü yeni den 

tanı ml amı ştır.  Mekanl ar, i çl eri nde yaşayanl ar  gi bi  "t ek"  konuda uz manl aştırıl mı ş 

eyl em al anl arı dır.  Her  mekan,  uyuma,  yı kanma ve yeme gi bi  i hti yaçlar  i çi n f arklı 

eyl eml er e hi z met  veri r  hal e geti ril mi ştir.  Mekanı n bi çi ml endi ril mesi nde,  bi reyi n ' yer el' 

deneyi mi  yeri ne evr ensel  i şl evsel  kaygıl ar  ön pl ana çı karıl mı ş,  yeryüzü herkes i çi n 

ort ak mekana dönüşt ür ülmüşt ür. 

Moder n düşünceni n,  f arkl ı  al anl ar daki  "t ek"  doğrul arı,  yer el  ve bi reysel  değerl eri 

erit mi ş ve mekanl ar,  moder n dünyanı n i şl evsel  önceli kl eri  il e bi çi ml endi rilmi şti r.  Yer el  

ve bi reysel  değerl eri n arka pl ana atıl ması,  i nsanl arı n bi reysel  "ki m"li kl erini ,  ul usl ar 

ar ası  düzeyde yok et mi ş,  üzerl eri ne f abri kasyon " ki mli k"l er  gi ydi r mi ştir. Mekanl ar, 

moder ni zmi n "t ek"  değer  hedefi ni  gerçekl eştir mede kull andı ğı,  i çi nde yaşayanl arı 

şekill endi ren baskı n haci msel  nesnel er e dönüş müşt ür.  Ber man ( 1994), 

moder nl eş meni n "t ek"  hedefi ndeki  mekansal  uygul amal arı nı n yaşayanl arı  i çi n 

dekor dan başka bi r  şey i f ade et medi ği ni  savunur. Bunun i çi n,  Pet ersbur g' un Nevski  

Bul varı  il e bi r  Pari s bul varı nı  karşıl aştır mı ştır.  Ona gör e,  Nevski  Bul varı' nı n her hangi  

bi r  Pari s bul varı ndan f arkı  yokt ur,  hatt a daha da göst eri şli di r.  " Ama ekonomi k,  politi k, 

ruhsal  bakı ml ar dan apayrı  bi r  dünyadır.  Nevski ,  herkesi n gözl eri ni  Bat ıdan i t hal  

edil mi ş parl ak öt eberi yl e kamaştıran,  ama bu parlak yüzeyi n ar dı nda hi çbi r  deri nli ğe 

sahi p ol mayan bi r  sahne dekor u gi bi di r."  Moder nleş me har eketi,  evr ensel  hedefl eri ni 

gerçekl eştir mek i çi n,  mekan deneyi mi ni  gör mezden gel mi ştir.  Mekanl ar,  t üketi m 

amaçl ı  ür etil en dekorl ara dönüş müşt ür.  Oysa mekan,  yaşayanı yl a var  ol ur.  Bi çi msel  

özelli kl eri, kull anı cı sı nı n yaşam deneyi mi ni n ve kiml i ği ni n yansı ması dır.  



4.  CUMHURİ YET VE ' MODERN'  Kİ MLİ K  

Cu mhuri yet,  Türki ye i çi n ar dı nda t opl umsal  ve ekonomi k hedefl er  barı ndıran si yasal  

bi r  devri mdi r.  Bundan dol ayı,  dönemi n mi mari  ki mli ği ne dai r  bi r  değerl endi r me 

yapabil mek i çi n,  o yıll ardaki  si yasal  dur umu ve gel i şmel eri  t ari hsel  bi r  yakl aşı ml a 

i ncel emek ger eki r.  Yi r mi nci  yüzyılı n başı nda,  Anadol u t opr akl arı nı n ve üzeri nde 

yaşayanl arı n si yasi  konumunun Kurt ul uş Savaşı nın ar dı ndan yeni den düzenl enmesi  

ger eklili ği,  sadece dönemi n l i derl eri ni n bi r  hedef i  değil,  aynı  zamanda o dönemde 

haki m ol an ul usl aş ma har eketi ni n bi r  parçası dır.  Fr ansı z İ htil ali  il e başl ayan ve 

Os manl ı  Devl eti' ni n Bal kan t opr akl arı nda yaşayan hal kl arı nı n ' ul usl aşma'  sür eci, 

savaşı n ar dı ndan Mi sak-ı  Mi lli  sı nırl arı  i çi nde kal an t opr akl ar da da si yasal  bi r  yenili ği 

zor unl u kıl mı ştır.  Cumhuri yet,  bu sı nırl ar  i çi nde yaşayanl arı n bi rlikt eli kl eri ni  

sağl ayar ak ul us ol mal arı nı  sağl ayan bi r  r ejimdi r.  Cu mhuri yet,  Türki ye i çi n, 

yenil enmekt en çok yeni den yar atıl ma anl amı nı  taşır.  Bi reysel  ve t opl umsal  ol ar ak, 

yeni  bi r ki mli k yar atıl mı ş ve si yasi bi r devri ml e hal ka kabul  ettiril mi ştir. 

Tür ki ye Cu mhuri yeti' ni n ul usl aş ma ve ki ml i ği ni  bul ma sür eci,  di ğer  t opl uml ar dan 

farklı  bi çi mde gerçekl eş mi ştir.  Tanyeli  ( 1999) ' ye gör e Gell ner  ( 1998),  Doğu 

Avr upa' da az çok aynı  kül t ürü payl aşan köyl ül eri n,  kendi  yüksek kül t ürl eri ni, 

devl etl eri ni  ve elitl eri ni  yar at mak sur eti yl e bi rer ul us ol duğunu savunur."  Oysa, 

Tür ki ye' de ul usun i nşasına,  eski den de var  ol an ve kendi ne ai t  bi r  devlet e sahi p 

ol maya ve onu i dar e etmeye al ı şkı n ol an asker -yöneti ci  elit  gi ri şmi ştir." Köyl ü i se 

kendi  ul usl aş ma sür ecinde sadece katılı mcı  ol muşt ur.  Hal k yeri ne,  yöneti mi n 

ul usl aş ma kaygı sı  t aşı ması nı n,  Fr ansı z İ htil ali' ni n ar dı ndan,  ul us ol uşt ur ma deneyi mi  

yaşayan t opl uml ar  ar asında dünyada t ek ör nek ol duğu savunul abil ir.  Cumhuri yet,  o 

güne kadar  bastırıl mı ş,  hi çe sayıl mı ş hal kı n,  ul uslar  ar ası  düzeyde kendi ni  var  et me 

çabası  ol ar ak özetl enebil se de ar dı nda başt a ekonomi k geli şmeyi  hedef  al an, 

t opl umsal  ve bi reysel al anl ar da bi r çağdaşl aş ma hedefi di r.  

Kazgan ( 1999),  Cumhuri yet'i n "vi zyon" unun t emel  ögesi ni  ul us- devl et ve ul usal  

ekonomi  ol ar ak gör mektedi r.  Ona gör e,  " ul usal  ekonomi l eri  ve bunu yürüt en yerli 

ser maye- gi ri şi mci  sı nıf  devl eti n de dest eği  il e hem gel i şme,  hem de dünyaya 

egemen ol manı n mot oru konumundadır.  Cumhuri yet'i n "vi zyon" u,  ul us-devl et  ve 

ul usal  ekonomi  çerçevesi nde t am bağı msı zlı k,  ekonomi k geli şme ve çağdaşl aş ma 

ol ar ak özetl enebilir."  Kepenek ( 1999)' e gör e,  Cumhuri yet'i n ul usçul uğu,  akıl cı  ve 
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gerçekçi di r.  Ki mi  r omanti k düşünce akı ml arı nda gör ül en,  ul usal  bi rli ği n ve bunun 

i çi nde ekonomi ni n güçl enmesi  i çi n savaşı  gerekli  gör en anl ayı şı n Cumhuri yet çi  

anl ayı şt a yeri  yokt ur.  Tekeli  ( 1998a)' ye gör e,  kur ul uşundan i ti bar en aydı nl anma 

gel eneği  i çi nde kökt enci  bi r  "çağdaşl aş ma"  ya da " moder ni t e"  pr oj esi  uygul ayan 

Tür ki ye Cumhuri yet'i ni n devri ml eri ni n dört ana boyut u var dır; 

1.  Bi l gi ye,  ahl aka ve sanat a,  akıl cı-evr ensel ci  bi r  aydı nl anma gel eneği  

çerçevesi nde yakl aşıl mı ştır. 

2.  Ekonomi k düzende,  kapi t ali st  geli şme i l e sanayil eş me ve özel  mül ki yeti n 

kur umsall aş ması sağl anmı ştır. 

3.  Ul us- devl et ve t emsili demokr asi kur umsall aştırılmı ştır. 

4.  Kanun karşı sı nda eşi t,  topl um i çi ndeki  hakl arı nı n ve sor uml ul ukl arı nı n bi linci nde 

ol an, özgür yurtt aş ol uştur ul muşt ur. 

Tür ki ye' de,  Cu mhuri yet' i n kur ul uşundan sonr aki  il k 20 yıl,  geli şme önceli ği ni  

ekonomi ye ver mesi ne r ağmen,  doğr udan ya da dol aylı  ol ar ak,  t opl umsal ,  si yasal  ve 

kül t ürel  kur umsall aş mal ardan ol uşan ür eti m güçl eri ni n geli şmesi ne kat kı  yapan ana 

et menl eri n büt ünl ük i çinde el e al ı ndı ğı  bi r  zaman kesi ti di r.  Kepenek ( 1999), 

Cu mhuri yet'i n,  1920' l eri n,  çok ağır  dı ş ve i ç ekonomi k koşull arı na göst erilen ol uml u 

t epkil eri n bi r  büt ünü ol arak değerl endi rir.  " Türki ye t opl umu o yıll arda var  ol ma savaşı 

ver mi ştir;  koca bi r  i mparat orl uk t ari he karı şmakt adır.  Bu dur umda t opl umun gel eceği  

nasıl  ol acaktır  sor usu,  kaçı nıl maz ol ar ak gündemi  ol uşt ur muşt ur.  Cumhuri yet,  bu 

sor unun yanıtı nı  ar ayı ştır;  daha doğr usu yanıtın kendi si di r.  Ger çekt e Cu mhuri yet 

çağdaşl aş ması  ul usl ar  arası  geli şmel er  karşı sı nda al ı nan ul usal  önl eml eri n ya da 

göst eril en t epkil eri n büt ünüdür;  dor uk nokt ası dır.  Cumhuri yet,  bi r yeni l eş me 

ol gusudur.  Bununl a bi rlikt e,  Cu mhuri yet  ol gusunun beli rl eyi ci  i ti ci  gücü ül ke i çi  

geli şmel er  değil;  kapi t al i st  ve emper yali st  dünyadır;  o dönemi n daha doğr usu 

1920' l er  öncesi ni n kür esell eş me sür eci di r.  Asl ı nda bu nokt ada Os manl ı- Cumhuri yet 

yenil eş mel eri  ar ası nda bi r  kopukl uk sapt anabilir.  Çünkü,  Os manl ı  yenil eş mesi  de, 

eğer  t ari hsel  evri mi  i çi nde i ncel eni rse kol ayca gör ül ebil eceği  gi bi,  esas ol ar ak dı ş 

et kenl erce uyarl anmı ştır.  Ancak,  cumhuri yet  yeni l eş mesi ,  ul us- devl et i  yar at an 

ögel er e dayandırıl mı ştır; dı şt an gel en ve on yıll ar  boyu sür eklili k kazanmış bul unan 

si yasal ,  ekonomi k,  di nsel  ve et ni k baskı  ve yıkı ml ar a karşı  ul us- devl et  bi çi mi ne 

dönüşen bi r  başkal dırıdır.  Bu nedenl e de Cumhuri yet  yenil eş mesi , ekonomi k 

geli şmeyi  sağl amak üzer e,  yasal ,  kur umsal , si yasal  ve kül t ürel  yönl eri yl e, 

ekonomi yl e doğr udan ya da dol aylı  bi r  bi çi mde i l i şkili  ol an politi kal arı n büt ününden 

ol uş makt adır. " 
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Tabl o 4. 1 Tür ki ye' de 1923- 1946 Yı ll arı  Ar ası ndaki  Gel i şmeni n Temel  Özeli kl eri 

( Türel, O.,  1999’ den özetl enmi ştir.) 

 Kur ul uş 1923- 1946 

" Hayatt a Kal ma" Strat eji si nin Temel  
Bel i rl eyi cil eri 

İ ç Di nami kl er 

Yeni  Si yasal  Meşr ul uk Ar ayışl arı nı n Dönü m 
Nokt ası  

Eki m 1923 

Cu mhuri yeti n İ nsan Ti pi  Cu mhuri yet'i n Yurtt aşı  

"İ kti sadi  Pl an" Anl ayı şı  Kı s mi  Pl anl ar 

Mekan Or gani zasyonu Sı nırlı Kentl eş me 

İ ç- Dı ş Makr oekono mi k Denge " Konservatif" Politi kal ar Ar acılı ğı yl a 
Kor unuyor 

Sanayil eş me Modeli  Dünya Ekono mi si ne Ekl eml en me, 
Sonr al arı İt hal İkamesi  

Sanayi de İ ş Ör gütl enmesi  Manüf akt ür, Machi nof act ure' e Geçi ş 

Fi nans Kesi mi ni n İ şl evl eri n Bakı ş Ul usall aş manı n Ar acı Ol ar ak 
Fi nansal  Kur umsall aş manı n 
Gel i ştiril mesi  

At at ürk ( 1989),  ul usal  ekonomi ni n ger eği ni  17 Şubat  1923' de İ zmi r  İ kti sat 

Kongr esi' ni açarken yapt ığı konuş ması nda şöyl e açı kl amı ştır;  

Tür k t ari hi  i ncel eni rse büt ün yükseli ş ve çöküş  sebepl eri ni n i kti sat  mesel esi nden 

başka bi r  şey  ol madı ğı  anl aşılır.  ...  Yeni  Tür ki ye' mi zi  l ayı k ol duğu mert ebeye 

ul aştırabil mek  i çi n mutl aka i kti sadi yatı mı za bi ri nci  der ecede öne m ver mek 

zor undayı z.  Çünkü za manı mı z t ama men bi r  i kti sat devr esi nden başka bi r  şey 

değil di r.  Öyl e bi r  i kti sat  devri  ger eki r  ki ,  artı k mi ll etimi z  i nsanca yaşamayı  bil si n... 

Ül kemi ze zengi n ül kesi,  zengi nli kl er  ül kesi ,  bu yeni  Tür ki ye' ni n adı na da çal ı şanl ar 

ül kesi  denil si n.  Ti car eti mi zi n yabancıl ar  el i nde kal ması,  ül kemi zi n ser veti nden 

yet eri nce yar arl anma ma mı za yol  açar.  Yeni  devl eti mi zi n,  yeni  hükü meti mi zi n büt ün 

esasl arı, büt ün pr ogr aml arı i kti sat pr ogr amı ndan çı kmal ı dır.  

Ekonomi k geli şme,  çağdaş devl etl er  sevi yesi ne eri şmede önceli k ol ar ak gör ül müş 

ve bunun i çi n Tür k hal kını n katılı mı nı n ger eklili ği  savunul muşt ur.  Ekonomi k hedefl er 

amaçl ayan har eketl eri nin kı sa sür ede el de ettiği  başarı nı n Kur uç ( 1999)' a gör e, 

Tarı m, Alt yapı ve Sanayi  yatırı ml arı ndan ol uşan üç bil eşeni  var dır;  

1.  Tarı m;  O dönemde ül ke nüf usunun yüzde 80' i  köyl üdür.  Cu mhuri yet  bi r 

köyl ül er  ül kesi nde kur ulmakt adır;  onun i çi n ekonomi  t arı m önceli kli di r.  " Köyl ü, 

mi ll eti n ef endi si di r" sözü tarı mı n önceli kli ol duğunu dil e getirir. 

1924- 1929 dönemi nde tarı msal  ür eti mde et kili bi r  artı ş söz konusu ol muşt ur. 

Eki l ebilir  al anl arı n geni şletil mesi  ve devl et çe sağl anan özel  kr edil er  bu artışı n hı zı nı 

ol uml u yönde et kil emi ştir.  Ancak 1929 sonunda dünyada geli şen ekonomi k 
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dar al maya dayal ı  ol ar ak t arı m fi yatl arı nı n düş mesi ,  öneml i  bi r  t arı m merkezi  ol an 

Tür ki ye' yi  doğr udan ve ol umsuz et kil emi ştir.  30' l u yıll arı n yarı sı na kadar  dar al an 

t arı ma dayal ı ekonomi , 1935' t en iti bar en yeni den canl anmı ştır. 

2.  Al t yapı Yatırı ml arı; Bu yatırı ml arı n en öneml i  al anı,  1924- 37/ 38 ar asındaki  

demi ryol u politi kası dır.  " Yur dun demi r  ağl arl a ör ül mesi "  sl oganı nı  bul an bu 

politi ka i l e Cu mhuri yet yöneti mi  1940' t a t opl am 7300- 7400 kil ometreli k bi r 

demi ryol u uzunl uğuna kavuş muşt ur.  Sı nırl arı nı  ve deni zl eri ni  birbi ri ne 

bağl amı ştır. 

De mi r yoll arı,  ul us- devl et  kur ma ana fi kri ni  gerçekleştiren öneml i  bi r  et mendi r.  1924-

38 yıll arı  ar ası nda önceli kli  yatırı m ol an demi ryol u ağı  kur ul ması,  sadece kentl eri 

bi rbi ri ne bağl amayı  amaçl amakt adır.  Demi ryol u i le ül ke sı nırl arı  belirgi nl eştiril mi ştir. 

Os manl ı  dönemi n ül ke t opr akl arı nı n büyükl üğündeki  belirsi z;  devl eti n et ki  al anı 

kesi nl eştiril mi ştir. Bu sı nırl ar i çi nde kal anl ar ul us- devl et çatı sı altı nda bi rl eştiril mi ştir. 

3.  Sanayi ;  1924- 40 ar ası nda,  Teşvi k-i  Sanayi  Kanunu ( 1927),  Gü mr ük Kanunu 

(191929)  gi bi  özel  ekonomi k düzenl emel er  i l e Türki ye' de kı sa sür ede bi r  özel  

sekt ör  yar at mak amaçl anan politi kal ar  uygul anmıştır.  Sanayi de kamu kesi mi ni n 

geli şi mi  ana düşüncesi  1931- 32' de şekill enmi ş ve 1933 sonunda başl amı ştır.  

1932 öncesi  özel  sekt ör e dayal ı  sanayi  geli şi mi  politi kal arı  yet erli  i vmeyi  

sağl ayama mı ştır.  Devl et,  sanayil eş me har eketi nde öncü ol muş,  f arklı  mer kezl er de 

kamu yatırı ml arı  yapmı ştır.  Devl et çili k anl ayı şı ve ul us- devl et  yar at ma çabal arı 

sanayi  har eketl eri ne bağl ı ol arak geli şmi ştir.  

Cu mhuri yet,  ki mli ği n f arkında ol mayan Tür k t opl umunu ul usl aştırarak ort aya çı kar an 

ve di ğer  ul usl ar  karşı sı nda var  eden,  ekonomi k geli şmeyi  ve çağı  yakal amayı  hedef 

al an bi r  ol gudur.  Hal k,  hem kendi  i çi nde hem de di ğer  t opl uml ar  karşı sı nda ki ml i k 

kazanmı ş ve var  edil mi ştir.  Ancak,  hal k yeri ne yöneti m er ki  t ar afı ndan ar zul anan 

hedefl ere ul aş mak yi ne devl et e düş müş,  devl et,  her  al anda ger çekl eştirdi ği  

devri ml eri n hem uygul ayıcı sı  hem denet çi si  ol muşt ur.  Devl eti n,  Cumhuriyet'i n i l anı 

il e hedefl edi ği  ' moder n'  Türk ki mli ği ni,  sadece si yasi  düzl emde sı nırl ama mak ger eki r. 

Topl umun çağdaşl aş ması,  mekansal  yenil eş me har eketl eri yl e dest ekl enmi şti r.  Tür k 

t opl umunun özgün mi marlı k kül t ürüne,  çağı n ger ekl eri  doğr ult usunda ekl emel er 

yapıl mı ştır.  Cumhuri yet'in i l anı nı n ar dı ndan hı zlanan sanayi  yatırı ml arı  ve Ankar a 

başt a ol mak üzer e ' çağdaş'  kentl er  kur ma har eketl eri,  bi reysel  ve t opl umsal  ol ar ak, 

yeni  ki mli ği n ol uşumuna yar dı mcı ol muşt ur.  
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4. 1 Cu mhuri yet ve Bi reysel  Ki mli k 

Cu mhuri yet'i n il anı  il e,  Mi sak-ı  Mi lli  sı nırl arı  i çi nde yaşayan her kes,  Os manl ı  Devl eti 

yöneti mi nde sahi p ol duğu ' ümmet'  st at üsü yeri ne,  yöneti m er kini n i çi nde 

bul unabil eceği  ' hal k'  stat üsüne kavuş muşt ur.  Yöneti m,  hakl arı nı  ve deneti mi ni, 

kendi ni  ol uşt ur an hal kı na devr et mi ş,  kamusal  ol an özerkl eşer ek si vil  t opl umun var 

ol ması  sağl anmı ştır.  Cumhuri yet'i n bi rey anl ayı şını n t opl umsal  boyut u da öneml i di r. 

Bu boyut,  ül ke i nsanı nın ner edeyse asırl ardır  sür egel en ve t opl umsal  ezil mi şli k 

duygusu denil ebil ecek bi r  anl ayı şt an kurt ul ması  ve bunun sonucu ol arak hal kı n 

kendi ne  güven kazanması dır.  Kepenek ( 1999)  t opl umsal  özgüveni  ,  bili mden 

sanat a,  eği ti mden ekonomi ye her  al anda i l eri  niteli kli  ür eti ml e kazanıl ması  ol ar ak 

t anı ml ar;  " Cumhuri yet,  savaş maya ya da kahr amanl ı ğa dayal ı  özgüveni n ür eti me 

dayal ı  özgüvene dönüşmesi  bi çi mi nde al gıl anabilir."  Cumhuri yet,  akl a önem ver en 

bi r  devri mdi r.  Bi rey,  yet eneği ne bağl ı  ür etime katıl ması nı  amaçl ar.  Ki şi sel  

yet enekl eri n ön pl ana çıkarıl ması  i se,  bi reyi  t opl umu karşı sı nda t anı ml ar;  özer k 

ki mli k kazandırır. 

Bi reysel  özerkli ği  hedef  al an Cu mhuri yet,  o dönemde yaşayanl ar  i çi n kol ay anl aşılır 

bi r  kavr am ol ma mı ştır. Os manl ı  Devl eti  yönet i mi nde,  eği ti mi n yaygı n ve kol ay 

anl aşılır  ol arak yür üt ülme mi ş ol ması  da bu kavr amı n eyl eme geç mesi nde 

karşıl aşıl an zorl ukl arı n başı nda gel mi ştir.  Yönetim,  uyr uğu al tı ndaki  bi reyl er e kendi  

hak ve özgürl ükl eri ni  anl at abil mek i çi n Cu mhuri yet'i n il anı ndan sonr a yoğun bi r 

eği ti m sef er berli ği  başlat mı ş ve bunun i çi n kur uml ar  kur muşt ur.  Cumhuri yet'i n 

ol uşt ur duğu kur uml ar,  i nsanı  ez mek,  bi reyselliği ni  yok et mek yeri ne,  i nsanı n 

ki şili ği ni n güçl enmesi ni  amaçl amakt adır.  Türki ye'de,  Devl et çili k il kesi ne bağl ı  ol ar ak 

kur ul muş kur uml ar,  kavramsal  ezi ci  et ki si ni,  Cumhuri yet  düşüncesi ni n i nsan odakl ı 

ol ması özelli ği yl e yitir mi ş ve bi reyi n özgürl eş mesi  sağl anmı ştır.  

Ul us,  hal k,  bi rey kavr aml arı,  Cu mhuri yet  il e or t aya çı k mı ştır.  Cumhuriyet  fi kri yl e, 

Tür k ki mli ği ni n ana hat l arı  belirl enmi ş,  bu ki mli ği  t aşı yan bi reyl er,  bi reysel  ve 

t opl umsal  düzl emde var  edil mi ştir.  Bi reysel  hak ve özgürl ükl eri n ön pl ana 

çı karıl ması,  o dönemde mi mari  ür ünde konut u gündem konusu yapmı ştır.  Topl umsal  

ol ar ak,  yeni  ül keni n sı nırl anırı nı n belirl enmesi  gi bi,  bi reyi n yaşam al anı  da yeni den 

düzenl enmi ştir.  

4. 2 Cu mhuri yet ve Topl umsal Ki mli k; Moder nl eşme ve Ul us Arayı şı  

Ekonomi k,  t opl umsal  ve si yasi  al anl ar da " gel eneksel "  yaşam bi çi ml eri nin aşıl ması 

anl amı nda kull anıl an " moder nl eş me"  t eri mi , Lati nce moder nus' t an ( hemen 

şi mdi' den)  gel mekt edi r  ki ,  onun da kökü " öl çü" anl amı na gel en modus'tur  -  yani  



 39 

epi st emol oji k ol ar ak "moder n",  "öl çül dükçe hemen şi mdi "yi  göst er mekt edi r. 

Anl amdaşı  ol an "yeni " gi bi ,  " moder n"  de gör eceli  bi r  kavr amdır:  " Şi mdi "ni n, 

"bugün" ün eskil eri  bi r  zamanl ar  yeni ,  moder n i diler;  bugün yeni ,  moder n ol anl ar  da, 

hi ç kuşkusuz, gel ecekt e eski yecekl er di r. (Tunçay, 1999)  

Akarlı  ( 1999)' ya gör e,  "çağdaşl ı k";  geç mi şe bu anl ayı şı n belirl edi ği  sor ul ar  ve 

yor uml arl a yakl aşan,  t oplumsal  hafı zayı  da ona gör e şekill endi ren bi r  anl ayı ştır  ve i ki  

t ari hsel  bakı şl a açı kl anabilir.  Bi ri nci si,  ul us- devl et  ol mayı  çağdaşl ı ğı n dor uğu 

sayar ak,  devl et e,  uyuml u bi r  t opl um/ mi l l et  ve i sti krarlı  bi r  si yasi  düzen yar at ma 

gör evi  yükl eyen anl ayı ştan kaynakl anan mi lli yetçi  ve devl et çi  t ari h açı sı.  İ ki nci si, 

çağdaşl ı ğı  yapı sal  i kti sadi  ve t ekni k/t eknol oji k dönüşüml erl e özdeşl eşti ri p,  bu 

dönüşümü yer el  ür etim i li şkil eri ni n ve/ veya devl etl erar ası  i kti sadi  i li şkil eri n 

di nami ği nde ar ayan anl ayı şt an kaynakl anan i ktisat  ve t opl um t ari hçili ği. Ar al arı nda 

öneml i  f arklılıkl ar  ol masına r ağmen,  her  i ki si  de sosyal  ve beşeri  bili ml eri n payl aştı ğı 

"poziti vi st"  t emel e dayanması yl a,  yakı n epi stemol oj i k akr abal ı k i çermekt edi r. 

Ber man ( 1994)' a gör e moder n ol mak,  kendi mi zi  macer a,  güç,  büyüme i l e 

"kendi mi zi n ve dünyanın dönüşümünü vaat  eden bi r  ort amda ol maktır.  Aynı 

zamanda sahi p ol duğumuz,  bil di ği mi z,  her  şeyi  t ahri p et me t ehdi di  i çerir.  Moder n 

ort aml ar  ve deneyi ml er  büt ün coğr afi  ve budunsal  sı nırl arı,  sı nıf  ve mi lliyet,  di n ve 

i deol oji  sı nırl arı nı  aşar; bu anl amda,  moder nli ği n büt ün i nsanl ı ğı  birl eştirdi ği  

söyl enebilir.  Fakat  bu,  çeli şkili  bi r  bi rl eş medi r,  ayrılı ğı n bi rli kt eli ği di r;  hepi mi zi  sür ekli 

bi r  parçal anma ve yenilenme,  mücadel e ve çel i şki,  belirsi zli k ve acıl ar gi r dabı na 

at ar." 

Tür ki ye Cu mhuri yeti  öncesi nde,  Os manl ı  Devl eti  de moder nl eş me gi ri şi mi nde 

bul unmuşt ur.  Bi ri nci  Meşr uti yet  ( 1878)  ve İ ki nci  Meşr uti yet  ( 1908),  il e demokr ati k 

yapı  yeni den düzenl enmek i st enmi ş ama dönem padi şahl arı nı n i kti darı  mi l l et e t esli m 

et mek i st eme mel eri nden dol ayı  her  i ki  har eketl enme de yarı m kal mı ştır.  Ancak,  her 

i ki  har eket,  Cu mhuri yet' i n il anı  öncesi ,  Türk t opl umunu yöneti me katılım f i kri ni n 

ol uş ması nı  sağl amı ştır.  Moder n Tür k devl eti  i se,  TBMM' i n kur ul up , " Mi sak-i  Mi lli "  il e 

ül ke sı nırl arı nı  belirl emesi  ve bu sı nırl ar  i çi ndeki l eri n egemenli ği ni  kabul  et mesi  i l e 

kur ul muşt ur. 

Pol anyi  ( 1944),  modern t opl umu t anı ml ayan i ki  t emel  sür eçt en bahset mi ştir. 

Bi ri nci si,  Pazar  ve endüstri  t opl umunun 16.  Yüzyıl dan başl ayar ak ort aya çı kı şı dır. 

Bunun al tı nda yat an,  i nsanl arı n gel eneksel  kırsal  yüküml ül ükl eri nden ve bağl arı ndan 

kurt ul arak bu sür ece kat ıl mal arı,  ger ek met a al ıp sat ar ak,  ger ek kendi  i ç güçl eri ni  

ve/ veya t opr akl arı nı  pazarl ayar ak çarkı  har ekete geçi ri p besl enmel eri di r.  Moder n 

t opl umu t ama ml ayan i kinci  t emel  sür eç i se,  t oplumun kendi ni  kor uma dürt üsünün 
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har eket e geç mesi  sonucu ger ek ki şi sel  özgürlükl eri  gar anti  al tı na al an,  ger ek 

i nsanl arı n sı nırsı z sömür mel eri ni  önl eyen bi r  di zi  t edbi ri n kur umsall aş ması dır.  Aynı 

yakl aşı ml a,  Kasaba ( 1998)  moder nl eş meyi ,  " pi yasa t opl umunun ve ul us- devl eti n 

doğuşuna eşli k eden t opl umsal  yaşamdaki  çeşi tli  dönüşüml eri  özetl eyen 

genell eştiril mi ş i maj l ar"  ol ar ak t anı ml amakt adır.  "Tari hsel  bakı mdan moder nl eş me 

bi reyl eri n ve t opl ul ukl arın geni şl eyen pi yasa t opl umunda yer  edi nmek i çi n bazı 

gel eneksel  yüküml ül ükl eri nden kurt ul mal arı nı  gerektir mi ştir."  Bu,  bazı  t opl uml ar da 

ail el eri n güçl enmesi ne,  bazı  t opl uml ar da i se "yer el,  ul usal  ve ul usl ar  üst ü ki mli kl eri n 

yeni den bi çi ml enmesi ne" ya da " yeni  ul usal  ve ul usl ar ar ası  kur uml arı n yar atıl ması na 

yol  aç mı ştır.  Türki ye' de Cu mhuri yet'i n kur ul masıyl a başl ayan ve ul us- devl et  çatı sı 

al tı nda yeni  bi r  ki mli k arayı şı na gi ren moder nl eşme sür eci ,  yöneti cil eri  tar afı ndan, 

t epeden t abana i nen bi r  sür eç ol ar ak kavr anmıştır.  " Dol ayı sı yl a çabal arı  öneml i 

öl çüde Os manl ı  kur uml arı nı  deği ştir meye ve i çi nde bul unan koşull arı n maddi  ve 

f or mel  yönl eri ni  yeni den bi çi ml endi r meye yöneli ktir.  Güdül en amaç daha çok 

bunl arı n Avr upa' daki  karşılıkl arı na benzemesi ni  sağl amaktır.  Temel de yat an 

varsayı m ort amı n ve kur uml arı n deği şmesi  hali nde,  bi reyl eri n davranı şl arı nı n 

kol ayca bi çi ml enebil eceği di r."  Ul us- devl et,  Sarı bay ( 1999)' a gör e,  modernl eş meni n 

üç t emel  özelli ği il e ort aya çı kar; 

1.  Moder nl eş me her  şeyden önce,  kül t ürel  bi r  f aklıl aş ma yarat ar ak, 

t opl umsallıkl arı n bi rbi ri nden ayrı,  hatt a bi rbi ri ne kar şı  ot onom hal e gel mesi ni  

sağl ar, 

2.  Özer k t opl umsallıkl ar  i çinde ( di n,  ekonomi ,  bilim,  hukuk...)  akl ı  r ehber  edi nen 

özerk bi reyl ere ol an i hti yaçl arı vur gul ar, 

3.  Makr o düzeyde,  t opl umsal  ör gütl enmeni n i radi  ve akli  bi r  t emel e dayanması 

ger eği ni ort aya çı karır. 

Gell ner  ( 1983),  moder nl eş meni n en başarılı  örnekl eri ne,  Batı  Avr upa ül kel eri ne 

bakar ak,  ul us- devl et  bi rimi ni n t opl umun moder nleş mesi ni  sağl ayan en etki n ve en 

öneml i  ar aç ol duğunu savunmuşt ur.  Moder n t ari h sür esi nce,  t opl umun kendi ni 

kor uma dürt ül eri  en et ki n bi çi mde ul us- devl et düzeyi nde somutl aş mı ş,  bunl ar a 

al t ernatif  ol abil ecek kabile,  ail e veya i mpar at orl uk gi bi  bi ri ml er  i se ya çok küçük  ve 

zayıf  ya da moder n gereksi nmel eri  karşıl ayamayacak kadar  büyük kal mıştır.  Ul us-

devl et,  var  ol an mi ll etl erin uyanı p yeni den homoj en bi ri ml er  hali nde ör gütlenmel eri ni  

karşıl amakl a bi rli kt e,  bi ri ml eri n si vil  t opl um örgütl eri yl e,  eği ti ml e ve t opl umsal  

katılı ml a yar atılı p bi çiml endi ril mesi di r.  Türk Ul usu' nu var  et me çabası ndaki  

Cu mhuri yet'i n ana fi kri  bu yakl aşı ml a açı kl anabilir.  Sunar  ( 1999)' a gör e,  Cu mhuri yet 

t ek- devl et,  t ek-kült ür  il kesi ne dayal ı dır.  Ul usl aştırma sür eci,  Os manl ı' dan devr al ı nan 
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çok-kül t ürl ü t opl um yer i ne t ek kül t ürl ü bi r  ul us- devl et  yar at ma çabası  ol ar ak 

özetl enebilir. 

Sarı bay ( 1999),  i hti yaçl ar  si st emi  ol ar ak si vil  t oplumun beli r mesi  ve kamusal  al anı n 

burj uva mahi yeti  kazanması nı,  si vil  t opl umun ort ak bi rli ği  t emsil  edil erek Cumhuri yet 

kavr amı na yeni  bi r  i çeri k kazandır ma gi ri şi mi ni  gündeme geti rdi ği ni  savunur; 

Cu mhuri yet,  Lati ncesi  il e Res Publi ca,  esasen devl eti n kamusal  mahi yet  t aşı dı ğı na 

i şar et  eden bi r  kavr am ol arak düşünül ebilir.  " Bu yakl aşı ml a,  günümüzde cumhuri yet 

fi kri ni n nasıl  i f ade edilebil eceği ,  kamusal  al an kavr aml aştırıl ması na bakıl ar ak 

anl aşıl abilir.  Kamu ( public)  kavr amı  hukuki  bi r  kavr amdır  ve " herkese açı k"  anl amı nı 

i çeri r.  Kamusal  al anı  belirl eyebil mek i se,  özel  al ana bakıl arak yapıl abilir.  Lati nce, 

"özel "  ( pri var e),  bi r  şeyi  kendi  üst üne mal  et mek anl amı nı  t aşı makt adır.  Ki şi sel  

çı karl arı n ort ak i yi  ( common good)  uğr una aşıl ması,  devl eti n kamuya mal  edil mesi , 

(si vil)  t opl umun devl eti  el e geçi r mesi ne muadil  olması dır.  Devl et,  ort ak bi rli ği  t emsil 

etti ği nden " herkese açık"tır,  yani  kamusal  mahi yeti  arz et mekt edi r.  Bu da, 

cumhuri yet  fi kri ni n t emel  i deası nı  yansıt makt adır.  Sarı bay ( 1999)' a gör e,  kamusal  

al an f arklılıkl arı  ve çoğullukl arı  ört en şekil de kol oni ze edil mi ştir.  Türk modernl eş mesi  

buna en i yi  ör nektir.  Özel  çı karl ar  ve t al epl er bastırıl madan genel  yar arı  t esi s 

et meni n en et ki n yol u ol ar ak devl et  koll ektif  akl ın t emsil ci si  sayıl mı ştır.  Bu sayede, 

i nsanl ar  yurtt aş st at üsüne kavuş muşt ur.  Türki ye' de Cu mhuri yet'i n politi k sözl üğünde 

yurtt aş,  bi r  t opl ul uğa mensup ol mayı  i f ade et mektedi r.  Bu t opl ul uk ancak aynı  yasa 

koyucu t ar afı ndan t emsil edil en ort akl ar bi rli ği, yani ul us ol abilir.  

Bil gi n ( 1996)' e gör e,  " Türki ye Cu mhuri yeti' ni n başl angı ç anayasal arı  ve At at ürk' ün 

söyl eml eri  bi r  büt ün ol arak değerl endi ril di ği nde,  cumhuri yeti n,  t emel  i l keleri  i ti bari yl e 

Kant' t an Fr ansı z Devrimi ' ne kadar  uzanan anl ayı şı  devam etti rdi ği  söyl enebilir." 

Os manl ı  sonr ası  kur ul an yeni  Türk devl eti ni n özü,  cumhuri yet  fi kri,  ul us anl ayı şı  ve 

moder nl eş mesi  perspektifi  ol ar ak özetl enebilir. Ona gör e,  "cu mhuri yet,  ort ak 

çı karl arı  amaç edi nen ve ot orit eni n özgür  i nsanl ar  üzeri ne yasal ar  yol uyl a i cr a 

edil di ği  bi r  t opl um ti pi ni  t anı ml amakt a ve büyük öl çüde hukuk devl eti anl amı na 

gel mekt edi r."  Devl eti n yasası,  i nsanl ar  t ar afı ndan,  i nsanl ar  i çi n yapılır.  Yasal ar, 

t opl umu ol uşt ur an bi reyleri  ayrı ştırı cı  değil  büt ünl eştiri ci,  t ek ki mli k al tı nda t opl ayı cı 

kur all arı  i çeri r.  Ul us- devl et,  bu anl ayı şl a şeki ll enmi ş,  Türki ye Cu mhuri yeti' ni n 

t emell eri nden t eki ni  ol uşt ur an bi r  anl ayı ştır.  Topl uml arı n ul usl aş ması, i ki  f arkl ı 

şekil de:  t opl umun ort ak bi r  hedef  i çi n bi rli k ("t ek") ol ması yl a ya da bi r  ar ada yaşayan 

bi reyl eri n koll ektif  (zaman,  kül t ür)  deneyi ml eri ne bağl ı  gerçekl eşi r.  Tür ki ye 

Cu mhuri yeti' ni n ul usl aşma yönt emi ,  ort ak hedef  i çi n "t ek"  çatı  al tı nda t opl anmaktır. 

Ort ak hedef  i se,  yi ne Tür ki ye Cu mhuri yeti' ni n hedefl eri nden bi ri  ol an 

" moder nl eş me" di r. 
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Topl umsal  kal kı nma,  düzen ve dengel erl e bi rli kt e kül t ürün deği ş mesi ne par al el 

ol ar ak ki mli k bunal ı mı  sor ununu gündeme geti rir.  Bu sor una çözüm get ir mek i çi n 

ul usl aş ma sür eci ne bakmak  ger eki r.  " Her  ul us kuşkusuz t opl umdur;  ama her  t opl um 

henüz ul us ol mayabilir.  Başka bi r  deyi şl e,  ul us varlı ğı  il e t opl um varlı ğı  ar ası ndaki  

ili şki,  bi re- bi r,  karşılıklı  ya da si metri k ol mayabilir."  Ul usl aş ma,  İ ngilt ere ve Fr ansa 

gi bi  Avr upa t opl uml arı  i çi n kendili ği nden doğan bi r  geli şmedi r.  Bu t opl uml ar,  i ki -üç 

yüzyıllık kanl ı  i ç savaşl ar  ve kökl ü devri ml er sonunda ul us ol muşl ar dır.  Ul us 

yar at mak i çi n yol a çı kan Tür k Devri mi  i se,  bi r  kültür  devri mi di r.  Ul usl aş ma çabal arı 

öncesi  ki mli ği ni n f arkı nda ol mayan Tür k Ul usu,  bu devri ml e var  edil mi ştir.  " At at ürk, 

Tür k varlı ğı nı n gel eceği ni  ve güvencesi ni,  ' Yeni  Türk i nsanı  yar at ma'  sor unu ol ar ak 

gör müşt ür.  bu konuda düşünüp fi ki rl er  ür etmekl e yeti nme mi ş,  çeşitli  öneril eri 

denemi ş,  el eyer ek değerl endi r mi ştir."  Bunun i çi n,  "çağdaş Batı  ör nekl eri nden 

esi nl ener ek,  di n veya kan bi rli ği  üzeri ne değil  de,  dil -kült ür  bi rli ği  il e"  ort ak t ari h bili nci 

kavr aml arı nı  kull anmı ştır  ( Güvenç,  2000).  " Türki ye Cu mhuri yeti' ni n t emel i  kül t ür 

ol acaktır."  Ama bu,  i mpar at orl uk dönemi nden mi r as kal mı ş,  çağdı şı hur af el er 

manzumesi  değil,  dünya mi ll etl eri  i çi nde saygı n yeri ni  al an l ai k Tür ki ye 

Cu mhuri yeti' ni n yeni  kültür ü ol acaktır ( Üçok, 1985; Güvenç, 2000). 

At at ürk (1989) yar at makta ol duğu Türk kült ürünü şu sözl erl e açı kl amı ştır:  

Eski  devri n,  di ne karı şmı ş masall arı ndan,  yar atılı ş ve varlı ğı mı zl a i l gi si  ol mayan f i kir 

ve i nançl ar dan,  Doğu' dan ve Batı' dan gel en et kil erden uzak,  mi lli  kar akt er ve 

t ari hi mi ze uygun bi r  kül tür...  Yap makt a ol duğu muz i nkıl apl arı n gayesi  Türki ye 

Cu mhuri yeti  hal kı nı,  t amamen asri,  ve büt ün mana ve eşkali  i l e medeni  bi r  hey' eti 

i çti mai ye hal i ne i sal  et mekti r.  ...  Medeni yeti  harst an ( kül t ürden)  ayır mak  güçt ür, 

ger eksi zdi r.  Bu nedenl e,  harst an ne anl adı ğı mı  söyl eyeyi m.  Har s,  bi r  t opl umun 

devl et  hayatı na,  fi ki r  hayat ı na yani  bi li m ve güzel  sanatl arda;  i kti sadi  hayatt a yani  

t arı mda,  ti car ett e,  zanaatt a,  kar a,  deni z ve hava ul aşı mı nda yapabil eceği  şeyl eri n 

bil eşkesi di r.  Bi r  mi ll eti n medeni yeti  dendi ği  zaman hars adı  al tı nda saydı ğı m üç t ür 

(ti car et,  bili m ve güzel  sanatl ar)  f aali yet  muhassal asından ( bil eşkesi nden)  başka bi r 

şey ol mayacağı nı sanırı m.  

Güvenç ( 2000)' e gör e,  At at ürk' ün kül t ür  anl ayı şı,  dayandı ğı  t emel  il kel er, yönel di ği 

hedefl er ve amaçl arı açısı ndan;  

1.  Ül keni n davası,  deği şen yarı şan dünyada var  ol maktır.  At at ürk,  ekonomi k gücün, 

yeti şmi ş i nsan gücüne yani  kül t üre bağl ı  ol duğunu savunduğundan dol ayı ; Tari hi  

Ger çekçi di r, 

2.  Akıl cı  ve Bi li mci di r,  i nceleme ve ar aştır maya önem veri r.  Amaçl arı nı  pozi tif  bili me 

dayandırır. 

3.  At at ürk' ün medeni yet  ve kül t ür  gör üşüne gör e,  maddi ; ekonomi k /  t eknol oji k, 

manevi ;fi kri  /  edebi  ve beşeri;  bi reysel  /  kur umsal  yapı,  i şl ev,  kur um ve güçl eri n 

bil eşkesi kült ürü ol uşt ur ur. Dol ayı sı yl a, Kavr am ve Kapsamada Büt üncüdür. 
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4.  Evri mci  ve Yenili kçi di r,  gel eneksel  ol ana karşı  yepyeni  bi r  düzeni  ort aya koyar ak, 

t opl umsal  yaşamı n her nokt ası nda deği şi kli k yapmı ştır. 

5.  Çağdaş ve Batılı dır,  Batılı  devl etl eri n sahi p ol duğu r ef ah sevi yesi ne ul aş mayı  ve 

geri de bırak mayı arzul ar. Batılı düşünce karşı sı nda, Batı' dan daha çok Batılıdır. 

6.  Tür ki ye Cu mhuri yeti' ni n t emeli  kül t üre dayandırıl mı ştır.  Bu kül t ür ün,  İ sl am 

Medeni yeti ne dayal ı  bir  Ar ap kül t ürü değil, Tür ki ye t opr akl arı  üzeri nde 

gerçekl eşen,  l ai k,  ul usal  ve çağdaş Tür k kül t ürü ol ması  amaçl anmı ştır,  yani  Tür k 

Kül t ürü, Milli yet çi Değil Ul usçu Yani  Lai ktir. 

Cu mhuri yet,  t opl ul uk hal i nde yaşayan bi reyl eri  bi r  ar aya geti r mi ş ve Tür k Ul usu' nu 

yar at mı ştır.  Yeni  ul usun hedefl eri  açı kça ort aya konmuş ve yönetim er ki  bu 

hedefl eri n uygul ayı cı sı  ol muşt ur.  Yöneti mi n özerkl eş mesi  ve bi reyi n yöneti me dahil 

edil mesi ,  kur uml arı  ol uşt ur muşt ur.  Saybaşılı  (1999)  devl eti,  "soyut  anl amda, 

si yaseti n söz konusu ol duğu özerk al anı n çerçevesi ni  ol uşt ur an;  i kti darı n,  kaynağı nı, 

ol uş ması nı,  yet kil eri ni n sı nırl arı  il e deği şme koşull arı nı  ve sür eci ni  bel irl eyen bi r 

düşünce,  somut  düzeyde si yasal  bi r  kur um"  ol arak açı kl ar.  Bi reyselli k kavr amı yl a 

t anı şan Tür k hal kı,  bu soyut  kavr amsal dan ol uşan yöneti mi n, hedefl eri 

doğr ult usunda, şekill endi ril mi ş ve ' çağdaşl aş ma'  hedefi yakal anmı ştır.  

4. 3 Cu mhuri yet Moder nl eşmesi nde Sanayil eşme  

Cu mhuri yet'l e hedefl enen bi reysel  ve t opl umsal  deği şi ml er,  dönemi n yöneti cil eri 

t arafı ndan ül keni n ekonomi k geli şi mi ne bağl ı t ut ul muşt ur.  Ekonomi k kal kı nma, 

arzul anan çağdaşl aş ma hedefi ni  sağl ayacak bir  ar açtır.  Oysa,  Cu mhuri yet  i l an 

edil di ği nde,  Os manl ı' dan mi r as kal an dört  f abri ka,  un deği r menl eri,  sı nırlı  sayı da hal ı 

dokuma ve madeni  eşya ür eti m at öl yel eri  dı şı nda ül ke sı nırl arı  i çi nde " sanayi "  ol ar ak 

ni t el endi ril ebil ecek bi r  ür eti m bul unma makt adı r.  Üst eli k,  bu ür eti m bi ri ml eri ni n 

yöneti mi  genel de gayrimüsl i ml er e ai t  ol duğundan,  Kurt ul uş Savaşı  ve mübadel e 

sonr ası,  Mi sak-ı  Mi lli  sınırl arı  i çi nde t erk edil mi ş f abri ka ve at öl yel er  kal mı ştır. 

Baydar  ( 1999),  Türki ye Cu mhuri yeti' ni n sanayi  har eketl eri ni,  1920' l erde " bi r 

zor unl ul uk ve el  yor damı yl a yapıl an bi r  ar ayı ş",  1930' l arda i se "si hi rli  bi r  sözcük, 

at eşli  bi r  t ut ku,  bi r  meydan okuma,  t am bi r  bağı msı zlı k umudu,  Ke mal i st  devri me 

i nanmı ş bi r  kuşağı n moder nl eş me ve yeni  bi r  ul us yar at ma pr oj esi ni n odağı "  ol ar ak 

yor uml amakt adır. 

Ayde mi r  ( 1932)' e göre,  cumhuri yet'i n ekonomi k düşüncesi nde sanayi l eş me 

yaşamsal dır;  en öneml i  a maçtır.  Çünkü,  ekonomi k bağı msı zlı k yal nı z ve ancak 

sanayil eş me i l e sağl anı r  ve si yasal  bağı msı zlık sağl am bi r  dayanağa kavuşur. 

At at ürk ( 1989),  1 Kası m 1934' de yaptı ğı  bi r  açılış konuş ması nda,  sanayi  
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har eketl eri nde devl eti n öncül ük gör evi ni  ve önemi ni  şu sözl erl e belir mi ştir;  " Ül keni n 

ekonomi k kur umunu berki t erek geni şl et mek,  en önde t utt uğumuz i şl erdendi r.  Onun 

i çi n sanayi progr amı mı zı, dur madan yür üt mekt eyiz." 

Cu mhuri yeti n i l k yıll arı ndaki  sanayil eş me har eketl eri ni  t ari hsel  ol ar ak i ki  gr uba 

ayır mak mü mkündür.  İlki ,  Cumhuri yeti n i l anı ndan,  dünyada ekonomi k sı kı ntılı 

dönemi n başl adı ğı  1929 yılı na kadar  geçen sür e,  di ğeri  i se,  1929-1939 yıll arı 

ar ası ndaki devl et çi sanayil eş me yıll arı dır. 

4. 3. 1 Cu mhuri yet'i n İl k Yıll arında Özel ser maye Bi ri ki mi ne Dayalı Sanayi 

Har eketl eri (1923- 1929) 

Cu mhuri yet,  bi reysel  özgürl üğü hedef  al an bi r  i deol oji ye sahi p ol duğundan dol ayı, 

Tür ki ye' de i l anı nı n i l k yıll arı nda,  sanayi  har eketl eri ni  de özel  kur ul uşl arı n ve 

şahı sl arı n gerçekl eştir mesi ni  amaçl amı ştır.  Cumhuri yet  öncesi  dönemde ul usl ar ar ası 

çevr el erde başl ayan Tür ki ye t opr akl arı nı  t arı ma dayal ı  ür eti me özendi r me 

politi kal arı,  sanayi  har eketl eri  i çi n ger ekli  yabancı  kr edi  dest eği ni  engell emi ştir. 

Sanayi de i st enil en i v me yakal anama mı ş ol sa da t arı msal  ür eti m gel iş mi ş ve o 

dönem ül ke ekonomi si ni n can damarı  ol muşt ur.  Bu dönemde,  arzul anan sanayi  

har eketl eri nden çok bu har eketi  t eşvi k i çi n yapı l an düzenl emel er  di kkat  çeki ci di r. 

1923' de t opl anan İ zmi r  İ kti sat  Kongr esi' nde daha sonr al arı  Tür ki ye' ni n 

sanayil eş mesi ne haki m ol acak kar arl ar  al ı nmı ştır.  1927' de çı karıl an Teşvi k-i  Sanayi  

Kanunu,  özel  yatırı mcıya devl et  dest eği ni n yol unu aç mı ştır.  Yatırı mcı ya ver gi  

muafi yeti,  devl et  ar azil eri nden yar arl anma i mkanı  gi bi  özerkli kl er  sunul muşt ur.  Bu 

kanun,  1929 sonr ası  devl et çi  sanayi  politi kası nı n al t  yapı sı nı  ol uştur muşt ur 

denil ebilir.  Kur uç ( 1999) ' a gör e bu dönemi n sanayil eş me pol iti kası nı n özeti  şudur; 

"...  sanayi de geli şme i çi n devl eti n har eket e geç mesi  aşağı  yukarı  i ki  yüzyı l  öncesi ne 

rastl ayan,  gel mi ş geç mi ş ör nekl er den i bar ettir.  Nor mal  ol ar ak,  devl eti n kendi  başı na 

yeni  sanayi  kur ması ve işl et mesi  söz konusu değil dir, ger eksi zdi r." 

Keyder  ( 1993),  Tür ki ye' de yerli  ser mayeni n modern t eknol oji  öl çekl eri ni n ger ektirdi ği  

kapasi t el erde yatırı m yapması ndaki  yet ersi zliği ,  devl eti n mevzuatt a bel i rtil en 

koşull ara uyan fi r mal ara belirli  par asal  ayrıcal ı kl ar  sağl aması yl a bi r  öl çüde 

gi deril di ği ni  savunur.  Teşvi k-i  Sanayi  Kanunu i le devl et,  uygun gör düğü fi r mal arı n 

geli şmesi ne kat kı da bul unmuşt ur.  Özelli kl e,  i mal at  sanayi si,  bu dönemde devl et 

t arafı ndan t eşvi k gör müşt ür.  1920' l er  Tür ki ye' si ni n,  i mal at  sanayi si ni n belirli 

sekt örl eri ne yatırı m yapıl ması nı  sağl ayacak bi r  geli şme aşaması nda ol duğu 

söyl enebilir.  Küçük ür eti cili ği n öt esi nde,  geli şmesi ni n başl angı çl arı nda da ol sa 

moder n sayıl abil ecek i mal at  sanayi si,  Avr upa' nı n met r opoll eri yl e ol an güçl ü kül t ürel  
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ili şkil eri n koşull andı ğı  i ç pazar  ger eksi nmel eri ne cevap ver ebil mi ştir.  Aynı  zamanda, 

Tür ki ye' ni n dünya ekonomi si yl e büt ünl eş mesi  sür eci nde ort aya çı kan ti car et 

ört üsünü t ama ml ayı cı bi r f akt ör" ol muşt ur. 

Savaş sonr ası,  ekonomi k ol ar ak zor  günl er  geçi ren hal kı n sanayil eş me har eketi ne 

katılı mı  sı nırlı  ol muşt ur.  Genel  ol ar ak,  ekonomi k gücün,  gayri müsli m t ebaanı n el i nde 

ol ması  i se,  amaçl anan "mi llil eş me"  i deol oji si yl e uyuş ma makt adır.  Sönmez ( 1999)' e 

gör e,  bu dönemi n ana özelli kl eri nden bi ri,  " devl et  eli yl e f ert  zengi n et me"  di ye 

t anı ml anan bi r  politi kayla,  özel  ser maye bi ri ki mi ne devl eti n kat kı sı dır.  Bu döne mde 

yerli  sanayi yi  geli ştir mek üzer e t eşvi k yasal arı  çı karıl mı ş,  çeşitli  özendi r mel er 

yapıl mı ş ama " dı şa bağıml ı  ti car et  ser mayesi ni n, et ki nli ği  kull anıl arak korumacı  bi r 

dı ş ti car et  politi kası  i zl enmesi ne ol anak veril medi ği nden"  bu pol iti kal ar  et kili  sonuç 

ver medi ği i çi n sanayil eşmede ci ddi  geli şmel er yaşanma mı ştır. 

4. 3. 2 Devl et çi Sanayi Hareketl eri (1930- 1939) 

1930 Dünya Ekonomi k Kri zi,  zor  şartl arda ayakta dur maya çal ı şan Türki ye' yi  de 

et kil emi ştir.  Asl ı nda dünya ekonomi si nde yaşanan sı kı ntıl ar,  bel ki  de Tür ki ye 

Cu mhuri yeti' ni n arzuladı ğı  moder nl eş me/ sanayil eş me har eketi ne i v me 

kazandır mı ştır.  1930 öncesi  t arı ma dayal ı  geli şen ül ke ekonomi si,  dünyada t arı m 

ür ünl eri ni n fi yatl arı nı n düş mesi yl e yeni  ar ayı şl ar i çi ne gi r mi ştir.  Dünya ekonomi si, 

sı kı ntılı  günl er  yaşarken,  Türki ye dı şa kapanarak,  devl et  eli yl e bi r  sanayi l eş me 

denemesi  yapmı ş ve başarılı  ol muşt ur.  Bor at av ( 1989)' a gör e,  1930- 1939 

dönemi nde i kti sat  politi kal arı nı  belirl eyen i ki  özellik "kor umacılı k"  ve " Devl etçili k"ti r  ve 

bu i kti sat  politi kal arı nı n yönel di ği  amaç ve el de edil en sonuçl ar  bakı mı ndan bu yıll ar 

"il k sanayil eş me dönemi "  ol ar ak ni t el endi ril ebilir.  Sanayil eş me hı zı nı  artırmakl a i l gili 

si yasi  kar arl arı n 1929 ve 1930 yıll arı  i çi nde al ı nması na karşı n,  pr ogr amı n 

uygul aması nda devl eti n et ki n r ol  oynaması, 1931 yılı  i çi nde uygul anmaya 

başl anmı ştır.  Tezel  ( 1994)' e gör e,  "sanayil eşmek  i çi n devl eti n yatırı mcılı k ve 

i şl et mecili k yapması  düşüncesi  ve uygul aması, asl ı nda Tür ki ye i çi n yeni  bi r  şey 

değil di r.  Os manl ı  devl etini n kl asi k çağl arı ndan beri,  gel eneksel  t eknol ojil erl e özeli kl e 

sil ah,  askeri  ger eç ve gi yi m eşyal arı  ür et en t esi sl eri  var dır.  Os manl ı hükümeti, 

1830' l ar  ve 1840' l arda,  sanayi  devri mi  sonr asında Avr upa' da ort aya çı kan yeni  

t ekni kl erl e bi r t akı m yeni  devl et f abri kal arı da kurmuşt ur."  

Cu mhuri yeti n i l k yıll arı nda da,  Os manl ı' dan mi r as kal an f abri kal ar  ör nek göst eril erek 

devl eti n sanayil eş mede et ki n r ol  oynaması  ger ekti ği  fi kri  ağır  bas makt adı r.  1925 

yılı nda bu a maç i çi n Sanayi  ve Maadi n Bankası  kur ul muş ve i kti dar t ar afı ndan 

Japonya ve Pr usya' nı n sanayil eş me modeli  ör nek göst eril mi ş ama bu öneri  mecl i s 
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t arafı ndan r eddedil mi ştir.  1930 Dünya ekonomi k buhr anı  i kti darı  yeni  ar ayı şl ar a 

iterken,  daha önce öneril en devl et çi  sanayil eş me politi kası  yeni den günde me 

gel mi ştir.  

1931 başl arı nda yurt  gezi si ni  t ama ml ayan At at ürk,  Cu mhuri yet  gazet esi  muhabi ri  ve 

aynı  zamanda mi ll et  vekili  ol an Yunus Nadi  i l e yaptı ğı  r öport aj da,  sanayi l eş mede 

devl et çi  uygul amal arı n ger eklili ği ni  şu sözl erl e savunmuşt ur;  " Her  şeyden evvel  

yapıl acak i şl eri n t asni fi ne i hti yaç var dır.  Bu t asni f  neti cesi nde i l k yapıl abilecek i şl er 

daha zi yade di kkat  ve hi mmeti mi zi  kendi  üzerl erine t opl amak üzer e ort aya üç sene 

i çi n,  beş sene i çi n bi r  progr am çı kacak ve bu müddet  zarfı nda da,  bu pr ogr amı n 

t ahakkuk edil mesi ne çal ışıl acaktır.  İl k üç veya beş seneli k pr ogr amı n t at bikatı  t emi n 

ol undukt an sonr a i ki nci  bi r  pr ogr am,  i ki nci  bi r  sahaya geçilir  ve böyl ece me ml eketi n 

i kti sadi  t eceddüt  ve t erakki  mer hal el eri  kat  etmesi  t emi n edil mi ş ol unur."  ( Nadi, 

1931) 

1932 yılı nda dönemi n başbakanı  İ s met  İ nönü,  sanayi  yatırı ml arı na kaynak bul mak 

i çi n Sovyetl er  Bi rli ği  ve İ t al ya' yı  zi yar et  eder ek dest ek i st emi ştir.  Sovyetl er  Bi rli ği 

maddi  dest eği ni n yanı  sı ra dokuma,  ki mya ve kendi r  sanayi  hakkı nda pl anl ama ve 

uygul ama r aporl arı  hazı rl amı ştır.  Must af a Şer ef  Özkan' ı n i kti sat  vekilli ği  sı r ası nda 

hazırl anmaya başl anan raporl ar,  si yasi  sebepl er den dol ayı  i stif ası yl a yerine at anan 

Cel al  Bayar' ı n vekilli ği sı rası nda t ama ml anmı ştır.  Raporl ar,  Bi ri nci  Beş Yıllı k 

Sanayi  Kal kı nma Pl anı  adı yl a 1933 yılı nda uygul anmaya başl anmı ştır. Sovyetl er 

Bi rli ği' nden sonr a dünyadaki  il k pl anl ama deneyi mi  ol an bu çal ı şma ekonomi de 

makr o öl çek yeri ne sadece sanayi  har eketl eri ni  kapsamakt adır.  Pl an i ki  ana 

böl ümden ol uş makt adır. İl k böl ümde,  dokuma,  maden,  ser ami k, sel ül oz ve ki mya 

sanayi  dall arı nda kur ul ması  pl anl anan 20 f abri ka hakkı nda r aporl ar  yer  al ırken,  di ğer 

böl ümde İ kti sat  Vekal eti'ni n yeni den yapıl andırılması  i çi n ger ekenl er  sıral anmı ştır. 

Uygul aması,  Cel al  Bayar  t ar afı ndan Devl et  Sanayi  Ofi si  ve Sanayi  Kr edi  Bankası 

yeri ne kur ul an Sümer bank' a devr edil en pl an, şu ana başlı kl arı i çer mekt edir; 

1.  " Pr ogr amı n t erti bi nde ve kur ul acak sanayi ni n vüsati ni  t ayi nde me ml eketi mi zi n 

kendi  i hti yaçl arı  esas i ttihaz edil mi ştir."  Yer el,  ya da böl gesel  t arı msal  ür et i me ve 

doğal  kaynakl ar a dayal ı sı nai  ür eti m bi ri ml eri  kurul ma amaçl anmı ş,  i ç t üketi me 

yöneli k mall arı n ür eti mi ne ağırlık veril eceği  vur gulanmı ştır. 

2.  " Ana hammaddel eri  meml eketi mi zde bul unan veya t edari k edil ebil ecek ol an 

sanayi ,  bu beş seneli k pl anı n başl ı ca vasfı dır." Özel li kl e dı şal ı m konusu ol an 

t emel  t üketi m mal l arı nı n yerli  ür eti mi ne önceli k veril mesi  kar arl aştırıl mı ş başt a 

dokuma sanayii  ol mak üzer e maden,  sel ül oz ve ki mya sanayil eri  yatırıml arı na 

önceli k veril mesi  kar arl aştırıl mı ştır. 
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Şekil 4. 1. Nazilli Bas ma Fabri kası’ nda Çal ı şan İ şçil er 

3.  Sanayi  kur ul uşl arı nı n yer l eri ni n hammadde ve i şgücü kaynakl arı na yakı n ol ması 

ger eklili ği ön koşul  kabul  edil mi ştir. 

4.  Özel  yatırı mcıl ar  t ar afı ndan gerçekl eştiril mesi  mümkün gör ül meyen yatırı ml arı n 

devl et  t ar afı ndan kur ul ması  beni msenmi ştir.  1932 yılı na kadar  özel  yatırı mcı yı 

t eşvi k önceli ği ne son veri l mi ş, sanayil eş mede devlet çili k anl ayı şı başl amı ştır. 

Sönmez ( 1999)' e gör e,  Beş Yıllık Sanayil eş me Pl anı  büyük öl çüde hedefl eri ne 

ul aş mı ştır.  Pl an doğr ultusunda sı nai  yatırı ml ar ağırlıklı  ol ar ak dokuma ve şeker 

ür eti mi  gi bi  t emel  t üketim mal l arı nı n ür eti mi nde yapıl mı ş,  kömür,  demi r-çeli k,  kağıt 

sanayi  gi bi  ar a ve yatırı m mal l arı  üzeri ne yatırı ml ar a dörtt e bi r  or anı nda ağı rlı k 

veril mi ştir.  Kal kı nma Pl anı  uyarı nca sanayi  yatırı ml arı nı  gerçekl eştir mek i çi n, 

Sovyetl er  Bi rli ği nden 20 yıl  i çi nde mal  i hr acı yl a geri  ödemek ve dokuma sanayi nde 

kull anmak üzer e 10 mil yon dol arlık f ai zsi z ve Kar abük De mi r  Çel ik i çi n de 

İ ngilt ere' den 2, 5 mi l yon st erli n kr edi  al ı nmı ştır.  Ayrı ca al ı nan ver gil eri n büyük 

çoğunl uğu da sanayi yatırı ml arı na ayrıl mı ştır.  

Sanayil eş me pol iti kal arını n uygul andı ğı  dönem boyunca,  yatırı ml arı n devl et  eli yl e 

yapıl ması,  özel  yatırı mcını n dı şl andı ğı  anl amı na gel mez.  Devl et,  sanayil eş mede 

önderli k gör evi ni  üstl enerek,  özel  sekt ör e yol  göster mek i st emi ştir.  Sönmez ( 1999)' e 

gör e,  devl et  sekt ör ünün özel  sekt örl e r ekabet  değil,  t ama ml ayı cılık ili şki l eri  i çi nde 

bul unduğu bi r  al an,  bu dönem boyunca var  ol muşt ur.  " Özel  ser maye;  ger ek devl et 
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i şl et mel eri ne gi rdi  sağl ayar ak veya devl et  i şl etmel eri ni n ür etti ği  gi rdil eri  kull anı p 

ma mul  mal  ür et er ek,  ger ek devl et  yatırı ml arını n i hal el eri ni  al ı p müt eahhi tli k 

hi z meti nde bul unar ak,  ger ekse de devl et sekt ör ü öncül üğünde sür dür ül en 

sanayil eş meni n yar attı ğı i ş hac mi nden doğan,  pek çoğu ar acılık ger ektiren i şl eri 

kot ar ar ak öneml i öl çüde ser maye bi ri ki mi  sağl amı ştır." 

At at ürk ( 1935), devl et çilik politi kası nı  şöyl e özetlemekt edi r;  " Türki ye' ni n tat bi k etti ği 

devl et çili k,  sosyali zm nazari yat çıl arı nı n i l eri  sür dükl eri  fi kirl erden t ercüme edi l mi ş bi r 

si st em deği l di r.  Bu Tür kiye' ni n i hti yaçl arı ndan doğmuş bi r  si st emdi r.  Devl eti n manası 

şudur:  Fertl eri n hususi  teşebbüsl eri ni  esas t ut mak,  f akat  büyük bi r  mi ll eti n ve geni ş 

bi r  me ml eketi n i kti sadi yatı nı  devl eti n eli ne al mak.  Devl et,  hususi  t eşebbüsl erl e 

yapıl mamı ş ol an şeyl eri bi r  an evvel  yapmak i st edi ."  Devl eti n sanayi de kapi t ali st 

gi ri şi mcili k r ol ünü üstl enmesi ni n kal ı cı  değil  geçi ci  bi r  önl em gi bi  el e alındı ğı nı n 

kanıtı,  devl et çi  sanayil eş me politi kası nı  uygul ama gör evi  yükl enen Sümer bank' ı n 

kur ul uş kanununun ger ekçesi di r.  Ger ekçeye gör e,  Sümer bank sanayi l eş me 

pr ogr amı nı n uygul anması nda yerli  yatırı mcı  i le i şbi rli ği  yapacak ve devl et çe 

kur ul acak sanayi  i şl etmel eri ni n mül ki yeti  bi r sür e sonr a özel  gi ri şi mcil er e 

akt arıl acaktır  ( Apak,  1952).İl k sanayil eş me pl anını n başarılı  ol ması,  i ki nci si n hı zl a 

hazırl anması nı  sağl amı ştır.  1938 yılı nda yürürl üğe gi ren İ ki nci  Beş Yıllı k 

Sanayil eş me Pl anı,  İ ki nci  Dünya Savaşı na sebep ol an ul usl ar ar ası  gergi nli kl er den 

öt ür ü t am ol ar ak uygul anama mı ştır.  1933' t en i ti bar en başl ayan bu ger gi nli k ort amı, 

özel  ser mayeyi  yatırı mdan uzak t ut muş ve devl et  öncül ük yaptı ğı  sanayil eş mede 

egemenli ği ni özel  yatırı mcı ya devr edeme mi ştir.  

Devl et,  1929 yılı ndan iti bar en sadece sanayileş me har eketi ni  deği l, kur duğu 

fabri kal arl a,  kentl eri n çağdaşl aş ması nı  da dest ekl emi ştir.  Devl et  eli yl e kur ul an her 

f abri ka,  kent sel  öl çeği nde donatı ya sahi ptir.  Fabri ka sahası  i çi nde,  çal ı şanl ar  i çi n 

konut  başt a ol mak üzer e mar ket,  si nema ve okul  ol mak üzer e çeşi tli  sosyal  donatıl ar 

bul unmakt adır.  Devl et,  asl ı nda sadece sanayileş me har eketi ni  kendi  yür üt er ek, 

' çağdaşl aş ma'  hedefi ni n i çeri ği ni  hal kı na anl atmı ştır.  Ekonomi k öncelikl er  t aşı yan 

' çağdaşl aş ma'  bu sayede mi mari  ür ünü de et kil emi ştir.  Anadol u' da Kayseri, 

Zongul dak,  Mal at ya gi bi  bi rçok yerl eş me,  kur ul an f abri kal arl a moder n kentl er e 

dönüşt ür ül müşt ür. 
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Şekil  4. 2.  Ce mal  Nadi r'i n,  1930' l arı n sanayil eş me atılı mı nı n sonuçl arı yl a 

övünen bi r kari kat ür ü ( Bor at av, 1999)  



5.  CUMHURİ YET' İ N İ LK YI LLARI NDA                                                 

MODERNLEŞME ÇABALARI  VE Mİ MARLI K 

Tür ki ye' de Cu mhuri yet  i l e başl ayan ' moder nl eşme'  ve ki mli k ol uşt ur ma sür eci ni, 

sadece ekonomi k ya da si yasi  sür eçl eri n anali zi  il e açı kl amak yeterli  ol maz. 

Cu mhuri yet  devri ml eri,  t opl umsal  yapı yı yeni den kur gul amak üzeri ne 

ol uşt ur ul muşt ur.  Mi marlık i se,  bili ndi ği  gi bi ,  t opl umsal  et kil eşi mli  bi r  ür etim si st emi di r 

ve mekanl ar,  i çi nde yaşayanl arı  i f adel endi ren i zl er di r.  Dol ayı sı yl a Cumhuri yet 

devri ml eri  il e mi mari  ür et i m de,  kamusal  ve bi reysel  al anl ar da ul usall aş ma çağrıl arı 

al tı nda,  t opl umun " muasır  medeni yetl er  sevi yesi nde"  yaşaması  i çin yeni den 

kur gul anmı ştır.  Bunl ar,  Cu mhuri yet'i n her  al andaki  yenili kl eri  gi bi ,  i nce düşünül müş 

ve t opl umsal  kabul  i çi n uygun zamanl ar  bekl ener ek yapıl mı ş mekansal  devri ml er 

sil sil esi di r.  Dönemi n mi marlı k gündemi ni n i ncel enmesi ,  moder n ki mli k ol uşum sür eci  

üzeri ne genel  bi r değerl endi r me yapma ol anağı sağl ar. 

Bat ur  ( 1998)' a gör e,  " mi marl ı ğı n t opl umsal  yapı ya bağı ml ılı ğı,  kuşkusuz mutl ak bi r 

det er mi ni zm değil di r.  Yeni  ger eksi nmel eri  ve yeni  ar açl arı  değerl endi recek bi çi ml er 

i çi n düşüncel er  ol uşt ur an,  ama onl arı  det er mi ni st  t arzda belirl emeyen;  dol aylı,  ört ük 

bi r  bağı ml ılıktır.  Geçerli  bi r  mi marlı k i deol oji si  ve anl aml ı  kavr aml aştır ma yoll arı  i l e 

et ki r.  Özgül  bi r  söyl em bi r  bi çi m sözl üğü ol uşt urur.  Bi r  kur ul uş ve kur umsal l aş ma 

dönemi  ol ar ak er ken Cumhuri yet  mi marlı ğı nda bu özgül  söyl em ve bi çim sözl üğü 

kadar  bunun ol uşumu,  topl umsal  zemi ni  ve kavramsall aştır ma yoll arı  da öne ml i di r." 

Cu mhuri yet,  varlı ğı nı n f arkı nda ol mayan bi r  ul usu ort aya çı kar mı ştır.  Bi rey ve t opl um 

yapı sı gi bi mi mari de radi kal  kar arl arl a yeni den şekill endi ril mi ştir.  

Tekeli  ( 1998b)' ye gör e,  "Türki ye gi bi,  bi r  i mpar atorl uğun çözül mesi yl e ol uşan ul us-

devl etl er  Avr upa ül kel eri nde yaşanan ul usl aşma sür eci nden f arklı  bir  dur uml a 

karşıl aşırl ar.  Avr upa' da,  küçük al anl ar daki  f eodal  ki mli kl er  aşıl arak bi r  ul us ki ml i ği n 

ol uşt ur ul ması yl a,  daha büyük mekansal  al anda büt ünl ük sağl anmı ştır. Oysa,  bi r 

i mpar at orl uğun çök mesi yl e ya da Bal kanl aşması yl a ol uşan ul us- devl etl er de 

büt ünl eş me değil,  parçal anma söz konusudur. Bu t ür den ol uşuml ar da,  devl eti 

kur anl arca,  bi r  mi syon ar ayı şı  i çi nde,  ul us bili nci  yar atıl acak ve ul us i nşası 

gerçekl eşecektir."  Cumhuri yet  bu mi syonunu yeri ne geti rirken i ki  f arkl ı  düzeyde 

mekansal  strat eji  ol uşt urmuşt ur.  Bi ri nci si,  "ül ke mekanı nı n bi r  ul us- devl et  mekanı na" 

dönüşt ür ül mesi di r.  İ ki ncisi  i se,  kentl eri n moder n düşünceni n yeri  ( pl ace)  hali nde 
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düzenl enmesi di r."  Bu i ki  st rat eji  üç öneml i  düzenl eme i l e ger çekl eştirilmi şti r.  İl ki, 

İst anbul  yeri ne Ankar a' nın başkent  yapıl ması dır. Tekeli  ( 1998b)' ye gör e,  "ul usal cı 

bi r  çağdaşl aş ma ör neği ni n koz mopolitl eş mi ş İ stanbul' da ger çekl eştiril emeyeceği  

düşünül düğünden",  Anadol u' nu ort ası nda " yozl aştırı cı  et kil erden uzak,  ' gerçekt en'  

aydı nl anmı ş bi r  ul us- devl et  başkenti ";  Ankar a yar atıl mı ştır.  İ ki nci  düzenl eme,  ül ke 

"demi r  ağl arl a"  ör ül er ek ol uşt ur ul muşt ur.  Ül ke demi ryol u ağl arı yl a " başt an başa 

sarıl arak"   başkent  Ankar a' nı n vat an üzeri ndeki  deneti mi  ve et ki si  güçl endi ril mi ştir. 

Üçüncü düzenl eme i se,  de mi ryol u ağl arı  üzerindeki  küçük şehi rl ere f abri kal arı n 

kur ul ar ak, sanayil eş me har eketi ni n başl atıl ması dır.  

Cu mhuri yet  il e ort aya at ıl an ul us kavr amı,  o döneme kadar  f arklı  kül t ürl eri n f arklı 

anl ayı şl arı yl a ür etil en mi mari yi  de ki mli k ar ayı şı na yönl endi r mi ştir.  Çağdaşl aş ma ve 

Batılı  ül kel er  sevi yesi ne eri şme hedefi,  bu ki mli k ar ayı şı nı  t ek nokt ada t opl amı ştır. 

Cu mhuri yet  il e ort aya atıl an Tür k ki mli ği,  mi mari yi  de bi r  dönem bu eksende 

şekill endi r meye çal ı şmı ştır,  ancak ar zul anan hedef  ve dönemi n ger eksi nmel eri,  her 

al anda ol duğu gi bi  mi mari de de et ki si ni  göst ermi ş ve ' güncel'  ol an yakal anmı ştır. 

Mi mari de 1920' l eri n sonuna kadar,  Ankar a mer kezli  bi r  ür eti m söz konusu i ken, 

1930 başl arı ndan i ti bar en,  devl eti n sanayi  har eketl eri ne öncül ük gör evi  

üstl enmesi yl e,  Anadol u geneli ne dağıl mı ştır.  Hedefl enen sanayil eş me gi bi  gör ünse 

de asl ı nda ar zul anan,  Ankar a' yı  kur an ' çağdaş'  anl ayı şı n Anadol u' yu yeni den ort aya 

çı kar ması dır. 

Cu mhuri yet'i n çağdaşl aş ma hedefi yl e yaptı ğı devri ml er  de dönemi n mi marlı k 

düşüncesi ni n şekill enmesi nde et kili  ol muşt ur. Cu mhuri yet'i n il anı  ve sal t anatı n 

kal dırıl ması,  t opl umsal  yapı yı  yeni den şekill endi rmi şti r.  Hal k ve bi rey kavraml arı nı n 

ort aya çı kı şı,  mi mari  ür eti mi  yöneti m er ki ni n eli nden hal ka geçi r mi ştir.  İ dari  bi nal ar 

kadar, konut da önem kazanmı ştır. Hal k, mi marlı ğa dahil edil mi ştir. 

1926' da Medeni  Kanunda yapıl an deği şi kli k,  Tür k t opl umunun ail e yaşantı sı nı 

deği ştir mi ştir.  Türk kadını nı n ail e ve t opl um i çindeki  st at üsü deği şmi ştir.  Döne mi n 

der gi  ve gazet el eri nde çağdaş kadı n ve evi n nasıl  ol ması  ger ekti ği  aynı  başl ı kl ar 

al tı nda anl atıl mı ştır.  Kadı nı n özgürl eş mesi ,  konut u özgürl eştir mi ştir.  Gel eneksel  

yapı da,  duvarl ar  veya kafesl er  arkası na sakl anan kadı n,  t opl um i çi ne katılı nca,  evi n 

kal ı n duvarl arı  ve kaf es düzenekl eri  yı kıl mı ştır.  Dı şa dönük,  akı cı  mekanl ar yeni  Tür k 

evi ni şekill endi r mi ştir. Ev de, kadı n gi bi sosyal  yaşama katıl mı ştır.  

Kı yaf et  devri mi ni n de çağdaş mi mari  düşünceni n gel i şi mi nde öneml i  bi r  yeri  var dır. 

Tür k t opl umu,  sadece kendi  kı yaf etl eri ni  değil,  evi ni  de yenil emi ştir.  Batılı 

düşüncel erl e ür etil en mobil yal ar  evl er de yerl erini  al mı ş ve bu yeni  düzene uygun 

mekan t asarı ml arı  yapılmı ştır.  Al saç ( 1976)' a gör e,  1931' de t ek öl çü si stemi  ol ar ak 
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met ri k si st emi n belirl enmesi ,  mi mari  ür eti mi  hı zl andır mı ştır.  Daha öncel eri,  kul l anıl an 

öl çü bi ri ml eri ni n ar al arındaki  t ut arsı zlı k her  al anda ol duğu gi bi  mi marlı kt a da 

t artı şmal ar a yol  aç mı ştır. Metri k si st emi n kabul ü i le ul us sı nırl arı  i çi ndeki  t üm mi mari  

ür eti m kontrol altı na alı nmı ş ve belirli st andartl ar geti ril mi ştir. 

Harf  ve Di l  Devri mi  i l e, t opl umun i l eti şi mi  konusunda geti ril en yenili k,  eği ti mi  ve 

il eti şi mi  daha et ken kıl mı ştır.  Mi mari  bil gi  daha r ahat  ve hı zl ı  payl aşıl abilir ol muşt ur. 

" Arkit ekt",  " Mi mar"  gi bi  der gil er,  ül keni n mi marlı k ort amı nı  t artı ş maya aç mı ş, 

çağdaşl aş ma pr oj esi ne kat kı da bul unmuşl ar dır. Her  al anda ol duğu gi bi  mi marl ı k 

eği ti mi  de anl aşılır hal e gel mi ş ve kol ayl aş mı ştır. 

5. 1 Cu mhuri yet'i n ' Moder n'  Mi marlı k Anl ayı şı  

Moder n mi marlı ğı n t arihsel  kökl eri  Joedi cke (1966)' e gör e,  1917 yı lına,  yani  

Hol l anda' daki  De Stijl  akı mı na dayanmakt adır. Topl umsal  ve kül t ürel  i çeri ği  i se 

Endüstri  Devri mi ' yl e i l gilidi r.  Endüstril eş meyl e ortaya çı kan şehi rl ere akı n pr obl emi , 

şehi r  nüf usunun hı zl a art ması nı  sağl amı ştır.  Moder n mi mari,  bu soruna cevap 

ar ayan bi r  har ekettir.  Hı zlı  ve ucuz ür eti mi  amaçl amakt adır.  Cu mhuri yet' i n gündeme 

geti rdi ği  moder nl eş me har eketl eri ne bağl ı  ol ar ak, ül keni n her  köşesi  kökl ü ol ar ak bi r 

i mar  har eketi  i çi ne gi r mi ştir.  Batılıl aş ma ar zusu,  bi r  Batılı  gi bi,  savaşt an yeni  çı k mı ş 

şehi rl eri  yeni den i nşa etmeyi  ger ektir mekt edi r.  Savaşı n i zl eri  hı zl a yok edi l mel i  ve 

' moder n'  kentl er  kur ul malıdır.  Türki ye' deki  modernl eş me har eketl eri ni  di ğerl eri nden 

ayıran en öneml i  özelli k, mi marlı k ve şehi rcili k hareketl eri ni n t opl umsal  bi r i hti yaçt an 

değil, devl et eli yl e yapıl mış ol ması dır.  

1920' l erde zor unl u ol ar ak,  f onksi yonel  mi mari  üreti me önceli k veril mi ştir. Savaşt an 

yeni  çı k mı ş Anadol u kentl eri ni n onarı mı,  demi ryol u ağı  başt a ol mak üzere al t  yapı 

çal ı şmal arı,  küçük öl çekli  hi zmet  ağırlıklı  pr estij  yapıl arı  i nşası  gi bi  belli  başl ı 

uygul amal ar  yapıl mı ştır.  Bu dönem i çi n bi r  başka öneml i  mi marlı k değer l endi r mesi  

de ' moder n'  başkent  Ankar a' nı n i marı  i çi n yapılan bayı ndırlık hi zmetl eridi r.  Bat ur 

(1998)' a gör e,  "eski  başkent  İ st anbul' da yapı  yatırı ml arı  büyük öl çüde dur muşt ur. 

Anadol u kent  ve kasabal arı ndaki  anoni m yapı  et ki nli ği  i se sıfıra yakı ndır.  Özetl e, 

savaş sonr ası ndaki  il k beş yıl  i çi nde,  Ankar a' dakil er  dı şı nda öneml i  bi r  yapı m 

et ki nli ği nden ve yatırı mından söz edil eme mektedi r."  Bunl ar,  "dönemi n mal i  ve 

kent sel  öl çekl eri yl e kı yasl andı ğı nda çoğu büyük yapıl ardır.  Tümü Milli  Mi mari 

üsl ubunun t asarı m ve bi çi m özeli kl eri ni  t aşırl ar.  Avr upa neo- kl asi zmi ne par al el  bi r 

yapı  göst eri rl er;  kol on,  başl ı k,  kemerl er,  kapı,  pencer e vb.  strükt ür el  veya strükt ür el  

ol mayan mi mari  ögel erde ve dekor asyonun t asarı m ve motifl eri nde ve cephe 

düzenl emesi nde Sel çuklu,  Os manl ı  ve İ sl am mi marlı ğı ndan seçil mi ş ve al ınmı ş çi zgi  
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ve bi çi ml er  var dır.  ...  Ankar a' daki  yeni  ol uşuma ve savaşı n sonuçl arı na bağl ı  ol ar ak 

ger eksi nmel er  ve yapı  progr amı  deği ş mi ştir,  ama bu henüz üst dil e yansı mamı ştır. 

1925' l erde o gün ger eken,  o gün var  ol anl a - kur amda ve pr ati kt e var  ol anl a- 

karşıl anmak dur umundadır.  Onun i çi n bu i l k yılları  bi r  geçi ş dönemi  ol arak gör üp 

tanı ml amak ve adl andırmak ger ek mekt edi r." 

1920' li  yıll arı n sonl arı nda,  cumhuri yeti n ' çağdaşl aş ma'  i deol oji si ne  bağl ı  ol ar ak, 

mi marlı k ort amı  da ' yeni'  ve ' moder n'  ol anı n arayı şı  i çi ne gi r mi ştir.  Cumhuri yet'i n 

devri m yapar ak üstl endi ği  kur ucul uk r ol üne ör nek al dı ğı  Batılı  devl etl er de,  o 

dönemde mi marlı kt a haki m ol an Bauhaus ekol ü,  ol uşt ur ul maya çal ı şılan yeni  ve 

' ul usal  mi marlı k söyl emi nde et kili  ol muşt ur.  Bauhaus' un,  mi mari  ür ünde yal ı nlı k, 

ekonomi kli k,  r asyonelli k ve i şl evselli k savunul arı,  1930' l ar  Türki ye' si ni n mi mari 

düşüncesi ne t am kar şılık gel mi ştir.  Çağdaş bi r  topl um i çi n sanayil eş me hedefi  de 

Bauhaus' un endüstri yel  ür eti me uygun mi marlı k eği ti mi  ve ür eti mi  f el sef esi yl e bi rebi r 

karşıl anmı ştır.  Cumhuri yet'i n aydı nl anmacı  devrim anl ayı şı,  t opl umsal  yapı da bi li me 

ve i l erl emeye ver di ği  önem,  yar arlı,  i şl evli  ve nesnel  değerl endi r mel er e dayal ı  ür eti m 

anl ayı şı  o dönemde batılı  ül kel erde haki m ol an ' Moder n Düşünce'  il e eş değer 

özeli kl er  t aşı makt adır.  Cumhuri yet  devri ml eri,  moder n düşünce i l e dest ekl ense de 

uygul anması  i çi n uz man açı ğı  söz konusudur.  " Batı ya karşı  batılıl aş ma"  f el sef esi yl e 

başl ayan ul usal  moder nl eş me pr oj esi  i çi n dokuzu Al man,  bi ri  Avust uryal ı  mi mar 

res mi  yoll arl a ül keye geti ril mi ş ve Tür ki ye' ni n ul usal  mi marlı k ar ayı şı, r asyonel -

f onksi yoncu ' moder ni st' anl ayı şl a büt ünl eştirilmi şti r.  Ör neği n,  modern mi marlı k 

düşüncesi ni  ül keye anl atan Taut  ( 1938)' a gör e mi marlı k,  bi r  sanattır.  Ancak i l gi  

al anı na gi ren,  bi nayı  doğal  şartl ardan kor uyacak "t ekni k"  bil gi,  i nşa edebil me yeti si 

"konstrüksi yon"  ve kull anı m özelli ği  yani  "f onksi yon",  mi marlı ğı  di ğer  sanatl ar dan 

ayırır.  Moder n mi marlı k,  "bu üç bi rli kt en başka bi r şeye dayanmı yor  gi bi  gör ünebilir. 

Ama,  bunl ar  sadece mi marl ı ğı n kendi ne mahsus çal ı şma vasıt al arı dır.  Mi marlı k bu 

vasıt al arl a hayat a gi rebilir." 

 

Şekil 5. 1. Sağl ı k Bakanl ığı, Teodor POST, 1927 (Bat ur, A., 1998) 
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Şekil 5. 2. Mi lli Savunma Bakanl ı ğı, C. HOLZMEI STER, 1931 ( Bat ur, A., 1998)  

Asl anoğl u ( 1979)  1932- 1938 dönemi nde Türki ye' ye gel en yabancı  mi marl arı n, 

"anıt sallı ğı  t emel  al an bi çi msel  neo-kl asi k ni t eli kte"  ve " ul usl ar  ar ası  üsl upt a"  mi mari 

ür eti me kat kı da bul undukl arı nı  savunur.  Ancak,  moder n mi mari ni n Tür ki ye' de 

beni mseni şi,  t ek başı na yabancı  mi marl arı n varlı ğı  il e açı kl anamaz.  " Moder n 

mi mari ni n kull anı mı nı n yanıtl adı ğı  bazı  t eknol oji k ger eksi nmel er  ve ekonomi k 

ger ekçel er  var dır.  bunl arı n başı nda çok sayı da yapı  t al ebi  gel mekt edi r.  Anıt sal  

devl et  yapıl arı ndan f abrika ve hast aneye uzanan,  çeşitli,  f arklıl aş mı ş özel  i şl evli  yapı 

ger eksi nmesi  ve konut açı ğı, i vedi  yapı m bekl emekt edi r." ( Bat ur, 1998)  

Rasyonel  ve i şl eve dayalı  mi mari  ür eti mi n o dönemde kabul  gör mesi ni n en öneml i 

sebepl eri nden bi ri  de,  1930 öncesi  yapıl aş ma har eketl eri di r.  1900' l eri n başı ndan 

iti bar en haki m ol an gel eneksel -ul usal  Bi ri nci  Mi lli  Mi marlı k düşüncesi ,  ür eti mi  

ol dukça zaman al an ve i ş gücü i st eyen mi mar i  ür ünü öner mekt edi r.  Oysa,  yeni  

ül keni n hı zl ı  ve çokl u ür eti m i hti yacı  var dır.  Ayrı ca,  gel eneksel  ol anı  yı k ma ve 

moder n kavr amı na uygun ul us geli ştir me çabası  da Bi ri nci  Mi lli  Mi mari  düşüncesi yl e 

uyuş ma makt adır.  1930' ları n başı ndan i ti bar en haki m ol maya başl ayan rasyonel  ve 

i şl ev önceli kli  yakl aşı m,  bu akı mı n eksi k kal dığı  t üm boşl ukl arı  dol dur muş ve o 

dönemi n sanayil eş me hareketl eri i çi n bi r çı kı ş yolu ol muşt ur.  

Al saç ( 1976),  yurt dı şı ndan geti ril en r asyonel -f onksi yoncu mi marl arı n,  Türk mi marlı k 

düşüncesi ne geti rdi kl eri ni şöyl e özetl emekt edi r; 

1.  Batı mi marlı k düşüncel eri, bili nçli ol arak i zl enmeye başl anmı ştır. 
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2.  Mi mari  ür ün,  yal ı n,  ekonomi k,  r asyonel  hal e gel miş;  yapı nı n f onksi yonuna uygun 

ol ar ak bi çi ml enmi ş mal zeme,  yeri nde ve doğr u ol ar ak kull anıl mı ştır;  mi marlı k 

büt ün sanatl arı bünyesi ne t opl ayan bi r sanat ol arak kabul  edil mi ştir. 

3.  Mi marlı ğı n i çt en, yani  pl andan geli ştiril mesi  ger ekl ili ği beni msenmi ştir. 

4.  Mi marlı k,  anıt sallı ğı n dı şı nda başka sor unl arı  da kapsar;  bu sor unl ardan en 

öneml i si konut mi marlı ğıdır. 

5.  Mi marlı ğı n bi r nit eli ği de hal kçılıktır. 

6.  Şehi rcili k, mi marlı kl a ili şkili, ama daha öt ede özel  bi r uz manl ı k dalı dır. 

7.  Tür ki ye' de,  Türk mi marlarl a yabancı  mi marl ar  eşi t  koşull ar  al tı nda çal ı şmı ştır. 

Ul usl ar arası yarı şmal ar da boy öl çüş müşl er di r. 

8.  Yasal arı n kor uyucul uğu al tı nda,  kamu hi z meti  veren ni t eli kt e bi r  mi marlı k ör güt ü 

kur ul muşt ur. 

9.  " Mi mar", " Arkit ekt" der gileri yl e mi marl arı n yayı n organl arı ol uşt ur ul muşt ur.  

10.  Genel  ol ar ak batı  mi marl ık düşüncel eri nden,  özel  ol ar ak da yabancı  mi mar l ardan 

mi marlı k eği ti mi ni n çağdaşl aştırıl ması nda yar arl anıl mı ştır. 
 

Yerli  mi marl ar  i se,  Asl anoğl u ( 1979)' na gör e,  " Batı  kaynakl arı na dönük ul usl ar  ar ası 

il kel eri  t emel  al an r asyonel -f onksi yoncu bi r  tut uml a"  ve " Türki ye' deki  yabancı 

mi marl arı n bi çi msel ,  anı tsal  yapı  anl ayı şı na paral el "  çal ı şar ak " ul usal  mi marlı ğı" 

yar at maya çabal amı şl ardır.  Moder nl eş me i l e bi rlikt e her  yer de ol duğu gi bi  Tür ki ye' de 

de mi marlı ğı n t ari hsel li ği  keşf edil mi ştir.  Bu keşi f  Tanyeli  ( 1999)' ye gör e, 

muht emel en t üm Batılı  ol mayan t opl uml ar da ol duğu gi bi  bur ada da ul usl aş mayl a 

eşzamanl ı  ol ar ak gündeme gel mi ştir.  Oysa,  mi marlı ğı n t ari hselli ği,  İt al ya ve 

Fr ansa' da ol duğu gi bi  ul usal cı  bi r  i deol oji k bi r  kurguyl a bağl antılı  değil di r.  Ul usal cılık, 

Her der  ve Goet he' ni n Al manya' nı n Goti k kökl erine bağl ı  i nşa edil mesi ni  i l eri  sür en 

savl arı ndan sonr a mi marl ı ğı n t ari hselli ği nde et kili  ol maya başl amı ştır.  Aynı 

yakl aşı ml a,  " Türk sanatı  ve mi marlı ğı  kavraml arı  doğr udan doğruya yeni  

gerçekl eştiril en ul us i nşa et me eyl emi ni n meşr ul aştır ma ar açları  ol ar ak 

yar atıl mı şl ardır."  

Moder nl eş me i l e bi rli kt e ol uşan sanat sal  ve mi mari  özerkli k,  söz konusu i ki  bil gi  ve 

et ki nli k al anı nı  si yasal,  di nsel  ve t opl umsal  yapıl ardan bağı msı z ol ar ak 

kavr aml aştır mayı  mü mkün kıl dı ğı  i çi n,  ul usl aş manı n i deol oji k gözl ükl eri ni n bu al anda 

et kili  ol ması  her  zaman ol masa da zorl aş mı ştır.  Dol ayı sı yl a,  bu t ür  t opl uml ar da 

sanatı n ve mi marlı ğı n " i ç i şl eri "  sor unl arı  ol an met odol oji k t artı şma ve kur amsal  

t emell endi r mel er  hep gündemde kal abil mi şken,  Tür ki ye' de - ve ner edeyse t üm Batılı 

ol mayan dünyada -  hazır  i deol oji k açı kl ama kal ı pl arı  onl arı n  varlı ğına ger ek 
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bırak ma mı ştır.  Bunun sonucu,  anl amakt an çok anl aml andır manı n amaç ol duğu bi r 

gel eneği n var  edil mesi di r.  Tanyeli  ( 1999)' ye gör e,  Türki ye' ni n kendi  mi mari  

geç mi şi ni  ya da mal  varlığı nı  nasıl  t anı ml ayacağı,  t ari hsell eştireceği  ve gi der ek de 

anl aml andıracağı sor unu, i ki şekil de f or mül e edilmi ş ol mal ı dır; 

1.  Aydı n seç menl eri n yüzl erce yıl dır  i çi nde yeti şi p varlı k kazandı kl arı  yüksek kül t ür 

gel eneği  ve onun,  hal ka ai t  t üm ür ünl eri ne ol duğu gi bi,  mi mari  yansı mal arı na 

kayıt sı z bakı şı, 

2.  Ol uşt ur ul maya çabal anan ul usal cı  i deol oji k yapını n i şl erli k kazanabil mesi  i çi n, 

küçük gel eneği n veya daha doğr usu gel enekl eri n t aşı yı cıl arı na i hti yacı. 

Tür ki ye' ni n moder nl eş mesi ,  yüksek kül t ür  sahi pl eri;  yöneti cil er  ve askerl er  tar afı ndan 

hazırl anmı ş bi r  pr ogr amdır.  Yöneti m er ki ni n dı şında kal an t opl um,  moder nl eş me 

düşüncesi ni n uygul ama al anı dır.  Moder nl eş me,  gel eneksel  ol anı,  "yeni "  hedefl er 

koyar ak deği ştir me çabası dır.  Türki ye' de,  cumhuri yet'i n il anı  i l e bi rli kt e, sosyal  ve 

t opl umsal  yaşam ül ke çapı nda yeni den kur gul anmı ştır.  Cumhuri yet,  ul us- devl et 

yar at mak i çi n " Türk"  ki ml i ği ni  ort aya at mı ş ve hal kı,  " Türk Mi ll eti",  " Türk Tar i hi ",  " Tür k 

Sanatı"  gi bi  kavr aml ar  etrafı nda t opl amı ştır.  Anadol u' daki  f arklı ki mli kl er, 

Cu mhuri yet'i n çağdaşl aşma har eketi nde ort aya çıkar dı ğı  "t ek"  ki mli k,  " Türkl eştir me", 

har eketi yl e bi r  ar aya geti ril mi ştir.  Bu amaçl a t opl umun ve bi reyi n yerel  "ki m"li ği, 

yeni den kur gul anmı ş,  her  bi reyi n çağdaşl arı nda ol an ni t eli kl ere sahi p ol ması 

sağl anmı ştır.  1923,  Türki ye i çi n t am bi r  mi l âttır.  Cu mhuri yet'i n i l anı na kadar  f arklı 

ul usl arı n bi r  ar aya gel mesi yl e ol uş muş t opl um ki ml i ği,  "t ek"l eştirilmi şti r.  Bu 

yenil enme har eketi,  t oplumun her  al anı nı  ol duğu gi bi  mi mari  ür eti mi  de etkil emi ştir. 

Başt an yar atıl an her  " Türk"  i çi n,  i deal  "çağdaş" mekan ti pl eri  belirl enmi ş ve Tür k 

mi marlı k gel eceği ,  Batılı  hedefl erl e t ari hsel ,  sosyal  ve kül t ürel  ol ar ak yeni den 

yazıl mı ştır. 

Bil gi n ( 1998)' e gör e,  "moder nl eş me sür eci ,  evrensel  ol ar ak yerl eş mel er  ve i mar 

sür eci  üzeri nde üç t emel  i z bırak mı ştır:  Bunl ar dan bi ri nci si,  moder n dünyanı n yeni  

kur umsal  ör gütl enmesi nin ve kamusal  yaşamı n ger eksi nmel eri ni  karşılayan yeni  

kamu yapıl arı nı n/ yapı  kompl eksl eri ni n i nşası dır.  İ ki nci si,  i nsanl arı n,  ul aşı m 

ar açl arı nı n,  pi s ve t emi z suyun,  el ektri ği n,  haber  ve bil gi ni n düzenli  ve kesi nti si z 

dol aşı mı nı  sağl ayacak,  ent egr e ve açı k uçl u ( dı şa doğr u sı nırsı zca geni şl eme 

kapasi t esi ne sahi p)  bi r  si rkül asyon şebekesi ni n ( yoll ar,  kent  i çi  ul aşı m si st eml eri, 

çeşitli  al t  yapı  ve üst  yapı  kanall arı)  i nşası dır.  Üçüncüsü i se,  moder n t opl umda artı k 

genelli kl e anoni m t üketi ci  i çi n ür etil meye başl anmış ol an,  dol ayı sı yl a da i kameti n ve 

barı nmanı n ont ol oji si ni kökl ü bi çi mde deği ştiren konut i nşaatl arı dır." 
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Şekil 5 3. Tekel  Bi nası, Afyon 

Mi mar Tahi r Tuğ, 1934 

( Asl an oğl u, İ., 1979)  

 

Şekil 5. 4. Tekel  Bi nası, Konya 

Mi mar Tahi r Tuğ, 1934 

( Asl anoğl u, İ., 1979)  

1930' l ar  mi marlı ğı,  cumhuri yet  i deol oji si ni n yoğun ol ar ak bi çi me yansı dığı,  t ari hsel  

bi r  kopuşt ur.  1920' li  yıll ar,  savaşı n hemen ar dı ndan yeni den yapıl anmaya başl ayan 

yeni  devl eti n henüz kesi nl eştiremedi ği  i deol oji si ne bağl ı  ol ar ak,  gel eneksel  i l e yeni  

i hti yaçl arı nı n ger ektirdi ği  ar ası nda kar arsı z kal mı ş,  ki mli k ar ayı şı nda bi r  dönem 

ol ar ak değerl endi ril ebilir.  1930' l u yıll ar  i se,  Anadol u t opr akl arı na batı  gözüyl e bakı şı n 

değerl endi r mesi di r.  Dünyadaki  ör nekl eri ne t ezat  bi çi mde ' ul us'  kavr amı nı  ol uşt ur an 

Tür ki ye Cu mhuri yet'i ni n her  al anda ol duğu gi bi  mi marlı k al anı nda da amaçl adı ğı 

' moder nit e'  üt opyası nı n gerçekl eşti ği özel  bi r dönemdi r.  

Al saç ( 1976),  Cumhuri yet'i n mi mari  har eketl eri ni  şöyl e özetl emekt edi r;  "...  büyük bi r 

mi marlı k sent ezi ni n ve bu sent ezden sonr a gel en çözül me dönemi ni n mi rasçı sı  ol an 

Tür k mi marlı ğı,  kendi ne özgü yeni  sent ezl eri  batılıl aş ma et kil eri  al tı nda ve r asyonel -

bili msell eş me sür eci  i çinde ar ama dönemi nde bul unmakt adır."  Sözen (1996)  i se 

Bi ri nci  Ul usal  Mi marlı k Har eketi' ni n ar dı ndan gel i şen  bu mi mari de,  yapıl arı n 

kull anı m a macı na gör e bi çi ml enmesi  ve cephel eri n sadel eş mesi ,  çağdaş yapı 

yönt eml eri ni n ül kemi zde kull anıl ması  gi bi  bi r  çok ol uml u geli şmel er  yaşanması na 

karşı n,  ür eti mde yer el  mal zeme yeri ne gereği nden f azl a çi ment o ve de mi r 

kull anıl ması nı  ve çağdaşl aş ma hedefi  i çi nde yer el  ve mi lli  değerl erin eritil mi ş 

ol ması nı  el eştir mekt edi r. Ona gör e,  bu dönem devl et çi  ekonomi  politi kaları nı n ezi ci  

haki mi yeti nde geçen,  yer li  mi marl ardan çok yabancı  mi marl arı n ür eti mde bul unduğu 

bi r zaman kesiti di r. 

Cu mhuri yeti n il k yıll arı nda mi marlı kt a,  Os manl ı' dan devr ol an çokl u kül t ürel  mi r ası nı n 

özümsener ek,  t ek kül t üre i ndi rgenmesi  il gi  çeki cidi r.  Çok r enklili k,  her  al anda yeri ni  

t ek doğr uya bırak mı ş ve t opl umsal  ol ar ak beni msen mi ştir.  ' Ul usal'  ki ml i ği n kabul  

gör mesi ni n en öneml i  açı kl aması,  Os manl ı' nı n çoğu zaman unutt uğu Anadol u 

kül t ürünün yeni den sent ezl enmesi di r.  Cumhur i yet  mi marlı ğı,  Batı' nı n ' moder n'  

yaşam değerl eri ni n, Anadol u kült üründeki  yansı mal arı dır.  
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5. 2 ' Moder nl eşme'  Hareketini n Konut a Et kil eri 

  

Şekil 5. 5. İ smail Hakkı Bey Evi , Ankar a, Mi mar Sadi , 1931 ( Asl anoğl u, İ., 1979)  

Cu mhuri yet'i n ort aya çı kar dı ğı  Türk ki mli ği  kavr amı ,  moder nl eş me har eketi ne katıl an 

yerli  ve yabancı  mi marları,  ' Türk Mi mari si' ni n nasıl  ol ması  ger ekti ği ni  araştır maya 

yönl endi r mi ştir.  Özdoğan ( 1999)' a gör e,  At at ürk,  yeni  kur ul an Tür k Cumhuri yeti' ni 

kesi n bi r  şekil de Anadol u t opr akl arı  il e özl eştir mi ştir.  At at ürk' ün önderli ği nde 

geli ştiril mi ş ol an t ari h t ezi nde Sü merl er  ve Hi titl er' i n Tür k ki mli ği  il e özl eştiril mesi ,  bu 

t ezi n dayanağı  ol muş,  Türk Ki ml i ği  il e Anadol u t opr akl arı nı n bi nl erce yıl  geri ye gi den 

bi rli kt eli ği  kavr amı  geti ril mi ştir.  Türk ki ml i ği ni n,  Anadol u t opr akl arı yl a 

özdeşl eştiril mesi  ve çağdaş yaşam ol anakl arı n ön pl ana çı karıl ması,  mi mari  ki ml i k 

ar ayı şı nı kesi n sı nırl ar i çine al mı ş ve sonuca ul aştır mı ştır.  

"Türk vat andaşı",  " Türk Mi ll eti "  kavr aml arı nı n yanı nda,  dönemi n moder n konut 

söyl emi nde de mi lli yet çilik t eması nı n yer  al ı şı,  ul usal cılık,  mi marlı k ve ev kavr aml arı 

bağl amı nda kar maşı k bi r i li şkil er  ağı  şekill endi r mekt edi r.  Ev,  ' moder ni zm' in bi reyi  ön 

pl ana çı kar ması  i l e mi marlık kur amı nı n ana gündeml eri nden bi ri  hali ne gel en bi r  yapı 

t ürüdür.  Gündeml eri nde Batı  r ef er ansı nı  kabullenen t üm mi marlı k kül türl eri nde, 

konut  mi marlı ğı  1920' li  yı ll arı n sonl arı ndan i ti bar en özel  bi r  yer  al makt adır. 1920' l eri n 

ve 1930' l arı n Batı  mi marlı k söyl emi nde evi n özel  al anı yl a metropol de kur ul an 

kar maşı k,  gür ült ül ü ve yoğun kamusal  al an ar asındaki  ili şki  hep gündemdedi r.  Adol f 

Loos' un bi reyi n özel  dünyası yl a kenti n anoni m ka musallı ğı nı  bi rbi ri nden ayır an 

t avrı ndan,  Le Cor busi er'i n " pil oti s"l er  ar acılı ğı yla yaşama mekanl arı nı  zemi nden 

kopar ması na kadar  f arklıl aşan ör nekl er  i yi  bili nmekt edi r.  Türk mi marl arı nda da bu t ür 

kaygıl arı  gör mek mü mkündür.  Cu mhuri yet  dönemi  mi marlı k söyl emi nde evi n nasıl 

ol ması  ger ekti ği  hep gündemdedi r.  Bu çok katmanl ı  ve karı şı k bi r  söyl emdi r.  Bi r 

yandan kül t ürel  i deol ojil eri n t üm yükünü üstl enmekt e,  bi r  yandan da bi reysel  konf or 

gi bi  öznel  dur uml arı  t artışı p kapsamı na al maktadır.  Bu i ki  uç ar ası ndaki  boşl uk 

hesaba katıl maksı zı n en öznel  dur uml arı n,  en güzel  i deol oji k çerçevel eri n doğr udan 

ve doğal  bi r  uzantı sı ymı ş gi bi  kabull enil mesi  i l gi  çeki ci di r  ( Nal bantoğl u,  1999). 
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Bi reysel  konf or un ön pl ana çı k ması nı n,  en öneml i  nedeni ,  Cu mhuri yet'i n bi reyi, 

kamu kar şı sı nda özgürleştirerek daha ön pl ana çı kar ması  i deol oji si di r.  Konut  i se, 

bi reysel  mekanı  t emsil etti ği nden dol ayı dır  ki ,  dönem mi marl arı nı n en öneml i  

gündem konusu ol muşt ur.  

Tekeli  ( 1999)' ye gör e,  Cu mhuri yet  dönemi nde yaşanan mekansal  dönüşüml er, 

ar al arı nda yakı n i li şki  bul unan i ki  kavr amsal  çer çeve yar dı mı yl a kavr anabilir. 

Bunl ar dan bi ri nci si  Cumhuri yet'i n bi r  çağdaşl aşma pr oj esi  ol ması dır.  Gel eneksel  

t opl umdan çağdaş t opl uma geçi şi n mekansal  sonuçl arı  Cumhuri yet  dönemi nde 

yapıl an mekansal  dönüşüml eri  kavr amak i çi n yeterli  bi r  çerçeve ol uşt ur abi li r.  Ama 

özelli kl e Cu mhuri yet'i n i l k yıll arı nda yaşanan dönüşümü kavr amak i çi n i ki nci  bi r 

kur amsal  çerçeveye i ht i yaç var dır.  O da dı şa açı k bi r  i mpar at orl uk mekansal  

yapı sı ndan ul us- devl et  mekansal  yapı sı na geçi ştir.  Bu i ki nci  kur amsal  çerçeve 

bi ri nci si t arafı ndan i çerilmekt edi r.  

Kur amsal  t artı şmal ar  Bozdoğan ve Nal bantoğl u ( 1992)' na gör e,  çoğunl ukl a 

moder n evi n Türk t opr akl arı nda yer  al ı nca kaçınıl maz ol ar ak ul usal  ol duğu,  ya da 

gel eneksel  Türk evi ni n özünde zat en modern ol duğu üzeri ne kesi n sonuca 

varıl ama mı ş t artı şmal arla sı nırlı  kal mı ştır.  Di ğer  tar aft an,  her  i ki  dur umda da moder n 

evi n öngör düğü kül t ürel  ger çekli k,  pr of esyoneller,  yüksek me murl ar  ve bi r  avuç 

gi ri şi mci den ol uşan,  Batılıl aş mı ş elit  bi r  gr ubun ger çekli ği  ol maya mahkumdur. 

Tür ki ye' deki  moder ni st  deneyi mi n bel ki  de en di kkat e değer  özelli ği, uygarl ı ğa 

ul aş mak i çi n t üm nüf usun t ek amacı nı n,  modern evi n de si mgesi  ol duğu hayal  

edil en,  ul us devl eti n kurul uşunun üt opi k dönemi yl e çakı ş ması dır.  Batur  ( 1998), 

1930' l u yıll arda haki m olan mi mari anl ayı şı n özel ikl eri ni şöyl e sıral amı ştır; 

1.  " Konutl arda ve kamu yapıl arı nda artı k f onksi yonalist bi r t asarı m geçerli di r." 

2.  " Konutl arda ort a mekan ni t eli ği ndeki  hol ,  bu evr ede de t erk edil meyen ve bazı 

ar aştır macıl arı n ı sı nma kol aylı kl arı na bağl adı kl arı  bi r  ögedi r.  Hol  yeri ne kori dor 

bağl antı sı nı kull anan şemal arı n sayı sı azdır." 

3.  " Hem konutl arda hem de kamu yapıl arı nda kull anıl an ve genel  kabul  gör müş stil 

düzeyi nde bi r  bi çi ml er r epert uarı  var dır:  pri zmati k ki tl el ere eşli k eden 

yuvarl anmı ş köşel eri  katl arı  yat ay bant  hali nde dol ul ukl ar,  sür ekli,  kesi nti si z 

deni zli k çi zgil eri, köşel eri dönen pencer el er..." 

4.  " Dai re pl anlı  haci ml er  ve bunl arı n bi nada ki tl e ol arak vur gul anması  il k evr edeki ne 

gör e azal mı ştır.  Bunun yeri ne köşel eri  yuvarl anmı ş di kdört gen pl anl ar 

gör ül mekt edi r.  Bunl ar a da en çok gi ri şl erde,  bal kon ve t er asl ar da ve mer di ven 

holl eri nde r astl anmakt adır.  Konutl arda cephe boyunca sür ekli  bal kon veya geni ş 

ver anda çok t ut ul an bi r moti ftir." 
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Şekil 5. 6. Sai t Bey Evi / Adana, Mi mar Semi h RÜSTEM, 1930( Asl anoğl u, 1979)  

Moder n ev,  moder nli k söyl emi ni n çok yönl ü bi r  parçası dır.  Bi reysel  yaşam 

bi çi ml eri ni n belirl edi ği/t aşı dı ğı  mi mari  al an ol ar ak düşünül ünce de önemi  mi marlı k 

di si pli ni ni n çok öt esi ne t aş makt adır.  Cu mhuri yet'in i l k yıll arı nda,  " moder n Tür k evi "ni 

ol uşt ur ma çabal arı  öneml i  bi r  yer  t ut makt adır. Tür ki ye Cu mhuri yeti’ nin,  barı nma 

eyl emi ni  çağdaşl aştır ma çabası,  moder n konut un ev mi  apart man dai resi  mi  ol ması 

ger ekti ği ni  gündeme getir mi ştir.  Bu yeni  barı nağın,  canl andı rıl maya çal ı şıl an ul usal  

anl ayı şl ar  çerçevesi nde ne kadar  gel eneksel  ya da ne kadar  Batı  mer kezli  ol acağı 

da dönemi n t artı şıl an gündemi di r.  

Mi mar  der gi si nde yayı nlanan " Bi nanı n İ çi nde Mi mar"  makal esi nde bu durum şöyl e 

akt arıl makt adır; " 

Bugün artı k ci han t espi t et mi ştir  ki  mi mar  evi mi zi  yağmur a güneşe karşı  bi zi  

muhaf aza i çi n yapı p gi den bi r  amel e değil,  bi ze i çti mai  hayatı mı zda yol  göst er en bi r 

müt ef ekki rdi r.  Evi mi zi n dı şıyl a nasıl  meşgul  ol muşsa i çi yl e de aynen ve bel ki  de daha 

zi yade meşgul  ol acaktır.  Ar tık kol t ukçudan al ı nan hazı r  eşya;  möbl e i l e evi mi zi n i çi ni  

dol dur amayı z.  Avr upal ıl arı  t aklit  et me mi z de mü mkün değil di r.  Bu sebept en si ze bi r 

Al man, bi r Fr ansı z ail esi ni n evi ni değil, kendi  evi mi zi t arif edi yor um.  ( Zi ya, 1931) 

Devl et,  konut  sekt ör üne müdahal e et mi ş,  Ankar a başt a ol mak üzer e bi r  çok Anadol u 

kenti nde me murl ar  ve i şçil er  i çi n mahall el er kur muşt ur.  Bu yeni  mahal l el eri n 

i nşası nda pl anl ı  bi r  geliş me sağl amı ştır.  Devl etin bu r ol ü,  yal nı zca çal ışanl arı nı n 

mesken i hti yacı nı  karşılamaya yöneli k değil di r.  Aynı  zamanda,  t opl um i çi n ör nek 

ol uşt ur maya çalı şıl makt adır. 

 

 



6.  CUMHURİ YET' İ N İ LK YI LLARI NI N ' MODERN'  Mİ MARİ Sİ:                                              

SÜMERBANK KAYSERİ BEZ FABRİ KASI VE LOJ MANLARI  

Cu mhuri yet'i n moder nleş me kökenli  sanayi  har eketl eri,  mi mari yi  doğr udan 

et kil emi ştir.  1933‟ de sanayil eş me a macı yl a kurul muş Sü mer bank,  Cumhuri yet'i n 

çağdaşl aş ma i deol oji si ni,  doğr udan yansıt an,  bankacılı k kökenli  bi r  kur umdur. 

Sü mer bank‟ ı n yapı sı  i ncel endi ği nde,  dönemi n yöneti cil eri ni n,  çağdaşl aş mak i çi n 

sadece,  sanayil eş meyi  hedef  seç medi kl eri  anl aşılır.  Devl et,  sanayil eşme hedefi 

kapsamı nda,  f abri kal ar  ve çal ı şanl arı  i çi n yerleş mel er  kur muşt ur.   Sümer bank, 

veri mli  Anadol u t opr akl arı nda sanayi  har eket i ni  başl at makl a kal mamı ştır.  O 

dönemde kur ul an her  fabri ka,  sadece i çi nde maki nel eri n ol duğu bi r  t esi s değil, 

çal ı şanı na ' yuva' ,  mar ket,  si nemadan ti yatroya,  yüz me şampi yonal arı na,  kadar  bi r 

çok kül t ürel  et ki nli ği n yapıl dı ğı  çeşitli  mekanl ar  da i çer en,  kent  öl çeği nde bi r 

or gani zasyondur,  bu yüzden her  Sü mer bank f abri kası,  kentl eş meni n,  moder n 

yaşamı n öncüsü ol muşt ur.  

Devl eti n,  Sümer bank çatısı  al tı nda kur duğu i l k fabri ka,  Kayseri‟ dedi r.  Sanayi l eş me 

hedefi ni  gerçekl eştirecek har eketi n başl angı ç merkezi  ol ar ak Kayseri‟ ni n seçil mesi , 

f abri kayı  kur mak i çi n Moskova‟ dan gel en Sovyet  uz manl ar  il e al ı nmı ş bi r  kar ar dır. 

Kenti n,  coğr afi  konumu ve geni ş bi r  ova üzeri nde kur ul muş ol ması  bu kararda et kili 

ol muşt ur.  Kayseri‟ ni n,  geç mi şi  M. Ö.  800‟l ere kadar  uzanır.  “ Mazaka”  adı yl a bi r  Asur 

ti car et  kol oni si  ol ar ak kur ul muşt ur  ( Anon.,  1986;  Büyük Lar ousse).  M. S.  17‟ de, 

Kapadokya Kr al ı   başkenti  ol an şehri n si mi ni,  Roma İ mpar at or u Ceasar  onur una 

“ Casseri a”  ol ar ak deği ştir mi ştir.  Kenti n i s mi ,  Cumhuri yet‟i n i l anı na kadar  “Kayseri ye” 

ol ar ak bili nmi ş;  il anı n ar dı ndan “ Kayseri ”  ol muşt ur.  Sümer bank Bez Fabri kası, 

kur ul madan önce de,  devl et  Kayseri  de bi r  çok yatırı m gerçekl eştir mi ştir.  Tür ki ye‟ ni n 

il k f abri kası  ol an “ Tayyar e Fabri kası”  il e “ Tank Ta mi r  ve Mont aj  Fabrikası”  1926 

yılı nda,  o dönem i çi n yi ne bi r  il k ol an ve Rusl ar t ar afı ndan kur ul an “ Bünyan Hi dr o-

el ektri k Santrali”  1929 yılı nda,  Kayseri‟ de kur ulmuşt ur.  1927‟ de,  Ankara,  1930‟ da 

Si vas ve Samsun tren yol una kavuş muşt ur ( Subaşı, 1986).  

Cu mhuri yet‟i n il anı ndan önce,  j eopoliti k konumundan önce başkent  yapıl mak 

i st enen kent,  1930‟l arda yeni  devl eti n,  o dönemde geli şmi ş kentl eri nden t eki di r. 

Sü mer bank Bez Fabri kası‟ nı n da kur ul ması yl a kent,  hı zl a büyüyen bi r  merkez hal i ne 
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gel mi ştir.  Kayseri,  1927‟ de 250. 490 ki şili k nüf usa sahi p bi r  kent  i ken,  1935‟ de 

nüf usu,  310. 458‟ e;  1945‟ de de 370. 089‟ a yüksel mi ştir  ( Anon.,  1999a;  Kayseri 

Turi z m Envant eri).  Nüf us artı ş hı zı  Tür ki ye geneli yl e karşıl aştırıl dı ğı nda,  kent e 

yapıl an yatırı ml arı n et ki si  daha net  anl aşıl abilir.  1935- 40 ar ası nda Tür ki ye genel i nde 

nüf us %17 artı ş göst er mi şken, Kayseri nüf usu %19. 9 art mı ştır. 

Cu mhuri yet‟i n il k yıll arında,  ar al arı nda Sü mer bank  Bez Fabri kası‟ nı n da ol duğu 

devl et  yatırı ml arı,  Kayseri‟ ni n kent sel  geli şi mi ni  et kil emi ş ve o dönemde ar zul anan 

„ moder n‟  kent  ol uşt ur ul muşt ur.  Sümer bank Bez Fabri kası,  Kayseri  kent  mer kezi nde 

yapıl ması  özelli ği yl e,  kenti n moder nl eş mesi ne en çok kat kı  sağl ayan devl et  yatırı mı 

ol muşt ur.  Cumhuri yet‟i n il k yıll arı na ai t  anl ayı şı n mi mari  bi r  yansı ması  ol an f abri ka 

ve çevr esi ndeki  yerl eş meni n kent e yaptı ğı  et kil er,  Sümer bank‟ ı n kur umsal  „ moder n‟  

ki mli ği ışı ğı nda yapıl acak değerl endi r mel erl e ort aya çı karıl abilir.  

6. 1 Sü mer bank' ı n ' Moder n'  Ki mli ği  

Sü mer bank,  devl et e ai t bazı  f abri kal arı n i şl etil mesi,  yeni  sı nai  müessesel eri n 

kur ul ması,  bu t esi sl erde çal ı şacak ust a ve i şçileri n yeti ştiril mesi  gayesi yl e okul l ar 

açıl ması  ve bankacılık konul arı nda f aali yett e bul unul ması  i çi n özel  bi r kanunl a 

kur ul an ve kur ul uş yıll arında Cu mhuri yet  sanayii ni n bel kemi ği  ol an,  devl ete ai t  özer k 

bi r  kur ul uşt ur  ( Anon,  1985;  Yeni  Türki ye Ans.).  Cumhuri yet'i n,  çağdaşl aş ma 

har eketi ni  t opl umun her  al anı na yay mak i çi n kurul muş,  ar dı nda ekonomi k gel i şme 

kaygı sı nı  da barı ndıran,  bi r  ' moder n'  sanayi  ve kül t ür  okul udur.  Moder n,  A. 

Asl anoğl u ( 2000)' e gör e,  i ki  dönüşt ür ücü sür eçl e bi rl eştiri ci  bi r  kavr amdır. 

" Bunl ar dan i l ki,  geni şleyen kapi t ali st  pazarın i ti ci  gücüyl e ol uşan,  sanayi  

haml el eri yl e,  nüf us hareketl eri yl e,  kentl eş meyl e yar atıl an nesnel  moder nl eş me 

sür eci di r.  İ ki nci si  i se,  kül t ürel  vi zyonda i f adesi ni  bul an moder ni zmdi r.”  Bu anl amda 

moder nl eş me,  “i kti sadi  sür eci n ve kül t ürel  vi zyonun deneyi mi di r." Kur umsal  

yapı sı na,  moder nl eş meni n bu pencer esi nden bakılırsa,  Sümer bank' ı  sadece bi r 

sanayi  kur ul uşu ol ar ak t anı ml amak yet erli  olmaz.  Cu mhuri yet‟i n i l k yıll arı nda, 

devl eti n i nşa etti ği  her  Sü mer bank f abri kası,  i çinde çal ı şanı nı n konut  i hti yacı ndan 

mar ket,  okul  gi bi  sosyal  bi ri ml eri  de kapsayan bi rer  yerl eş me gi bi di r.  Bu açı dan 

Sü mer bank,  devl eti n üzeri nden „ moder n‟  kavr amı nı n i çer di ği  hem ekonomi k hem de 

kent kült ürüne ait deği şiml eri gerçekl eştirdi ği bi r kur umdur.  

Sü mer bank‟ ı n kur ul ması,  1930‟l arı n başı nda t üm dünyayı  et kil eyen ekonomi k 

bunal ı ml a bağl antılı dır. Kur ul uş amacı nı  ve i şl evi ni  açı kl ayabilmek  i çi n, 

Cu mhuri yet‟i n il anı ndan kur umun ol uşt ur ul masına kadar  geçen sür eye bak mak 

ger eki r.  Savaş sonr ası  ekonomi de ol uşan ol umsuzl ukl ar dan kurt ul mak ve ür eti mi  ve 
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dol aysı yl a t üketi mi  artırmak  i çi n çeşi tli  önl eml er al ı nmı ştır.  17. Şubat  -  4. Mart  1923 

t ari hl eri  ar ası nda İ z mi r' de t opl anan İ kti sat  Kongresi' ni n "si yasi  ve askeri  zaf erl eri n, 

i kti sadi  zaf erl erl e t amaml anması,  Türki ye' de kar ma ekonomi  si st emi ni n t aki p 

edil mesi ,  el  i şçili ği nden vazgeçil erek f abri kal aşmaya hı z veril mesi  gerekl ili ği "  ana 

kar arl arı  doğr ult usunda,  19. Ni san. 1925' de Türkiye Sanayi  ve Maadi n Bankası  

kur ul muş ve 1927' de Sanayi  Teşvi k Yasası  çı kartıl mı ştır.  Os manl ı  devl eti 

dönemi nde kur ul muş ve Cu mhuri yet'i n il anı yl a hazi neye devr ol muş,  Beykoz Deri 

Fabri kası  ( 1810),  Deft erdar  ( Feshane)  Yünl ü Fabrikası  ( 1836),  Her eke Hal ı ve Yünl ü 

Mensucat  Fabri kası  ( 1845)  ve Bakırköy Bez Fabri kası  ( 1850),  bu bankaya 

bağl anmı ştır.  

Tür ki ye Sanayi  ve Maadi n Bankası ,  özel  sektöre kr edi  sağl amak,  özel  kesi ml e 

ort akl ı kl ar  kur mak,  devl et e ai t  ol an sanayi  kur ul uşl arı nı  geçi ci  ol ar ak i şl et mek ve 

zamanl a bunl arı  özel  sekt ör e devr et mek amacı yl a kur ul muşt ur.  Banka kamu 

kesi mi ni n özel  sekt ör e kaynak akt ar ması  sür eci ni n başl angı ç düzenl emesi  ol ar ak 

al ı nabilir.  ( Anon,  1983; Cu mhuri yet  Döne mi  Tür ki ye Ans.)  1932 yıl ı na kadar 

hi z met  ver en banka,  devl et e bağl ı  i şl et mel eri  özel  sekt ör e devr et memi ş ve 16 ayrı 

özel  ser mayeli gi ri şi me ort ak ol muşt ur.  

Sanayi  ve Maadi n Bankası,  1932 yılı nda çı karıl an i ki  kanunl a ort adan kal dırıl mı ştır. 

Bu kanunl ar dan bi ri ncisi  il e ( 2058 sayılı  kanun),  SMB' ni n i şl et mecilik gör evi ni 

devr al an Devl et  Sanayi  Ofi si  kur ul muş,  di ğeri  ile i se ( 2064 sayılı  kanun),  SMB' ni n 

bankacılı kl a i l gili  gör evl eri  yeni  bi r  bankaya,  Sanayi  Kr edi  Bankası' na 

devr edil mi ştir.  ( Borat av,  1982)  Bu kanunl ar,  sermaye çevr el eri ni n;  t üccar  ve büyük 

topr ak sahi pl eri ni n ( sanayi  er babı nı n)  şi ddetli  el eştiril eri ne hedef  ol muştur.  Bunun 

üzeri ne dönemi n İ kti sat vekili  Must af a Şer ef  Bey,  gör evi nden i stif a etmi ş,  yeri ne 

1932 yılı nı n Eyl ül  ayı nda İ kti sat  Vekal eti  gör evi ne,  özel  kesi mi n güven ve t am 

dest eği ne sahi p ol an,  İş Bankası  Umu m Müdür ü Mah mut  Cel al  Bey ( Bayar) 

geti ril mi ştir.  Cumhuri yet'in hedefl edi ği  sanayii  ve ekonomi k geli şmeyi  başar amayan 

her  i ki  kur ul uş,  yarım kal an sanayi  haml esi ni  gerçekl eştir mesi  a macı yl a 

3. Hazi ran. 1933 t ari h ve 2262 sayılı  kanunl a kurul up,  11. Temmuz. 1933' de f aali yet e 

geçen Sümer bank' a devr edil mi ştir.  Sümer bank,  Tür ki ye Sanayi  ve Maadi n Bankası 

gi bi ,  sanayi  har eketi ni  teti kl emeyi  hedefl eyen devl et  t ar afı ndan kur ul muş özerk bi r 

mi lli  bankadır.   Bankanı n f aali yet  sahası  2262 sayılı  kanunun i ki nci  maddesi ne gör e 

dört ana başl ıkt a özetl enebilir ( Anon, 1985; Türkiye Ans.); 

Kur ucul uk; Sanayi  i şl eri ne, ser mayesi ne bağl ı ol arak, i ştirak ve yar dı m etmek,  

İşl et mecili k; Sanayi  t esi sleri kur up i şl et mek,  

Sosyal  Hi zmetl er; İşçi, ust a, mühendi s ve müt ehassı s yeti ştir mek,  

Bankacılık i şl eri yapmak.  
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Şekil 6. 1. Sümer bank Logosu 

Sü mer bank,  önceli kl e kendi si ne Devl et  Sanayi  Ofi si  ve Türki ye Sanayi  Kr edi  

Bankası' ndan devr edil en f abri kal arı n i şl et me ve ür eti m düzenl eri ni  yenil emi ştir. 

Ayrı ca,  devl et çili k uygul aması nı n somut  düzeyde başl angı cı  sayıl an Bi ri nci  Beş 

Yıllı k Sanayil eşme Pl anı(1930)  doğr ult usunda yeni  f abri kal ar  kur muş ve i şl et mi ştir. 

Bi ri nci  Beş  Yıllık Sanayileş me Pl anı' nı n fi nans manı nı n i ç kaynakl arı,  t ümüyl e kamu 

mal i yesi  yol uyl a karşıl anmı ştır.  O yıll arda,  kamu gel irl eri ni n % 70 dol ayı nda bi r 

böl ümünün dol aylı  vergil erl e karşıl andı ğı  di kkat e al ı nırsa,  sanayil eş meni n 

fi nans manı nda zor unl u t asarrufl arı n öneml i  bi r  yeri  ol duğu açı ktır.  Her  yı l  büt çeden 

ayrıl acak 6 mi l yon TL,  ya da büt çe gi derl eri  t opl amı nı n % 3 dol ayı nda bi r  böl ümünün 

beş yıl  sür eyl e sanayil eşme gi derl eri nde kull anılması  amaçl anmı ştır.  Dı ş fi nans man 

ger eksi nmel eri ni n t amamı ,  dokuma sanayii nde kull anıl mak üzer e Sovyetl er 

Bi rli ği' nden sağl anan,  20 yıl  vadeli  ve f ai zsi z 8.5 mi l yon TL i l e karşıl anmı ştır.  Bu 

kaynakl arı n kull anıl dı ğı kamu yatırı ml arı,  Sümer bank ar acılı ğı yl a yür üt ül müşt ür 

( Anon,  1983;  Cumhuri yet  Döne mi  Türki ye Ans.).  Bu a maçl a 1933 yılı nda özel  bi r 

kanunl a kur ul an Sümer bank Umu m Müdürl üğü i l k yatırı ml arı nı Kayseri, 

Er eğli( Konya),  Nazilli  ve Mal at ya' da dokuma f abri kal arı  kur ar ak ger çekl eştir mi ştir 

( Anon, 1999b; Sümer Hol di ng A. Ş.). 

Sü mer bank,  ül kede arzul anan ekonomi k hedefler e ul aş manı n yanı  sıra t opl umsal  

ol ar ak da devri ml er  yar at mı ştır.  Sümer bank fabri kal arı nı n kur ul duğu her  yer, 

çağdaşl aş ma hedefi ne bağl ı  ol ar ak yeni den yar atıl mı ştır.  Fabri kal ar a bağlı,  okull ar, 

si nemal ar,  pavyonl ar  ( al ış-veri ş bi ri ml eri )  gi bi  sosyal  yaşamı  düzenl eyi ci  mekanl ar 

ür etil mi ştir.  Sümer bank f abri kal arı  aynı  zamanda,  Anadol u' da şehi rl eş me 

har eketl eri ni  de et kil emi ştir.  Düzenli,  pl anlı  kentl er ol uşt ur ul muşt ur.  Kentl erin geli şi mi  

sadece Sü mer bank' ı n moder n şehi rcili k har eketleri  il e değil,  f abri kal arı nda kur ul an 

eği ti m t esi sl eri yl e de sağl anmı ştır.  Fabri kal ar,  önceli kl e çal ı ştıracakları  i şçil eri 
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eği t mi şl erdi r.  Ni t eli kli  ve çal ı şacağı  konuda yet ki n hel e geti r mi şl erdi r.  Eği tim al mı ş bu 

i şçil er,  Sümer bank Fabri kal arı ndaki  gör ev sür el eri ni  t ama ml adı kt an sonr a,  yeni  

sanayi  t esi sl eri  kur muş ve ekonomi ye kat kı da bul unmuşl ar dır.  Ayrı ca,  Sümer bank 

sadece çal ı ştıracağı  i şçil eri  eği t mekl e kal mamı ş,  il kokul dan l i seye kadar  okul l ar 

kur muş,  okuma yaz ma sef er berli kl eri nde öncü ol muşt ur.  Sümer bank,  bi reyi  t opl um 

önünde yet ki n hal e getirecek t üm donanı mı sağl amı ştır.  

Sü mer bank,  ul usl aş ma sür eci nde de öneml i  bi r gör ev üstl enmi ştir.  Ul usl aş ma i çi n 

ger ekli  ekonomi k i vme Sü mer bank t ar afı ndan sağl anmı ştır.  Sü mer bank 

Fabri kal arı' nı n ür etti ği  mal l ar,  t üketi mi  i ç pazar a yönl endi r mi ştir.  Ül keni n dı ş 

ekonomi l ere bağı ml ılı ğı  azal mı ş,  kendi  kendi ne yet en bi r  düzen ol uşt ur ul muşt ur.  İ ç 

pazarı n canl anması,  beraberi nde bi r  çok yatırı mı  geti r mi ş,  yeni  yatırı ml ara ol anak 

sağl anmı ştır.  

Sü mer bank,  Cu mhuri yet  ana fi kri ni n uygul amal ı  değerl endi r mesi di r.  Ekonomi k 

geli şme önceli ği ne bağl ı  kur ul ması na r ağmen,  Cumhuri yet'i n arzul adı ğı  t opl umun ve 

bi reyi n ne şekil de ol ması  ger ekti ği ni  öğr et en ve moder nl eş me i l e ne kastedil di ği ni  

uygul ayar ak anl at an bi r kur umdur.  

 

Şekil 6. 2. Sümer bank Logosu 
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6. 2 Sü mer bank Kayseri Bez Fabri kası  

 

Şekil 6. 3. Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası Gi ri ş Kapı sı, 1935 ( Edi ge, C.) 

Tür k Mi ll eti ni n,  Kurt ul uş Savaşı ndan sonr a Tür ki ye Cu mhuri yeti  adı  al tı nda başl attı ğı 

yeni den yapıl anma sür eci ni n en öneml i  har eketl eri o dönemde geli şmi şli kl e eş değer 

sayıl an sanayi  al anı nda ol muşt ur.  Sanayi  yatırı ml arı ndan i l ki,  Sovyetl er  Birli ği' nden 

al ı nan 8, 5 Mi l yon Tür k Li ralı k kr edi yl e ve dönemi n Başbakanı  İ s met  İ nönü t ar afı ndan 

Tür ki ye' ye davet  edil en Sovyet  uz manl arı n i ncelemel eri  doğr ult usunda,  Kayseri' de 

gerçekl eştiril mi ştir.  

Cu mhuri yet  Hükümeti ni n moder nl eş me har eketi nin i l k eseri  ol an Sü mer bank Kayseri  

Bez Fabri kası' nı n t emel l eri,  20 Mayı s 1934' de dönemi n Başbakanı  İ smet  İ nönü 

tarafı ndan atıl mı ştır  ( Beğenç 1950).  Fabri ka,  i nşası  16, 5 ayda t ama ml anar ak         

16 Eyl ül  1935' de hi z met e açıl mı ştır.  İ nönü,  f abri kanı n i nşası  sırası nda bel irli  bi r  sür e 

Kayseri' de kal mı ş ve deneti mi  bi zzat kendi si üstl enmi ştir. 

Sü mer bank' ı n kur duğu bu i l k f abri ka Türk- Sovyet  i şbi rli ği  il e yapıl mı ştır.  Fabri ka ve 

di ğer  bi nal arı n mi marı  bi r  Rus,  müt eahhi di  i se Abdurrahman Naci  Bey i si mli  bi r 

Tür k' t ür.  Amacı  hal k ti pi,  ucuz pamukl u kumaş üret mek ol an f abri ka,  pamukl u t ekstil 

sanayii  kol unun geli şmesi ne ve yurt  ekonomi si ne geni ş öl çüde yar dı mcı  ol muşt ur. 

Kur ul uş yıll arı nda,  2100 i şçi  il e 155 me mur  çal ı ştıran müesseseni n me mur  ve ust al ar 

i çi n konutl arı,  r evi r,  kr eş,  i şçi  ve me mur  l okali, si nema sal onu,  vol eybol  ve t eni s 

sahal arı,  yüz me havuzu ve 1000 ki şili k kapal ı  tri bünl ü f ut bol  sahası  vardır  ( Anon, 

1973; Cumhuri yet'i n 50. Yılı nda Sümer bank 1923- 1973) 

 

Şekil 6. 4 Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası İ şl etme Bi nal ar ( Edi ge, C., 1935)  
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Cu mhuri yet'i n il k yıll arında çağdaşl aş ma ekonomi k geli şmeye bağl anmı ştır.  O 

dönemde ekonomi k geliş mi şli ği n şartı  i se,  kendi  kendi ne yet en,  dı ş ser mayeden 

bağı msı z ür et en ve t üket en bi r  si st emdi r.  Dünya geneli nde,  moder ni zme bağl ı 

sanayil eş me har eketl erini n yaşanması,  yeni  Türki ye Cu mhuri yeti' ni n ekonomi k 

pr ogr amı nı  aynı  yönde gerçekl eştir mesi ne sebep ol muş,  f abri kal ar,  çağdaşl aş ma 

hedefi ni n yükl endi ği  kurtul uş si mgel eri  ol ar ak görül müşt ür.  Çağdaşl aş ma hedefi ne 

kı sa sür ede ul aş mak i çi n f abri kal arı n ner ede ve ne a maçl a yapıl ması  ger ekti ği 

dönemi n aydı nl arı nı n t artı ştı kl arı  ve fi ki r  beyan etti kl eri  konul arın başı nda 

gel mekt edi r.  Ce mal  ( 1935),  bi r  makal esi nde f abri ka i nşaatı nda ar azi  seçi lirken 

di kkat edil mesi  ger ekenl eri şöyl e sıral anmı ştır; 

1.  Fabri kaya i şl enmek i çin geti ril ecek hammadde ve ür et eceği  maddeni n 

dağıtı mı nı n kol aylı ğı nı sağl amak i çi n demi ryol u bul unan yerl er t erci h edil meli dir. 

2.  Fabri ka,  şehi rden uzak bi r  yer e konuml andırılırsa,  ür etil ecek mal l arı n nakli ye 

ücr eti  f azl a ol ur.  " Di ğer  tar aft an me mur  ve amel eni n yol  par ası  ver mesi "  de 

ger ekebilir.  Şehi rden çok uzak  ol mayan a ma şehri n gel i şi mi ni  de yönl endi recek 

uzakl ı kt a bi r  ar azi  t erci h edil meli di r.  Ancak,  "f abri kanı n muht emel  geni şl emesi  

i çi n l azı m ol an ar azi evvel ce satı n alı nmal ı dır."  

3.  Fabri kada kull anıl acak maki nel er  i çi n ger ekli  enerji  ve ür eti m önl eml eri 

al ı nmal ı dır. 

4.  Yabancı  ül kel eri n yüksek gümr ük ver gi si  uygul amal arı,  "f abri kanı n bi r  şubesi ni  o 

me ml ekett e t esi s et me l üzumunu ort aya koyar." 

5.  Sanayi  ür eti mi n bi r  çok nokt ası nda su çok gerekli di r.  Su t emi ni ne özen 

göst eril meli di r. 

6.  Fabri kada çal ı şacak i şçil eri n güvenli ği  i yi  sağl anmal ı dır.  Fabri ka şehi r 

mer kezi nden uzaksa, i şçiler i çi n ger ekli konakl ama bi ri ml eri yapıl mal ı dır. 

7.  Fabri kanı n ür eti mi ni n veya hammadde i hti yacını n ci var daki  bi r  f abri kanı n 

i hti yacı nı karşıl ayabil mesi, yeni f abri kal ar kur ul ması nı sağl ar.  

 

Şekil 6. 5. Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası İ şl etme Bi nal arı ( Edi ge, C, 1935)  
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Şekil 6. 6. Moskova' da Hazırl anan Pr oj el ere Ai t Ant et ( Sümer bank Kayseri  Arşi vi ) 

Kayseri' ni n çağdaşl aş ma hedefi  i çi n sanayil eşme har eketi nde i l k merkez ol ar ak 

seçil mesi  şaşırtı cı  değil di r.  Kent,  Mazaka adı yl a M. Ö.  800' de kur ul duğu günden beri  

sür ekli  bi r  ti car et  mer kezi  özelli ği ne sahi ptir.  Dol ayı sı yl a öneml i  ti caret  yoll arı, 

kentt en geç mekt edi r.  1927 yılı nda da,  demi ryolu ağı na bağl anmı ştır.  Hammadde 

i hti yacı  ve ür etil enl eri n f arklı  böl gel er e ul aşı mı nı  sağl amak i çi n ek bi r  yatırım i hti yacı 

yokt ur.  Üst eli k,  Anadol u t opr akl arı nı n mer kezinde konuml anmı ş ol ması,  ür ünün 

dağılı mı nı  kol ayl aştır makt adır.  Ayrı ca kent,  Er ciyes Dağı' nı n et ekl eri nde geni ş ve 

düz bi r  ovaya kur ul muştur.  Geni ş düzl ükl er,  büyük bi r  f abri ka ve bi ri ml eri i çi n ger ekli 

ar azi  i hti yacı na cevap verebil ecek özelli k t aşı maktadır.  Kent  geneli ni n,  t oprak al tı  su 

havzal arı nı n üzeri nde kur ul muş ol ması,  ür eti m ve yan bi ri ml er  i çi n ger ekli  su 

i hti yacı nı  karşıl anması nı sağl amakt adır.  Kayseri ,  öneml i  bi r  ti car et  mer kezi  ol ma 

özelli ği nden dol ayı,  yakı n çevr esi ni  yönl endi ren bi r  kenttir.  Bu kentt e 

gerçekl eştiril ecek bi r  yatırı ma bağl ı  sosyal  düzenl emel eri n,  kı sa sürede çevr e 

mer kezl eri de et kil eyeceği  göz ar dı edil memi ştir. 

 

Şekil 6. 7. Moskova' da Hazırl anan Vazi yet Pl anı Ör neği  ( Sümer bank Kayseri Arşi vi ) 
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Şekil 6. 8. Moskova' da Hazırl anan İ şl et me Bi nal arına Ai t Perspektif         

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Arşi vi ) 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası, kur ul duğu yıll ardan 1960' l arı n sonuna kadar 

Bal kanl ar' ı n en büyük f abri ka t esi si  ol muşt ur  (Anon,  1973;  Cumhuriyet'i n 50. 

Yılı nda Sümer bank 1923- 1973).  Fabri ka,  bez ür eti mi  il e başt a devl et  i şl eri  ol mak 

üzer e,  ül ke i hti yacı nı n büyük bi r  böl ümünü t ek başı na karşıl amı ştır.  Kendi si nden 

sonr a kur ul an Nazilli  Bas ma Fabri kası  başt a ol mak üzer e bi r  çok Sümer bank 

kur ul uşu i l e,  yerli  mal ı  kull anı mı nı  dest ekl emi ştir.  Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası, 

Beğenç ( 1950)' e gör e,  sanayi  ür eti mi n,  f abri kanın ne ol duğunu,  " baş öğret men"  gi bi  

hal ka öğr et en bi r kur ul uştur.  

 

Şekil 6. 9. Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası İ şl etme Bi nal arı ( Edi ge, C., 1935)  
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Fabri ka sadece bi r  sanayi  kur ul uşu ol ar ak gör ül memel i di r.  Fabri ka ar azi si nde, 

çal ı şanl ar  i çi n i nşa edil en l oj manl ar,  si nema,  market,  spor  sal onl arı  kenti n sosyal  

yaşamı nı  yeni den şekill endi ril mi ştir.  Anadol u i nsanı,  yazlı k si nemayl a,  caz 

gecel eri yl e,  at  yarı şl arı yla t anı ş mı ştır.  Fabri kada çal ı şanl arı n çocukl arı  i çi n yapıl an 

okull ar,  Cumhuri yet'i n hedefl edi ği  çağdaş eği ti mi  gerçekl eştir mi şl erdi r.  Kayseri  Bez 

Fabri kası,  Cumhuri yet'i n akl a ver di ği  önemi n göst er gesi di r.  Fabri ka,  üreti mi nden 

sosyal  t esi sl eri ne ve eği ti m bi ri ml eri ne kadar  Cumhuri yet  yaşantı sı nı n ne ol duğunu 

öğr et en büyük bi r  okul  ol muşt ur.  Fabri ka kökenli  bi r  çok ki şi,  ür etim si st emi ni  

öğr endi kt en sonr a,  çeşi tli  özel  ür eti m t esi sl eri  kur muş,  bugün sadece Türki ye i çi n 

değil,  Dünyanı n bi r  çok ül kesi  i çi n ür et en,  ul usl ar  ar ası  bi r  Kayseri' yi meydana 

geti r mi ştir. 

 

Şekil 6. 10. Moskova' da  Hazırl anan El ektri k Santrali' ni n Sul u Çi ni Perspekt ifi 

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Arşi vi ) 
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Kayseri  Bez Fabri kası  i çi nde,  ul usl ar  ar ası  düzeyde dönemi n t asarı m mantı ğı na 

gör e bi çi ml endi ril mi ş bi nal ar  mevcutt ur.  Dönemi n ' moder n'  mi marlı k söyl emi ni n i zl eri, 

yöneti m bi nal arı  ya da sosyal  t esi sl erden çok at öl yel er den okunmakt adır. 

Moder ni zmi n bi r  maki ne gi bi  bi na yar at ma düşüncesi,  bu t esi s i çi nde bi çiml enmi ştir. 

Fabri kanı n,  el ektri k i hti yacı nı  karşıl amak i çi n i şl et me bi nal arı  il e ber aber  i nşa edi l en 

" El ektri k Santrali" t asarım özeli kl eri yl e bu ana fi kri n belirgi n bi r yansı masıdır.  

 

Şekil 6. 11. Moskova' da Hazırl anan El ektri k Santrali' ni n Gör ünüş Çi zi mi  

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Arşi vi ) 

 

Şekil 6. 12. Moskova' da Hazırl anan El ektri k Santrali' ni n Perspektifi        

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Arşi vi ) 
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Şekil 6. 13. El ektirk Santrali, 2001 

 

Şekil 6. 14. El ektri k Santrali, 1938 

( Edi ge, C.) 

 

Şekil 6. 15 El ektri k Santrali, 2001 

 

Şekil 6. 16. İ şl et meye Ai t Tor na At öl yesi  

El ektri k santrali  gi bi  f abrikaya ai t  bi r  çok bi nanı n pr oj esi  Moskova' da hazı rl anmı ştır. 

Rus mi marlı ğı na o dönemde haki m ol an konstrükti vi st  anl ayı şl a,  Ankar a' nın ' moder n'  

mi marlı k ar ayı şı nda,  Kayseri' de özgün eserl er  veril mi ştir.  Bi nal arı n t asarı mında aynı 

zamanda,  Kayseri' ye ya da daha geni ş bi r  yaklaşı ml a Anadol u' ya özgü f or ml ar da 

et kili  ol muşt ur.  El ektri k santrali ni n çört enl eri  ya da Müdüri yet  bi nası nı n,  t aç kapı 

f or munun sadel eştiril mi ş gi ri şi yer el i zl eri, ul usl ar ar ası  düşünce il e büt ünl eş mi ştir. 
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Şekil 6. 17. Müdüri yet, 1938 ( Edi ge, C.) 

 

Şekil 6. 18. Moskova' da Hazırl anmı ş Müdüri yet Bi nası na Ai t Uygul ama Proj esi 

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kas Arşi vi ) 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  Sümer bank Hol di ng A. Ş.  yönet i m kur ul u 

kar arı nca 01. 01. 1989 t ari hi nden i ti bar en t üzel  ki şili ği  kal dırıl arak i şl et me hal i ne 

dönüşt ür ül müşt ür.  30. 10.1987 t ari hi nde i se Başbakanl ı k Topl u Konut  ve Ka mu 

Ort aklı ğı  İ dar esi  Başkanl ı ğı' na ve Başbakanl ı k Özell eştir me Yüksek Kur ul u' na 

devr edil mi ştir.  Kur ul uşlar  t ar afı ndan i ki  kez i hal eye çı karıl ması na r ağmen, 

özell eştiril ememi ş ve 12. 10. 1999 t ari h ve 99- 73 sayılı  Başbakanl ı k Özel l eşti r me 

Yüksek Kur ul u kar arı  i l e Er ci yes Üni versit esi'ne t ahsi s edil mek üzere Mal i ye 

Bakanl ı ğı' na devr edil mi ştir  ( Anon,  1999b;  Sü mer  Hol di ng A. Ş. ).  Mal i ye 

Bakanl ı ğı' nca yür üt ül en Er ci yes Üni versit esi' ne t ahsi s i şl emi  2002 yılı  başl arı nda 

tama ml anmı ştır.  Fabri ka,  bugün üni versit e bünyesi nde,  yi ne başt a eği tim a maçl ı 

kull anı mı i çi n yeni den düzenl enmekt edi r. 
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Şekil 6. 19. Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası ve Loj manl arı’ nı n Kayseri’ deki  

Konumu ( Anon., 1999a, Kayseri Turi z m Envanteri) 
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Şekil 6. 20. Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Vazi yet Pl anı                   

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kas Arşi vi ) 
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6. 3 Sü mer bank Kayseri Bez Fabri kası Loj manl arı  

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası  Loj manl arı,  f abri ka bi nal arı  il e ber aber 

t asarl anmı ş ve beli rli  zaman ar alı kl arı nda uygul anmı ş konutl ardır.  İl k ol ar ak,  1935 

yılı nda f abri ka i çi nde memurl ar  i çi n beşer  odal ı  dubl eks 8 dai reyi  i çer en bet onar me 

apart manl ar  i l e i ki  kat  üzeri ne üçer  odal ı  16 dai re i nşa edil mi ştir.  Fabri ka dı şı nda 

ust al ar  i çi n yapıl an apar t manl ar da i ki şer  odal ı  64 dai re i ki şer  katlı  dört  bl ok i çi nde 

düzenl enmi ştir.  Ayrı ca 1937‟ de,  350 yat ak kapasi t eli  bet onar me bekar  pavyonu 

yapıl mı ştır. ( Anon, 1973; Cumhuri yet'i n 50. Yılında Sümer bank 1923- 1973) 

Konutl arı n t asarı mı nda,  i şl ev ön pl andadır.  Mekanl ar,  sadece i çi ndeki  gerçekl eşecek 

i şl evi n ger ektirdi ği  büyüklüğe sahi ptir.  Genel  ol ar ak bet onar me t ekni kl e i nşa edil sel er 

de,  yer el  mal zeme t aş,  cephel er de ön pl ana çı karıl mı ştır.  1935- 1950 yıll arı ar ası nda, 

t opl am al tı  ayrı  ti pt e konut  ür etil mi ştir.  Bunl ardan sadece,  genel  müdür  l oj manı 

ol ar ak kull anıl an Ti p 1A İ ç Vazi f e Evi ,  Ti p 1 İ ç  Vazi f e Evl eri' ne bağl ı  f arklı  bi r 

düzenl emedi r.  Aynı  merkezde yapıl an Ti p 2 İ ç Vazi f e Evl eri  de bu sı nıfl amaya dahil 

edil ebilir.  Ti p 1,  Ti p 1A ve Ti p 2,  di kdört gen bi r  mer kez etrafı nda t opl anmı ştır.  Aynı 

yıll arda yapıl an Ti p 3 i se bi rbi ri ni  li neer   t aki p eden i kili  sıra hali nde dör t  bi nadan 

ol uş makt adır.  1942 yılı nda yapıl an Ti p 4 i se,  gri dal  düzende,  6 sıra 4 süt un şekl i nde 

yerl eş mi ş 24 bl okt an ol uş makt adır. 

Tabl o 6. 1. Sü mer bank Kayseri Bez Fabri kası Loj manl arı Konut Sayı sı  

Bİ NA ADI  
BLOK 
ADETİ  

HER 
BLOKTAKİ  
KAT ADETİ  

HER 
KATTAKİ 
KONUT 
SAYI SI  

BLOKTAKİ 
KONUT 
SAYI SI  

TOPLAM 
KONUT 
SAYI SI  

YAPI M YI LI 
 

Tİ P 1 
İ Ç VAZİ FE EVİ  

2 

2 

4 4 7 1935 

Tİ P 1A 
İ Ç VAZİ FE EVLERİ  

1 1 1 1 1935 

Tİ P 2 
İ Ç VAZİ FE EVLERİ  

2 2 4 8 16 1935 

Tİ P 3 
DI Ş 
USTA 
EVLERİ  

NORMAL 
KAT 

4 2+B 

8 16 64 

1935 
BODRUM 
KAT 

1 2  

Tİ P 4 
DI Ş 
VAZİ FE 
EVLERİ  

NORMAL 
KAT 

24 2+B 2 

4 96 

1942 
BODRUM 
KAT 

2 48 

Tİ P5 
BEKAR APARTMANI  

1 2    1937 
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Tabl o 6. 2. Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası  Loj manl arı na Oda Sayıl arı  ve 

m2' l eri 

SALON ADET 1 1 1 1 1 

M
2

 45. 1 19. 1 24. 7 20. 2 15. 4 

YATAK 
ODASI  

ADET 3 3 2 1 1 

TOPLAM 
M

2
 58. 8 33. 5 27. 2 12. 5 13. 2 

ODA ADET 3 1 - - - 

TOPLAM 
M

2
 37. 3 14. 5 - - - 

MUTFAK ADET 1 1 1 1 1 

M
2

 7. 42 7. 42 6. 45 5. 94 5. 72 

BANYO ADET 1 1 1 
( DUŞ)  

1 (*) 

M
2

 5. 10 5. 10 5. 10 1. 26 4. 06 

WC ADET 1 1 1 1 1 

M
2

 1. 12 1. 12 1. 08 1. 26  

TOPLAM 
ODA 
SAYI SI  

7 5 3 2 2 

M
2

 252. 92 153. 50 97 67. 50 62. 06 

 (*) Tİ P 4 Dı ş 
Vazi f e Evl eri nde 

Banyo / Wc Ort ak 
Ol ar ak 

kull anıl makt adır. 

 

Tİ
P
1
 

İ
Ç 

V
A

Zİ
F

E 
E

Vİ
 

Tİ
P
1
 

İ
Ç 

V
A

Zİ
F

E 
E

V
L

E
R
İ
 

Tİ
P
2
 

İ
Ç 

V
A

Zİ
F

E 
E

V
L

E
R
İ
 

Tİ
P
3
 

D
I
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U

S
T

A 
E

V
L

E
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İ
 

Tİ
P
1
 

D
I

Ş 
V
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E

R
İ
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1935- 1945 yıll arı  ar ası nda t opl am 235 konut  i nşa edil mi ştir.  Loj manl ar  ve f abri kaya 

ai t  bi nal arı n pr oj el eri,  f abri ka i çi n al ı nan kr edi  koşull arı na bağl ı  ol ar ak Moskova' da 

hazırl anmı ştır.  Müt eahhi t Rasi h ve İ hsan Beyl er  tar afı ndan i nşa edil mi ş ol an f abri ka 

ve l oj manl arı,  or gani k bi r  geli şi m sür eci  i zl eyen Kayseri  i çi n hazırl anmı ş ve 

uygul anmı ş i l k şehi rcili k pr oj esi di r.  Bu pr oj e,  sadece f abri kayı  ve l oj manl arı nı  değil, 

1950' den 1970' e kadar,  f abri ka emeklil eri  i çin kooper atifl er  kur ul arak yapıl an 

konutl arı  da kapsamaktadır.  Bu yapıl aş ma,  fabri ka çevr esi nde,  Sümer - Bebek, 

Yeni şehi r ve Yeni  Mahalle ol mak üzer e üç f arklı semti ol uşt ur muşt ur.  

 

Şekil 6. 21. Sümer bank Kayseri Loj manl arı Vazi yet Pl anı                        

( Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası Arşi vi ) 

Sü mer  Evl eri,  çal ı şanl arın st at üsüne gör e pl anlanmı ş konutl ardır.  Üst  düzey i dari 

hi z metl erde çal ı şanl ar  i çi n,  Ti p1,  Ti p1A ve Ti p2;  i şçi  ol ar ak çal ı şanl ar i çi n Ti p3; 

me murl ar  i çi n Ti p4 ve bekar  i şçil er  i çi n Ti p5 ol mak üzer e al tı  ayrı  gr upt a 

i ncel enebilir.  
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6. 3. 1 Ti p 1A İ ç Vazife Evi  

 

Şekil 6. 22. Ti p1A İ ç Vazi fe Evi  

 

Şekil 6. 23. Ti p1A İ ç Vazi fe Evi  Gi ri ş Kat Pl anı  

             

Şekil 6. 24. Ti p1A İ ç Vazi fe Evi  Bi ri nci Kat Pl anı  



 80 

 

Şekil 6. 25. Ti p 1A İ ç Vazi f e Evi  Gi ri ş Cephesi  

 

Şekil 6. 26. Ti p 1A İ ç Vazi f e Evi   Arka Gör ünüşü 

1935 yılı nda i nşa edil en ve i ki  katt an ol uşan bi nanı n gi ri ş katı nda,  45.1m2' li k bi r 

sal on,  17 m2' li k bi r  oda,  8. 4 m2' li k bi r  mutf ak ve bir  wc;  bi ri nci  katı nda,  23.8 m2' li k bi r 

ebeveyn,  17 m2' li k ve 18m2' li k i ki  yat ak odası ,  9 m2' li k bi r  oda ve bi r  banyo 

bul unmakt adır.  Konut, t opl am,  252. 92 m2' dir.  Genel  Müdür  l oj manı  ol ar ak 

kull anıl makt adır.  1980‟l eri n sonunda,  sal onun önündeki  t er ası n üzeri  örtül er ek,  kı ş 

bahçesi ne dönüşt ür ül müşt ür.  Bi na,  Ti p1 İ ç Vazi f e Evl eri ne ai t bi r  bl oğu 

sonl andıracak şekil de konuml andırıl mı ştır.  
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6. 3. 2 Ti p 1 İ ç Vazife Evl eri 

 

Şekil 6. 27. Ti p1 İ ç Vazi f e Evl eri  

 
 

Şekil 6. 28. Ti p1 İ ç Vazi f e Evl eri Kat Pl anl arı 

 

Şekil 6. 29. Ti p 1 İ ç Vazife Evl eri Gi ri ş Cephesi  
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Şekil 6. 30. Ti p 1 İ ç Vazife Evl eri Arka Cephesi  

2 ayrı  bl okt a t opl am 7 konutt an ol uş makt adır.  Müdür  yar dı mcıl arı  ve böl üm müdürl eri 

i çi n,  1935 yılı nda i nşa edil mi ştir.  Her  bi ri  i ki  katt an ol uşan bi nanı n gi ri ş katı nda 

18. 95m2' li k bi r  sal on,  14. 5m2' li k bi r  oda,  8. 4 m2' li k bi r  mutf ak ve bi r wc;  bi ri nci  

katı nda,  18. 95 m2' li k bi r  ebeveyn,  14. 5m2' li k ve 8.4m2' li k i ki  yat ak odası  ve bi r  banyo 

bul unmakt adır.  Konutl ar  t opl am,  153. 5 m2' di r.  Ti p1A İ ç Vazi f e Evi yl e bi rli kte,  çi zgi sel  

ol ar ak doğu- batı  ekseni nde konuml andırıl mı ştır. Konutl arı n mutf ağı,  arkal arı nda 

bul unan, bi nal arı n ar ası nda bi r avl uya dönüş müş iç bahçeye açıl makt adır.  
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6. 3. 3 Ti p 2 İ ç Vazife Evl eri 

 

Şekil 6. 31. Ti p2 İ ç Vazi f e Evl eri  

 

Şekil 6. 32. Ti p2 İ ç Vazi f e Evl eri Kat Pl anı  

Fabri kada çal ı şan i dari  personel  i çi n yapıl mı ştır.  2 ayrı  bl okt an ve her  kat t a 4' er den 

topl am 16 konutt an ol uş makt adır.  Her  konut, 24. 7m2' li k bi r  sal on 18m2' li k bi r 

ebeveyn,  9. 3m2' li k bi r  yatak odası  ol mak üzer e 3 oda ve bi r  banyo ve bi r  mut f akt an 

ol uş makt adır.  Konutl ar  topl am,  97m2' di r.  Bl okl ar, Ti p1A ve Ti p1 İ ç Vazi fe Evl eri ni n 

ol uşt ur duğu çi zgi selli ğe di k ol ar ak konuml andırılmı ş ve bl okl ar  ar ası nda bi r  i ç bahçe 

ol uşt ur ul muşt ur.  Aynı  yı ll arda i nşa edil en Ti p1A ve Ti p1 gi bi  sade bi r  cepheye 

düzeni ne sahi p ol ması na r ağmen,  sal on cephede daha öne fırl atıl mı ş ve cepheye bi r 

har eket geti ril mi ştir. 
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Şekil 6. 33. Ti p 2 İ ç Vazife Evl eri Gi ri ş Cephesi  

 

Şekil 6. 34. Ti p 2 İ ç Vazife Evl eri Arka Cephesi  
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6. 3. 4 Ti p 3 Dı ş Ust a Evl eri 

 

Şekil 6. 35. Ti p3 Dı ş Ust a Evl eri  

 

Şekil 6. 36. Ti p 3 Dı ş Usta Evl eri Kat Pl anı  

 

Şekil 6. 37. Ti p 3 Dı ş Usta Evl eri Gi ri ş Cephesi  
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Fabri kada çal ı şan i şçil er i çi n,  her  katt a 8' er den t opl am 64 konutt an ol uşan 4 bl ok 

hali nde,  1935 yılı nda i nşa edil mi ştir.  Her  konut, 20. 2m2' li k bi r  sal on 12.5m2' li k bi r 

yat ak odası  ol mak üzer e 2 oda ve bi r  banyo ve bi r  mutf akt an ol uş makt adır.  Konutl ar 

t opl am,  67. 5m2' di r.  İl k kull anı ma başl andı ğı  yıll arda,  her  konut a özel  bi r  banyo ve wc 

bul unma makt a;  bu amaçl ar  i çi n bodr um katt aki  ısl ak haci ml er  kull anıl makt adır.  Bu 

özelli ği  il e,  sosyal  bi r  konut  ol ar ak i nşa edil di ği  düşünül ebilir.  1940‟l arın sonunda 

hazırl anmı ş t adil at  pr oj eleri  hazırl anmı ş ve konutları n mutf ağı  böl üner ek birer  wc  ve 

duş il ave edil mi ştir.  

 

Şekil 6. 38 Ti p 3 Dı ş Ust a Evl eri Arka Cephesi  

 

Şekil 6. 39. Ti p 3 Dı ş Usta Evl eri Genel  Gör ünüşü 

Bl okl ar,  bi rbi ri ne paral el  ol ar ak doğu- batı  ekseni nde çi zgi sel  ol ar ak 

konuml andırıl mı ştır.  Mutfak,  ı sl ak haci ml er  ve mer di venl er den ol uşan kı sı m, 

cephede geri ye çekil erek,  50 m‟ li k cephe parçal anmı ştır.  İ çe al ı nmı ş kı sı ml arı n 

geni şli ği ni n ve yüksekliği ni n bi rbi ri ne yakı n ol ması ndan dol ayı,  cephe,  yan yana 

geti ril mi ş küpl er  şekli nde al gıl anmakt adır.  Cephe üzeri ndeki,  pencer e ve bal kona ai t 

boşl ukl arı n kar eye yakı n ol ması da bu et ki yi güçl endi r mekt edi r. 
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6. 3. 5 Ti p 4 Dı ş Vazife Evl eri 

 

Şekil 6. 40. Ti p4 Dı ş Vazi f e Evl eri kat Pl anı  

 

Şekil 6. 41. Ti p 4 Dı ş Vazife Evl eri Genel  Gör ünüşü 

  

Şekil 6. 42 Ti p 4 Ön Gör ünüşü Şekil 6. 43. Ti p 4 Arka Görünüşü 
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Şekil 6. 44. Ti p 4 Dı ş Vazife Evl eri 

 

Şekil 6. 45. Ti p 4 Dı ş Vazi f e Evl eri Arka Cephe Genel  Gör ünüşü 

Fabri kada çal ı şan i dari  personel  i çi n yapıl mı şl ardır.  İ ki  nor mal ,  bi r  bodr um kat  ol mak 

üzer e t opl am 3 katlı,  24 ayrı  bl okt an ve her  katt a i ki şer den t opl am 96  konutt an 

ol uş makt adır.  1945 yılı nda i nşa edil mi ş konutl ar, 15. 4m2' li k bi r  sal on 13.2m2' li k bi r 

yat ak odası  ol mak üzer e 2 oda ve bi r  banyo ve bi r  mutf akt an ol uş makt adır.  Konutl ar 

t opl am,  67. 06m2' di r.  Her  dört  konut  bl oğu,  bi r  dört genden ol uşan bi r  bahçeni n i çi ne 

konuml andırıl mı ş ve bi r  ar aya gel er ek ol uşt urduğu dörtl ü gr ubun etrafı ndan yaya ve 

ar aç yoll arı  geçi ril erek di ğerl eri nden ayrıl mı ştır.  Her  dörtl ü gr up,  bl okl arın ar ası nda 

ol uşt ur ul an yaya yoll arı yla kendi  i çi nde ayrıl mı ştır.  Ayrı ca,  her  dörtl ü düzenl emede, 

konut  bl okl arı na ai t  çi zgi sel  ol ar ak konuml andı rıl mı ş depol ar  var dır.  Bu t ek katlı 

depol ar,  il k i nşa edildi ği  yıll arda çamaşırhane ol ar ak kull anıl mı ştır.  Bi rer 

di kdört genl er  pri zması  şekli nde ol an konutl arı n cephesi nde,  bi rbi ri ni n t ekrarı  pencer e 

boşl ukl arı  var dır.  Dı şarı dan al gıl anan,  katl arı n arası ndaki  bet onar me hatıll ar,  cephe 

düzeni ni har eketl endi r mekt edi r. 
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6. 3. 6 Ti p 5 Bekar Apart manı  

 

Şekil 6. 46. Bekar Apart manı  Gi ri ş Kat Pl anı  

 

Şekil 6. 47. Bekar Apart manı  Bi ri nci Kat Pl anı  

 

Şekil 6. 48. Ti p 5 Bekar Apart manı Gi ri ş Cephesi  

 

Şekil 6. 49. Ti p 5 Bekar Apart manı Sol  Yan Perspektifi 
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Şekil 6. 50. Ti p 5 Bekar Apart manı Yan ve Arka Cephesi  

Bekar  Apart manı,  1937 yılı nda f abri kada çal ı şan bekar  i şçil er  i çi n yat akhane ol ar ak 

yaptırıl mı ştır.  İ şçil eri n kal acakl arı  odal ar  yet erli  ol mamı ş,  i ki nci  bi r bl ok i nşa 

edil mi ştir.  Ancak,  bu bl ok kı sa bi r  sür e sonr a f abri kada çal ı şanl arı n çocukl arı  i çi n 

ort aokul  bi nası na dönüştür ül müşt ür.  Koğuşl ar dan ol uşan Bekar  Apart manı ' nı n i çi nde 

ber ber,  t erzi  gi bi  genel  i hti yaçl arı n karşıl andı ğı  bi ri ml er,  yemekhane ve di nl enme 

odal arı  var dır.  Bi na,  90' lı  yıll arı n başı nda,  Sümerbank' ı n özell eştiril mesi  i çi n al ı nan 

kar arl ar  sonucunda kur ul an Sümer  Hal ı  A. Ş.' ye devr edil mi ştir.  Devri n ardı ndan,  bi r 

sür e hal ı dokuma at öl yesi ol arak kull anıl mı ştır.  

 

Şekil 6. 51. Ti p 5 Bekar Apart manı Arka Gör ünüşü 



 91 

6. 4 Sü mer bank Kayseri Bez Fabri kası ve Loj manl arı: Değerl endi r me 

Sü mer bank,  Cu mhuri yeti n t emeli ni  ol uşt ur an fiki rl eri n bil eşkesi yl e ol uşt ur ul muş, 

üzeri nden devl eti n sanayil eşme/ moder nl eş me hedefl eri ni n uygul andı ğı  bi r kur umdur. 

Kayseri  i se bu hedefl eri n i l k uygul ama sahası dır.  Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası, 

yapıl dı ğı  dönem ve konumu i ti bari yl e,  büyük bi r devri mi n eseri di r.  Yapıl ış amacı, 

ekonomi k ve sosyal  i şl evi,  Türki ye Cu mhuri yeti' nin ul us- devl et  ol uşt ur ma çabal arı yl a 

doğr udan i l gili di r.  Bundan dol ayı  t esi s,  sadece Kayseri  mer kezli  deği l,  o dönemde 

ol uşt ur ul maya çal ı şıl an "moder n"  Tür ki ye hakkı nda genel  bi r  değerl endi rme ol anağı 

sağl ar.  

Sü mer bank' ı n kur umsal  yapı sı  i ncel endi ği nde,  cumhuri yeti n ana fi ki rl eri ni n bi r 

yansı ması  ol duğu söyl enebilir.  Kur um,  çal ı şanl arı nı  kendi  "t ek"  ki ml i ği  al tı nda 

topl amayı  amaçl ayan bi r or gani zasyondur.  Sadece çal ı şanl arı nı  değil,  ailel eri ni  de 

aynı  ki mli k çatı sı  al tı nda bi r  ar aya geti r me hedefi  var dır.  Bunun i çi n f abri ka sahası, 

sadece bi r  sanayi  i şl et me bi nası nı n öt esi nde,  okul ,  l oj man,  si nema,  spor  sahal arı  ve 

al ı şveri ş bi ri ml eri  gi bi  yapıl arı  da i çeri r.  Fabri ka,  çal ı şanl arı nı  hem gör ev başı nda 

hem de sonr ası nda,  sı nırl arı  dahili nde t ut acak her  t ür  ek sosyal  donatı ya sahi pti r.  Bu 

özelli kl eri  il e l oj manl ar,  sanayi  t esi si nde çal ı şanl ar  i çi n yapıl mı ş sosyal  konutt an çok 

bi r  t opl u konut  uygul aması dır.  Tapan ( 1996)' a gör e de,  Cu mhuri yet'i n il k yıll arı nda 

Ankar a' da me murl ar  i çi n ür etil en konutl ar  dı şı nda,  "sanayi  t esi siyl e bi rli kt e 

f abri kal arda çal ı şan ni t el i kli  personel  i çi n t asarl anan"  l oj manl ar  t opl u konut  ür eti m 

modeli  ol ar ak sı nıfl andı rıl abilir.  Loj manl ar,  i nşa edil di kl eri  1935' den günümüze, 

i çer di ği  sosyal  donatıl arla kendi  kendi ne yet en bi r  yerl eş me özelli ği  t aşı makt adır. 

Kul l anı cıl arı nı n,  eği ti mden eğl enceye her  t ürl ü i hti yacı nı  karşıl ayabil ecek sosyal  

donatı ya sahi ptir.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası  Loj manl arı nı n t opl u konut  ol ma 

ni t eli ği,  o döneme ai t  mi mari  uygul amal ar  açı sı ndan bi r  il ktir.  Topl u konutun,  barı nma 

i hti yacı nı n dı şı nda da kull anı cı sı nı n ger eksi nmel eri ni  karşıl aması,  moder n düşünce 

tarafı ndan dest ekl enen bi r  özelli ktir.  Bu sayede,  davr anı şl arı  yerl eş me i çi nde 

deneti m altı na alı nabil en ve yönl endi ril ebil en moder n bi rey yar atıl abilir.  

Fabri ka ve l oj manl ar,  her  ne kadar  sanayil eş me hedefi ni  gerçekl eştir mek i çi n 

kur ul muşsa da asl ı nda,  ar dı nda " moder nl eş me"  har eketi ni n uygul amaya dökül düğü 

kent sel  öl çekt e bi r  düzenl emedi r.  Loj manl arı n t opl u konut  ol ar ak ni t el endi ril mesi ni 

sağl ayan sosyal  donatıl ar,  asl ı nda moder n düşünceni n,  f abri kada çal ı şanl arı n ür eti m 

veri mlili ği ni  artır mak i çin pl anl adı ğı  bi rer  ekti r. Ancak,  Sümer bank Kayseri  Bez 

Fabri kası  özeli nde bu dur um bi r  t akı m f arkl ılıkl ar  i çeri r.  Türki ye,  Cu mhur i yet'i n il anı 

il e yeni  bi r  yapıl anma süreci ne gi r mi ştir.  1930' l ardan i ti bar en ekonomi k kal kı nmanı n 

da devl et  deneti mi ne geç mesi ,  dönemi n yöneti cil eri ni n,  Batıl aş ma hedefl eri ni n 

uygul ama yönt eml eri ni  deği ştir mi ştir.  Modern düşünceni n,  sanayi  t esi si nde 
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çal ı şanl ar  i çi n ür etti ği  konutl ar,  Cumhuri yeti  kuranl arı n çağdaşl aş ma hedefl eri yl e 

bi rl eş mi ştir.  Devl et,  Sümer bank Kayseri  ör neği nde,  bi r  sanayi  t esi si  kur manı n 

öt esi nde, hedefl edi ği moder n kentl eri n modeli ni i nşa et mi ştir.  

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  1935' l eri n Kayseri  kenti yl e yarı şan bi r düzeneğe 

sahi ptir.  Moder nl eş me hedefi  i çi n,  Kayseri  kent  mer kezi nde,  yeni  bi r  kent 

kur ul muşt ur  denil ebilir.  Bu her  ne kadar,  moder nleş meni n kapi t ali st  hedefleri yl e i l gili 

bi r  düzenl eme ol sa da,  Kayseri  özeli nde bi r  t akım f arklılıkl ar  i çeri r.  Gi ddens ( 1994), 

moder nl eş meni n kapi t alist  et ki si  al tı nda kur ul an kentl eri n,  bul undukl arı  kırsal  al anı 

al t-üst  etti ği ni  ve " yapay çevr e"ye dönüşt ür düğünü savunur.  Moder ni zmi n kenti 

kur macadır.  Yer el  değerler den bağı msı z,  evr ensel  hedefl er  i çi n var  edil mi ştir.  Kent, 

yaşayanı nı n kur all arı na gör e deği ş mez;  yaşayanını,  kendi  kur all arı na bağl ı  deği ştirir. 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  bu düşünceni n,  Türki ye t opr akl arı nda 

uygul anmı ş i l k ör neği di r.  Fabri ka,  moder n bi rey ve t opl umun nasıl yaşaması 

ger ekti ği ni n mekansal  bi r  yansı ması dır.  Moder n düşünceni n,  her  yer  ve her  zaman 

i çi n "t ek"  ana fi kri,  f abrika geneli nde uygul anmı ştır.  Fabri ka ve bi nal arın t asarı mı 

Moskova' da yapıl mı ştır. Ancak,  t asarı m öncesi ,  Kayseri' de t esi si n i nşa edi l eceği  

saha ve kenti n yapı sı  Rusl ar  t ar afı ndan i ncel enmi ştir.  Ancak,  bi r  sanayi  t esi si 

ol ması ndan dol ayı  t asarı ma,  moder ni zmi n kapsadı ğı  değerl er  yön ver mi ştir.  Bu 

yakl aşı ml a,  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  dönemi n evr ensel  modern mi mari 

ki mli ği ni yansıt an bi r eserdir. 

Tesi s,  Cumhuri yet  yöneti mi ni n ' moder nl eşme'  hedefi nden daha f azl ası nı 

kapsamakt adır.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabr i kası,  mi mari si  il e evrensel  bi r 

ni t eli kt edi r.  Bu özelli ği yl e,  i nşa edil di ği  günden i tibar en Kayseri' ni n kent sel  geli şi mi ni  

de et kil emi ştir.  Fabri kanı n et ki si yl e,  çevr esi nde bi r  çok yeni  konut  böl gel eri 

ol uş muşt ur.  1950' den i ti bar en,  f abri ka ar azil eri,  kendi  çal ı şanl arı  ve emeklil eri 

t arafı ndan kur ul muş kooper atifl ere konut  yapımı  i çi n devr edil mi ştir.  1970 yılı 

sonl arı na kadar,  Kayseri' de Sümer bank mer kezli  konut  ür eti mi  devam et mi ş ve 

günümüzde,  Yeni  Mahal le,  Bebek Evl er,  Me mur  Evl eri  ve İ ki  yüz Evl er  ol ar ak bi li nen 

semtl er  kur ul muşt ur.  Tesi s,  Kayseri' de yeni  yerleş mel er  ort aya çı kar ması nı n yanı 

sıra,  kenti n ekonomi si ne de kat kı da bul unmuştur.  Fabri ka' nı n i şçi si ni  çal ı ştır maya 

başl amadan önce eği tmi ş ve i şl eri nde uz man bi reyl er  yeti ştir mi ştir.  Bu bi reyl er, 

f abri kadaki  çal ı şma sür el eri ni n ar dı ndan,  özel  gi ri şi ml eri  il e yeni  t esi sl er  kur muş ve 

kenti n ekonomi k gelişi mi ne kat kı da bul unmuşt ur.  Kayseri,  ekonomi si ni n 

geli şmesi yl e,  kent sel  öl çekt e hı zl a büyümüşt ür.  Sümer bank Bez Fabri kası' nı n 

mi mari  ve kent sel  özelli kl eri,  Kayseri  kenti ni n gelişi mi ne yön ver mi ştir.  Tesi si n sahi p 

ol duğu moder n özelli kl er, kenti n pl anl anması nı n ana fi kri ol muşt ur.  
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Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası  ve Loj manl arı,  moder n bi r  düzenl eme ol ması na 

rağmen,  zamanl a ul usal  ya da evr ensel  hedefl eri n dı şı na çı k mı ştır.  Fabri ka, 

kur ul duğu dönemden i ti bar en çal ı şanı  ve ai l esi  i çin,  sadece bi r  i şyeri  değil, l oj man ve 

daha sonr ası nda çal ı şanl arı  i çi n i nşa edil en kooper atif  yerl eş mel eri yl e bi r  yuva 

ol muşt ur.  Yaşayanl arı, Sü mer bank' ı n kur umsal  ki mli ği ni  beni msemi ş ve yer el  

kül t ürl eri ni  yeni den düzenl emi ştir.  Mekansal  ol arak devri m özelli ği  t aşı yan bi nal ar, 

Kayseri' ni n ki mli ği ni  yansıt an eserl erden bi ri  ol muşt ur.  Kayseri  hal kı,  Sü mer bank 

Bez Fabri kası' nı n modern mekanl arı nı,  kenti  ol uşturan si st emi n dı şı nda bı rak ma mı ş, 

beni msemi ştir.  Moskova' da evr ensel  bi r  ana fi kirl e t asarl anan mekanl arı,  Kayseri  

kenti ni n bi r  parçası  hali ne geti r mi ş:  moder ni zmi ,  reddetti ği  yer el  kül t ürl e bul uşt ur muş 

ve onun bi r  parçası  hali ne geti r mi ştir.  Bu,  moder n düşünceni n ür etti ği  yapay 

ol uşumun yer ell eş mesi  değil,  Kayseri  özeli nde,  bu moder n düzenl emeni n kull anı cı sı 

ve kent hal kı t arafı ndan beni msenmesi di r.  

 

 

Şekil 6. 52. Sümer bank Kayseri Bez Fabri kası' nı n Üzeri ne                             

At at ürk' ün Büst Motifi İşlenmi ş Gi ri ş Kapı sı 

 

 

 



7.  SONUÇ 

Cu mhuri yet‟i n il anı yl a ol uşt ur ul an ve Tür ki ye t oprakl arı nda yaşayanl arı  tanı ml ayan 

yeni  ki mli k,  Batılı  dünyanın „ moder n‟  kavr amı  i l e Anadol u‟ nun Tür kl ere ai t  tari hsel  ve 

kül t ürel  kökl eri ni  bi rl eştirmekt edi r.  Topl umun ve bi reyi n yapı sı nı n,  bu amaca yönel i k 

deği şi mi  i çi n önceli kl e si yasal  devri ml er  yapıl mı ştır.  Mi marlı k,  t opl um ve bi reyl e ol an 

bağı ndan dol ayı,  yapıl an her  devri mden et kil enmi ş ve o dönemde ol uşt ur ul maya 

çal ı şıl an yeni  düzene gör e yeni den yapıl andı rıl mı ştır.  Bu yapıl anma,  devl et çi  

har eketl eri n 1930‟l u yıllar da haki m ol maya başl aması ndan önce,  bi r  arayı şı;  yeni  

“ Türk”  ki mli ği ne özgü mi marl ı ğı  var  et me çabal arı nı  kapsamakt adır.  Cumhuri yet‟i n 

il anı ndan i ti bar en,  çağdaşl aş ma yol unda öneml i  bir  aşama ol ar ak gör ül en kentl eş me 

ve mi marlı ğı n,  bu döneme kadar  ar ayı şı  i çi nde ol duğu ki mli k,  devl et çi  uygul amal ar 

al tı nda ol uşt ur ul maya çal ı şıl mı ştır.  Dönemi n mi mari  ki mli ği ni  belirl eyen i se, 

sanayil eş me har eketi di r.  Devl et,  sanayil eş me hedefi ni  gerçekl eştirmek  adı na 

kur duğu her  f abri kayl a,  hem Batılı  dünyanı n ekonomi k kal kı nmı şlı ğı nı  yakal amaya 

çal ı şmı ş hem de şehi rcilik ve mi mari  uygul amal arıyl a,  Batı nı n moder n düşüncesi  i l e 

yarı şır dur uma gel mi ştir. 

Tür ki ye' de sanayil eş meyl e gerçekl eştiril en moder nl eş me,  ar dı nda mekansal  

devri ml er  barı ndıran bi r  har ekettir.  Bu kapsamda,  Anadol u t opr akl arı nda i nşa edi l en 

f abri kal ar  ve çal ı şanl arı i çi n yapıl mı ş konut  al anl arı yl a,  hal kı n ' modern'  ki mli ği  

t anı ml anmı ştır.  Her  f abrika,  konut  al anı yl a,  ul us-devl et  ol uşumu ve moder nl eş me 

hedefi ni  gerçekl eştir mek i çi n hem fi zi ksel  hem eyl emsel  ol ar ak dönemi n yöneti mi ni n 

deneti mi nde şekill endi rilmi şti r.  Cumhuri yet  yöneti mi ,  İ st anbul ,  Bur sa gi bi  baskı n 

Os manl ı  ki mli ği ne sahi p kentl er  yeri ne,  ' modernl eş me'  har eketi ni  başlat mak i çi n 

Anadol u' yu seç mi ştir.  Bu,  arzul anan hedef e ul aş mak i çi n dönemi n yöneti cil eri 

t arafı ndan al ı nmı ş bili nçli  bi r  kar ar dır.  Eski  başkent  İ st anbul ,  Os manl ı  kül t ür ü i l e 

har manl anmı ş bi r  mer kezdi r.  Cu mhuri yet'i n kent  öl çeği nde hedefl edi ği  yeni l eş me ve 

kenti n sahi p ol duğu değerl er  bi rbi ri  il e t ezat  durumdadır.  Oysa Anadol u t opr akl arı, 

fi zi ksel  çevr ede ve mekansal  öl çekt eki  bu t ür  bir  devri m i çi n uygun koşul l ar a ve 

sı nırsı z al ana sahi ptir. Anadol u kentl eri,  baskı n Os manl ı  ki mli ği  yeri ne,  f arklı 

kül t ürl eri n bi rli kt eli ği nden ol uş makt adır.  Her  bi ri,  Os manl ı  Devl eti' ni n si yasi  

uygul amal arı  sonucu ol uş muş,  bi rer  "t aşr a"dır.  Moder nl eş me i l e İ st anbul  mer kezli 

Os manl ı  ki mli ği ni n bi rbi ri ne zıtlı ğı,  il k ol ar ak yeni  "yur dun"  başkenti ni n Ankar a' ya 
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t aşı nması na sebep ol muşt ur.  Ankar a,  kent sel  öl çekt e,  Os manl ı' dan devr alınanl arl a 

değil,  hedefl enen ' modern'  ki mli ğe gör e yokt an var  edil mi ştir.  Aynı  yakl aşıml a,  büt ün 

Anadol u,  " Türki ye"  adı  altı nda,  sosyal  ve t opl umsal  yaşamı n her  al anı nda yeni den 

yapıl andırıl mı ştır.  İ çi nde f arklı  kül t ürl er  barı ndır an t opl umsal  değerl er,  kül t ürel  

sür eklili kl eri nden koparılmadan yapıl an devri ml erl e yenil eştiril mi ştir.  

Cu mhuri yet  il e kur ul an yeni  ' yurt't a,  Ankar a gi bi  mer kezl er  yar atıl ması  ve ' vat andaş' a 

yeni  kent  yaşantı sı nı n öğr etil mesi  ger ek mi ştir.  Kayseri,  Cumhuri yet r eji mi yl e 

gerçekl eştiril en devri ml eri n uygul andı ğı  her  mer kez gi bi  özenl e seçil mi ş bi r 

mer kezdi r.  Kur ul duğu dönemden beri  öneml i  bi r  ti car et  mer kezi  ol an kent,  i çi nde 

barı ndırdı ğı  çokl u kül t ürü yansıt an özgün bi r  mi mari  düzene sahi ptir. Tari hsel  

sür eklili k i çi nde,  Kayseri ,  Ort a ve Doğu Anadol u' nun kül t ür  başkenti  konumunda 

ol muş  bi r  kenttir.  Çevr esi ni  sadece ti cari  ol ar ak değil,  mi mari  ür ünde de etkil emi ştir. 

Kayseri' de kur ul an Sü merbank Bez Fabri kası  ve Loj manl arı,  hem kenti  ve çevr esi ni, 

hedefl enen ' moder n'  kiml i ğe gör e şekill endi r miş hem de sanayil eş me hedefi ni 

gerçekl eştir mi ştir.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  Cumhuri yet‟in mekan 

devri mi ne bi r  ör nekti r. Gel eneksel  ol anı  moder nl e büt ünl eştir meyi  amaçl ayan 

Sü mer bank Bez Fabri kası  t opl uma,  çağdaş üreti m ve ti car eti n nasıl  ol acağı nı; 

l oj manl ar da çağdaş konut mekanı nı n ne ol duğunu öğr et mi ştir. 

Sü mer bank Loj manl arı‟ nı  kentt eki  di ğer  kamu yapıl arı ndan ayıran öneml i  bi r  özelli k 

i se,  Tür ki ye‟ ni n i l k t opl u konut  uygul aması  ol uşudur.  1935 yılı nda,  Kayseri  kent 

mer kezi nde,  si nema,  okul  ve spor  al anl arı  gi bi  sosyal  donatıl ar  i çer en yeni  bi r 

mer kez kur ul muşt ur.  Tapan ( 1996)' a gör e de,  Cumhuri yet'i n il k yıll arı nda Ankar a' da 

me murl ar  i çi n ür etil en konutl ar  dı şı nda,  "sanayi  tesi si yl e bi rli kt e f abri kal arda çal ı şan 

ni t eli kli  personel  i çi n tasarl anan"  l oj manl ar  topl u konut  ür eti m modeli  ol ar ak 

sı nıfl andırıl abilir.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabrikası,  sadece çal ı şanl arı i çi n konut 

ür et me mi ş,  1950 yılı nda emekl il eri ne kooper atif  kur ma hakkı  t anı mı ş  ve 

l oj manl arı nı n çevr esi ndeki  ar azil eri ni  konut  yapımı  i çi n t ahsi s et mi ştir.  1970 yılı 

sonl arı na kadar, Kayseri'de Sümer bank mer kezli konut üreti mi  devam et miştir. 

Sü mer bank Loj manl arı,  hem mi mari  hem de şehi rcili k düzenl emel eri  il e basi t  ve 

yal ı n ni t eli kl er  t aşı yan,  çal ı şanl ar  i çi n sosyal  konut  mantı ğı nda ür etil mi ş yapıl ardır. 

Ancak,  sosyal  bi r  konut un çok öt esi nde mekansal  özeli kl er e sahi ptir.  Konut  bl okl arı, 

saki nl eri ni n,  t opr ağı  kullanar ak bi r  şeyl er  ür et mesi ne ol anak sağl ayacak şekil de 

konuml andırıl mı ştır.  Loj manl ar  çevr esi nde,  market  ve fırı n gi bi  t emel  i hti yaçl arı 

karşıl ayacak bi ri ml er  il e sosyal  amaçl ı;  si nema,  fut bol  sahası,  t eni s kort u gi bi  spor 

bi ri ml eri  ve bi r  oli mpi k havuz i nşa edil mi ştir.  Bu bi ri ml er  il e f abri ka,  bi r  i şl et me 

t esi si ni n öt esi nde kent sel  bi r  düzenl emedi r.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası 
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büt ünde bi r  sanayi  t esisi  ol sa da,  asl ı nda t üm çal ı şanl arı nı  eği t en ve " zanaat" 

kazandıran bi r  sanayi  t esi si di r.  Her  çal ı şan ai l esi  ile ber aber,  emeği  karşılı ğı nda par a 

kazanmayı,  l oj man yer l eş mel eri yl e t opl umsal  yaşamı  ve sosyal  et kinli kl er  i l e 

" moder n" kentt e yaşamı öğr enmi ştir.  

Kayseri' de i nşa edil en f abri ka ve l oj manl ar  her  ne kadar  Moskova' da,  Rus mi marl ar 

t arafı ndan t asarl ansal ar da,  yer el  değerl er  bu t asarı m sür eci ne et ki  et mi ştir. 

Yerl eş me,  1900' l erde dünya üzeri nde kur ul an her  hangi  bi r  sanayi  t esi si nde ol ması 

ger eken genel  mekanl arın hepsi ni  i çer mekt edi r.  Tesi s,  Kayseri' ni n o zamanki  kent 

mer kezi nden f azl a uzak ol mayan,  geni ş ve boş bi r  bat aklı k al an kur ut ul arak,  i nşa 

edil mi ştir.  Doğaya karşı  bi r  savaş veril mi ş ve yer'i n yaşam enerj i si  ort aya 

çı karıl mı ştır.  Kayseri' ni n i kli m şartl arı,  bi nal arın konuml andırıl ması nda ve fi zi ki 

t asarı mı nda,  yoğun ol arak değerl endi ril mi ştir.  Loj manl ar,  ar al arı nda açı k t opl anma 

mekanl arı  ol uşt ur acak şekil de konuml andırıl mı ş; t üm bi nal ar da " çağdaş"  i şl ev ön 

pl anda ol ması na r ağmen,  kull anı cı sı nı n yer el  ki mliği  ve i hti yaçl arı  i hmal  edilme mi ştir. 

Bu sayede bi reysel  deneyi m,  yeni  bi r  yaşaml a t anı ştırıl mı ş ve zaman i çi nde bi reyi n, 

yeni  ki mli ği ne uyumu sağl anmı ştır.  

Bu yeni  ki mli kt e,  Anadol u kül t ürü i l e Batı  medeni yetl eri nden al ı nan ul usl ar  ar ası 

değerl eri n nasıl  bi r  ar aya geti ril di ği,  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası  yerl eş mesi  

üzeri nden okunabilir.  Yeni  " Türk Ki ml i ği ",  akıl cı,  bi reyi  ki şi sel  ve zaman deneyi mi ne 

bağl ı  ol ar ak ort aya çı karan,  ür eti mi  amaçl ayan,  Batılı  dünyanı n sırt  çevi rdi ği  yer el  

değerl er  il e daha da Bat ılı  ol mayı  hedefl emi ştir.  Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası 

ör neği nde ' yer' ,  moder ni zmi n i şl ev önceli ği ne bağl ı  ol ar ak şekill endi ril mi ş,  ancak 

kull anı cıl arı  il e ol an i li şki si  koparıl mamı ştır.  Geni ş bi r  ar azi  üzeri ne yayı l an t esi s, 

zaman i çi nde kull anı cıl arı nı n çevr eyi  şekill endi r me har eketi ne yol  aç mı ştır. 

Yerl eş me,  dönemi n hal kevl eri ni n t opl umun eği ti mi ne yaptı ğı  etki  benzeri, 

sanayil eş me har eketi ni anl at an çağdaş bi r örnektir. 

Mi marlı k,  t opl umsal  ve bireysel  yaşamı  yönl endi rmesi ni n yanı nda kent sel  gel i şmeyi  

de et kil eyen bi r  ür etim si st emi di r.  Cumhuriyet  r eji mi ni n Kayseri‟ de kur duğu, 

Sü mer bank Bez Fabri kası  ve Loj manl arı,  kent i n sosyal  yaşamı nı  deği şti r mekl e 

kal mamı ş,  t opl umsal  ve kent sel  düzende amaçl anan moder nl eş me hedefi ni  

gerçekl eştir mi ştir.  Cumhuri yetl e çağdaşl aş ma hedefi  koyan devl et  ve buna bağl ı 

yeni  bi r  düzenl e t anı şan t opl um,  bu yeni  mekan çatı sı  al tı nda bi r  ar aya geti ril mi ştir. 

Moder nl eş me hedefi  i çi n önceli kli  ol ar ak t opl umun yapı sı  al t-üst  edil mi ş ve bi reyl er e 

yeni  ki mli kl eri  gi ydi ril mi ştir.  Bil gi n ( 1995)  de moder ni zmi  bi rbi ri ne karı şan üç ayrı 

geli şmeden kaynakl an bir  kavr am ol ar ak açı kl ar.  Ona gör e,  bu geli şmel er den i l ki 

büt ün t opl umu sar an bi r al t-üst  ol uş ve kabuk deği ştir me sür eci;  İ ki nci si, büyüme, 
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geni şl eme ve dönüşüm sür eci ni  yeni  davr anı şsal  ve kur umsal  nor ml ara bağl ama 

çabası nı  i çer en i radi  bi r  yeni den i nşa sür eci;  Üçüncüsü i se,  t opl umsal  yapı nı n 

al tı ndaki  boşl ukl arı,  i çi ndeki  gevşekli kl eri  i f ade et me,  dil e geti r me çabal arı dır.  Bu 

yakl aşı ml a,  Cumhuri yet  Anadol u t opr akl arı nda yaşayan her kes i çi n yeni  ul usal  bi r 

mekan t anı ml amı ştır.  Bu ul usal  mekanı n i çi ne dahil  ol manı n genel  kur alı  i se,  " Tür k 

Ki ml i ği "ne sahi p ol makt ır.  Topl um,  bu yeni  kiml i ği  i çi n,  yer el  değerleri ni  " mi lli" 

hedefl er  doğr ult usunda bi rl eştir mi ş ve "t ek"  kül tür ünü ol uşt ur muşt ur.  Bu ol dukça 

sancılı  bi r  ol uşumdur.  Tür k Moder nl eş mesi ,  1940' lı  yıll ardan i ti bar en hedefi ni  

şaşır mı ş bi r  ol uşumdur .  Sümer bank i l e amaçl anan,  sanayil eş me ve ekonomi k 

geli şmeni n başarılı  ol ması,  devl eti n her  konuda kendi ni  t ek güç görmesi ni  ve 

t opl umun moder nl eş mesi ni n yarı m kal ması nı  sağl amı ştır.  Bu sebept en dol ayı,  her 

konuda büyük devri ml er  yapan Cu mhuri yet'i n ki mli k ol uşt ur ma çabal arı  yarı m 

kal mı ştır. 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası  üzeri nden yapıl acak mi mari  ki ml i k 

değerl endi r mesi ,  sadece o dönemi n yöneti mi ni n arzul adı ğı  bi r  modeli  kapsayabilir. 

Si vil  mi mari  hakkı nda bi r yor um geti remez.  Fabrika ve i çi ndeki  sosyal  donatıl ar,  si vil 

t opl um t ar afı ndan kull anıl sa da,  t asarı mı ndan,  i şl et mesi ne devl eti n deneti mi nde 

kal mı ştır.  Kull anı cıl arı,  yine devl et  adı na çal ı şan ve onun kur all arı na bağl ı  yaşayan 

si vil  hal ktır.  Sümer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  dönemi n ki mli ği  hakkı nda mi mari  bi r 

i z ol duğu kadar,  Kayseri  kenti ni  de et kil eyen bi r  yapıl aş madır.  Tesi si n mi mari 

özeli kl eri,  kenti n geli şi mi ni  yönl endi r mi ştir.  Bi r  sanayi  t esi si  ol ması,  arkasında kökl ü 

bi r  ti car et  deneyi mi  bul undur an Kayseri ' ni n ekonomi si ne,  f arklı  bi r  yön geti r mi ştir. 

Kayseri  özeli nde,  Cu mhuri yet  r eji mi ni n amaçl adığı,  hem t opl umsal  hem de kent sel  

moder nl eş me bi r model  ol ar ak gerçekl eşti ril mi ştir. 

Sü mer bank Kayseri  Bez Fabri kası,  moder n ki mli k ar ayı şı nda,  Cumhuri yet'i n 

hedefl edi ği  t üm t opl umsal  ve mekansal  özelli kl eri  t aşı yan bi r  düzenl emedir.  Fabri ka 

il e,  kendi  kendi ne yet en ve dı şarı sı  i çi n ür et en bi r sanayi  t esi si  yar at ıl mı ş ol ması nı n 

yanı  sıra,  Anadol u' nun mer kezi nde,  Batı  düşüncesi  il e yer el  değerl er  bi rl eşti ril erek 

bi r  kül t ür  ol uşt ur ul muşt ur.  Moder ni zmi n,  "t ek"  kül t ür  "t ek"  ki mli k hedefi nde dı şl adı ğı 

yer el  değerl er,  Sümer bank Kayseri  ör neği nde baş r ol  oynamı ş ve yaşam sür eklili ği 

hal a devam eden mekanl ar i nşa edil mi ştir.  
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ÖZGEÇMİ Ş 

 

1976 yılı nda Kayseri' de doğdu.  İl k,  ort a ve l i se eği ti mi ni  aynı  şehi rde t ama ml adı. 
1994 yılı nda Yıl dı z Tekni k Üni versit esi  Mi marlık Fakül t esi  Mi marlı k Böl ümü' nde 
başl adı ğı  mi marlı k eği timi ni  1998 yılı nda t amaml adı  ve aynı  yıl,  İ st anbul  Tekni k 
Üni versit esi  Fen Bi li ml eri  Enstit üsü Mi marlık Ana Bi li m Dal ı  Bi na Bi l gi si  
Pr ogr amı' nda yüksek li sans eği ti mi ne başl adı.  

1999 yılı nda Er ci yes Üni versit esi  Mi marlı k Fakül t esi' ne Ar aştır ma Gör evl i si  ol ar ak 
at anmı ş ol up hal en bu gör evi ni  sür dür mekt edi r.  Aynı  zamanda,  2001 yıl ı ndan 
iti bar en,  TMMOB Mi marl ar  Odası  Kayseri  Şubesi  Yayı n Ko mi syonu' nda gör ev 
yapmakt adır. 
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