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Sanayileşme ve modernleşme, kentsel ve mekânsal kurguları radikal bir
biçimde dönüştüren ve birbirini motive eden iç içe geçmiş kavramlardır. Daha çok
bir devlet politikası olarak uygulanan Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi de
sanayileşme gayretinde farklı dinamiklerden beslenerek kendine has kentsel ve
mekânsal dönüşümleri içeren süreçlere neden olmuştur. Özellikle erken
Cumhuriyet Dönemi’nde, modernitenin rasyonalitesiyle planlanan ve üretimin
gerçekleştiği sanayi yerleşkeleri, sergiledikleri bütüncül yaklaşımla ve
barındırdıkları üretim dışı birimlerle, bu dönüşümlere sahne olmuş, modern
yaşamı tanıtmış ve öğretmiş küçük ölçekte bir kent gibi davranan unsurlar olarak
belirmektedir.
Bu tezde 1950’lerde kurulan Aydın Tekstil yerleşkesi, Cumhuriyet dönemi
modernleşmesi ve sanayi yapıları bağlamında ele alınacaktır. Yerleşkenin, devlet
sermayesi ile kurulmadığı halde, Cumhuriyet dönemine ait sanayi
yapılanmalarıyla paralellikler taşıyan ve bunu yerleşke ve bina ölçeğinde
yineleyen nitelikleri olduğu düşünülmektedir. Aydın Tekstil, öncü yerleşkelerin
modern yaşamı tanıtma gayesinde, kentle kurdukları ilişkiyi de belirli ölçülerde
yakalayan, bu bakımdan Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin uzantısı
niteliğinde bir yapılanma olarak görülmektedir. Aydın Tekstil’in önem taşıdığı
düşünülen bu sürekliliğe sağladığı katkı, kendi özgün değerleri de ortaya
konularak aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Sanayi Yapıları, Cumhuriyet Dönemi
Modernleşme Hareketi, Aydın Tekstil Yerleşkesi
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Industrialization and modernization are two mutual concepts which caused
radical changes and transformations in urban and spatial organizations.
Modernization of Republican Era, which was rather introduced and applied by
means of state policies with a special emphasis on industrialization, generated
some sort of periods having specific urban and spatial transformations. Especially
in Early Republican Period, the industrial settlements designed with a modern
rational approach, which had a total organizational understanding containing a
variety of functional units besides productive units, are extensive building types
through which modernization is introduced and promoted.
In this study, Aydın Textile Settlement founded in 1950’s will be
scrutinized with respect to the modernization and industrialization of Republican
era. Altough it is not established within a governmental investment, this
settlement is considered as a reflection and extension of the Republican spirit
regarding its qualities both in building and settlement scale. Moreover it shows a
continuous approach same as Republican period, repeating the sensitive relations
between the industrial settlement and the city. The contributions of Aydın Textile
to this special era will be enlightened discovering the original and specific values
of the Settlement.
Keywords: Industrial Settlements of Republican Era, Modernization Movement
of Republican Era, Aydın Textile Settlement
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1. GİRİŞ
1.1. Problemin Tanımı
Mimarlık politik, ekonomik ve sosyo-kültürel olayların somutlaştığı bir
alandır. Bu nedenle mimarlık ürünleri incelenirken, yapıların hangi tarihsel
zeminde oluştuğu bilgisi, içinde bulundukları döneme ait koşulların yansımalarını
anlayabilmek ve bağımsız gibi görünen süreçler arasındaki bağlantıları
kurabilmek açısından oldukça kritiktir. Bu bakımdan mimarlık salt bir inşaat
nesnesinin

ilettiklerine

ek olarak

birçok

alt

bilgiyi

barındırmakta ve

belgelemektedir.
Cumhuriyet Dönemi ve modernleşmesi de aynı şekilde mimari ürünleriyle
bir belgeye dönüşerek, dönemin içerdiği siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel
değerleri kendinden sonraki süreçlere taşımıştır. Bu devamlılık içeren oluşum,
yapıların, özellikle modernleşme ekseninde haiz olduğu niteliklerinin üst
ideolojisi olarak, gerek bina ölçeğinde gerekse kentsel/mekânsal örgütlenmede
belirgin bir tutum sergilemesine neden olmuştur.
Tezin örneklem alanı olarak belirlenen Aydın Tekstil Yerleşkesi’nin ortaya
koyduğu özellikler, mimarlığın bu deşifre edici boyutu akılda tutularak,
Cumhuriyet dönemi modernleşmesi ve sanayileşmesi çerçevesinde irdelenecek ve
farklı bir süreçte kurulmasına rağmen kullanılan dönemsel ortak mimari dilin,
politik,

ekonomik

ve

sosyo-kültürel

söylemleri

hangi

oranda

içerdiği

araştırılacaktır. Bu çalışmanın ilgisi, günümüzde yok olmaya başlayan
Cumhuriyet’e özgü bir yerleşke niteliğindeki Aydın Tekstil’e ait değerlerin ortaya
çıkarılması ve bu tür yerleşkelerin kente katkılarının tartışılmasıdır.
1.2. Amaç ve Kapsam
Bu tezin amacı, Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi ve sanayileşmesi
kapsamında, Aydın Tekstil Yerleşkesi’nin önemini ve özgün değerlerini ortaya
çıkararak, fabrikanın içinde yer aldığı kent ve ülke için yarattığı varsayılan
katkısını tespit etmek ve bu katkının sürdürülebilir bir mecraya taşınmasının
temelini oluşturabilmektir. Çalışmanın bir diğer amacı/ çıktısı da Aydın Tekstil’in
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tarihteki yeri, önemi ve değerini ifade etmek, günümüzde kullanılmayan bir
durumda, bakımsız ve harap bir vaziyette olan yerleşkenin taşıdığı niteliklerle
birlikte yok olmadan önce belgelenmesini sağlamaktır.
Aydın Tekstil Yerleşkesi’nin Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi ve
sanayileşmesi kapsamında ele alındığı bu tez çalışmasında, kavramsal çerçeveyi
oluşturan 2. Bölümde modernleşme ve endüstrileşme olguları, tezin odak noktası
olan sanayi yapılarının niteliklerini ortaya koyabilmek açısından endüstri
mekânsallığı özelinde, kentsel ve mekânsal açılardan, genelden özele olacak
şekilde irdelenmiştir. Kent ölçeğinden bina ölçeğine gerçekleştirilen bu
incelemeler endüstri devrimi ve modernleşme kavramları gelişiminde, 2. Bölümün
alt başlıklarında ayrı ayrı ele alınmıştır. Böylelikle gerek iki kavramın birbiriyle
ilişkisi, gerekse 3. Bölümde aktarılan Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinin
global bir perspektifte konumlandığı nokta, sanayi yapılarını ilgilendiren
boyutuyla ortaya konmaya çalışılmıştır.
3. bölüm, bu anlamda Cumhuriyet dönemi modernleşmesi ekseninde, tezin
genel kurgusuna paralel bir yapılanmayla, başta tarihsel gelişimleri, daha sonra
modernleşme ve sanayileşme hareketleri sonucu oluşan kentsel ve mekansal
oluşumları ve sundukları değerleri aktarmaktadır.
3. bölümün oluşturduğu çerçeve içerisinde çalışma alanının yer aldığı
Aydın kentine dair detaylara 4. Bölümde değinilmektedir. Tezin örneklem alanı
olan Aydın Tekstil’e ait özgün değerlerin ortaya konduğu 5. Bölümde, öncelikle
yerleşkenin

niteliklerini

belirtip,

dönemsel

konumunun

tespitini

gerçekleştirebilmek için, tezin genel kurgusunda, kentsel ölçekten mekânsal
ölçeğe doğru yapılan incelemeler, kendine has bir sıralamada tercih edilmiştir.
Tekstil yerleşkesinin tarihçesiyle başlayan inceleme, yerleşke ve bina ölçeğindeki
analizlerle devam etmiştir. Tavrını bir bütün olarak ortaya koyan yapılanmanın,
Cumhuriyet Dönemi modernleşmesiyle akrabalığı ve bağı tespit edilerek, kentle
kurduğu ilişkiler de aynı bakış açısıyla değerlendirilmektedir.
Sonuç

bölümünde

ise,

araştırmalardan

elde

edilen

bilgilerin

yorumlanmasıyla oluşan tespitler aktarılmaya çalışılmış, Aydın Tekstilin
hedeflenen çıkarımlar doğrultusunda sahip olduğu değer, kente ve modernleşmeye
sağladığı katkı, özgün nitelikleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır.
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1.3. Yöntem
Tezin oluşturulmasında yöntem olarak literatür taraması ve alan çalışması
kullanılmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturan ve Cumhuriyet
Dönemi modernleşmesinin nasıl bir oluşum olduğunu anlaşılır kılan tarihsel
zemin, sanayileşme ve modernleşme olgularının kentsel ve mekansal olarak
etkilerinin ortaya konmasını sağlayan bir araştırmayla gerçekleştirilmiştir. Bu
noktada endüstri devrimi ve modernleşme kavramlarının çıkış noktası olan
Avrupa ve Avrupa’daki kentsel/mekansal dönüşümleri aktaran kaynaklardan
yararlanılmıştır. Özellikle Alanen, Benevolo, Berman, Crawford, Harvey,
Mumford,

Pevsner

ve

Touraine’nin

yayınlarından,

sanayileşmenin

ve

modernleşmenin tanıttığı yeni mekansal ve kentsel ürünlerin neden-sonuç ilişkisi
içerisinde anlaşılmasını sağlayan bilgiler elde edilmiştir. Aynı kentsel ve
mekansal oluşumlar Cumhuriyet döneminde de araştırılmış, modernleşme
çerçevesinde, Türkiye’nin kendine has yaşadığı deneyimleri kavramak açısından
Arıtan, Aslanoğlu, Bozdoğan, Cengizkan, Sözen, Tekeli ve Üstün’ün çalışmaları
incelenmiştir.
Örneklem alanını oluşturan Aydın Tekstil yerleşkesine dair literatür
taramasında özellikle çeşitli yıllara ait il yıllıklarından faydalanılmıştır. Aydın
ilinin sanayi ve kentsel gelişimini anlamak için bu konuda yayınlanmış kitaplar,
raporlar ve makaleler incelenmiştir. Aynı şekilde il tarihini içeren yayınlara sıkça
başvurulmuştur.

Cumhuriyet

dönemi

modernleşmesi

süresinde

kentteki

dönüşümler Arıtan, Cengizkan, Azazi, Çelebi, Ortaç, Uğur ve Yapucu’nun
yayınlarından izlenmeye çalışılmış; buna ek olarak İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret Odası’na ait konu hakkındaki yayınlardan da
oldukça bilgi edinilmiştir. Bir diğer önemli kaynak ise ulusal ve yerel gazeteler
olmuştur. Sınırlı şekilde ulaşılan bu kaynaklardan edinilen veriler birçok detayın
netlik kazanmasına katkı sağlamıştır.
Tezin odak noktasındaki Aydın Tekstil Yerleşkesi’ne ait bilgiler, yerinde
gerçekleştirilen yoğun alan çalışması ile sağlanmıştır. Alan çalışması, ilgili olduğu
düşünülen kurumlardan belge ve kaynak edinilmesi, ilgili kişilerle temas ve son
olarak

söz

konusu

yerleşkenin

yerinde

gözlemlenmesi,

fotoğraflanması

çerçevesinde karşılaştırmalı analiz ve çıkarım yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
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İlk aşamadaki kurum ziyaretleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın
Efeler Belediyesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası bünyesindeki
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Müdürlüğü, Aydın Valiliği İl Planlama
Müdürlüğü, Mercek Gazetesi ve Gazeteciler Derneği olmak üzere yapılmıştır.
Özellikle belediyelerin arşivlerinden büyük oranda yararlanılmıştır.
Kişilerden elde edilen bilgiler, yerleşkenin sahibi konumunda görünen
S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ndeki,
inşaat müdürü Fatma Onur ile gerçekleştirilen paylaşımlar; Aydın Tekstil eski
elektrik teknisyeni, yeni güvenlik görevlisi Yaşar Kocaevli ile yapılan röportaj;
yerleşkedeki ağaçların ve belirli binaların tescillenmesini sağlamış olan Aydın
Eski Belediye Başkanı Hüseyin Aksu ile yapılan görüşmeler kapsamında
sağlanmıştır.
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2. ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN
KENTSEL VE MEKÂNSAL ETKİLERİNİN SANAYİ YAPILARI
ÜZERİNDEN OKUNMASI
Endüstri devrimi ve modernleşme hareketini irdelemek neden-sonuç
ilişkilerini içeren ve tarihsel olarak çok geniş zamana yayılmış, olayların yoğun ve
iç içe geçtiği bir süreci analiz etmeyi gerektirir. Bu başlı başına bir araştırmayı
gerektiren ve birçok alt başlığı barındıran, birden fazla disiplini ilgilendiren,
konunun hangi disipliner çerçeveden işlendiğine göre değişebilecek çok yönlü bir
analizdir. Dolayısıyla, bu bölümde, endüstri devrimi ve modernleşme hareketinin
kentsel ve mekânsal ilişkilere etkileri, mimarlık ve şehircilik disiplini temelinden
kopmadan, sanayi yapıları ve modernleşme olgusunun birbirini destekleyen
ilişkisi ekseninde, tarihsel bir perspektifte ve özellikle Cumhuriyet Dönemi
modernleşmesini anlamayı kolaylaştıracak kavramsal çerçeveyi görünür kılacak
şekilde aktarılmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle endüstri devriminin
etkileri, kentsel ve mekânsal ölçekte olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenecek,
daha sonra aynı bakış açısıyla modernleşme süreci değerlendirilecektir.
2.1. Endüstri Devrimi ve Etkileri
Endüstri devrimini ve etkilerini kavramak için devrimin başladığı yeri,
Leonardo Benevolo’nun (1993;188) ifadesiyle on yüzyıllık döneme yayılan ve
kendisinin de bir karşılıklı nedensellik sistemiyle bağlanmış olduğu siyasal,
ekonomik ve kültürel olayların ürünü olan“Avrupa”yı, incelemek gerekmektedir.
Endüstri devrimi, 15. Yüzyıldan itibaren Avrupalıların deniz aşırı keşifler
ve fetihler yapmaları sonucundaki, nüfus artışı, tarımdaki gelişmeler, yaşam
düzeyindeki yükselme, sömürgecilikten ve yağmalardan elde edilen finansal güç,
düşünsel bazdaki aklı ve bilimi ön plana çıkaran dönüşümler ve tüm bunların
etkisindeki teknolojik gelişmeler ile oluşmuştur. Birikimli bir sürecin sonucu olan
devrim, 1789 Fransız İhtilalı’nın tüm Avrupa’yı etkileyen elverişli siyasal zemini
şekillendiriciliği gibi olaylarla da beslenmiştir (Arıkan ve Akad, 1976, s:4).
Devrim kısaca bahsi geçen gelişmelerin sonucunda, kapitalist bir
ekonomik düzene evrilen yönetimlerde, 18. ve 19. yüzyıllarda başta buhar gücü
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olmak

üzere

yeni

buluşların

etkisiyle

makineleşmenin

gerçekleşmesi,

makineleşmiş endüstri sonrasında sermaye birikimin artması ve zincirleme bir
şekilde üretim süreçlerinin değişmesi ile ortaya çıkmıştır.
Sözü edilen uygun siyasal, ekonomik ve toplumsal zemine daha kısa
sürede erişmesi sebebiyle İngiltere’nin başı çektiği bu devrimin Avrupa’dan
başlayarak tüm dünyada mimari ortamı etkileyen, kentsel ve mekânsal kurguları
radikal bir biçimde değiştiren bazı sonuçları olmuştur. Bu sonuçlar aşağıda iki
başlık altında aktarılacaktır.
2.1.1. Endüstri devriminin kentsel ölçekteki etkileri: Sanayi kenti
Avrupa’daki “kent” kavramı, geçirdiği dönüşüm ve değişimlerin en
hızlısına endüstri devriminin gerçekleştiği 18. ve 19. yüzyıllarda tanık olmuştur.
Bu ani değişim endüstri devriminin doğuşuna sebep olan koşullarla ve devrimin
ürünü olan bir takım oluşumlarla çift taraflı olarak beslenmiştir.
Benevolo (1993;188-197), bu değişimi Avrupa Tarihinde Kentler
kitabında “Sanayi Kenti”ni işlediği bölümde dört temel faktöre bağlamıştır.
Bunlar devrim sonrasında dönüşen üretim şekil ve miktarlarının doğurduğu
kentlerdeki nüfus artışı sebebiyle kentlerin nicel ve nitel yapılarının değişmesi;
akıl, bilim ve matematiğin önem kazanması; inşaat faaliyetlerinde birey ile devlet
arasında arabuluculuk yapan bütün yasal uygulamaların kaldırılmasıyla kentlerin
büyümesi ve değişmesinin hızlanması ve son olarak kentlerdeki altyapının
yeniden düzenlenmesine duyulan gereksinimdir.
Aslında kentsel organizasyonu etkileyen en önemli faktör, Benevolo’nun
da belirttiği gibi kentlerdeki ani nüfus artışıdır. Diğer etkenler kentlerde yaşayan
kişi sayısının artışına bağlı olarak gelişmiştir. Bu artış bir zamanlar evde üretim
gerçekleştiren veya tarımsal faaliyetlerle geçinen, makineleşmenin etkisiyle
işsizleşerek kentlere göç etmeye mecbur olmuş kırsal nüfus sebebiyle
gerçekleşmiştir. Üretimi sağlayacak işgücü ihtiyacı, kente gelen bu nüfus
sayesinde karşılanmakta, emeğini ücret karşılığı satarak geçinen bir sınıf
oluşmaktadır.

Bahsedilen göç dalgasıyla kentlerde oluşmuş işçi sınıfı, geçim

odakları olan fabrikalara yakın çevrelerde barınmaya başlamıştır. Çoğu zaman
yetersiz şartlarda gerçekleşen ve “konut sorununu” da beraberinde getiren bu
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barınma eylemi altyapısal ihtiyaçları gündeme getirmiş, kentsel mekânın
kurgusunun en çarpıcı belirleyicilerinden olmuştur.
Dolayısıyla endüstri devriminin hızlı üretim gibi olumlu getirileri yanında,
konut sorunu, altyapı sorunları gibi kentsel; salgın hastalıklar, çocukların ve
kadınların ağır koşullarda çalıştırılması gibi sosyal açıdan olumsuz bir takım
sonuçları da olduğu söylenebilir.

Şekil 2.1. Londra’nın 1872’de Gustave Doré tarafından resmedilmiş hali (URL-1)

Lewis Mumford (1961) kentlerin gelişimini ilk yerleşimlerden başlayarak
şimdiki zamanın kentlerine kadar irdelediği “Tarih Boyunca Kentler” kitabında
kentsel değişimlere, sürekliliği olan bir birikimin etkisine ve kentin geniş
toplumsal ilişkiler ağının hem yaratıcısı hem de düğüm noktası olduğuna inanarak
bakar. Sanayi kentini bu bağlamda ele alan Mumford, bu yeni modelde kentin
fabrikalar, demiryolları, yükleme istasyonları ve çöp tepelerinden arta kalan
yerlerde kurulu anlamsız cadde ve bulvarlarla tuhaf şekilli parçalı arazilerden
meydan gelen bir yapıya dönüştüğünden bahseder .
Kentsel bağlamda, periferideki sanayi yapılarının, kent yayılmasında
sapmalara ve kaymalara sebep olmasıyla çekirdekte yer almaya başlamalarını
içeren sonraki süreçlerde ve aynı zamanda daha önce bahsedilen buluşlar ve elde
edilen sermaye birikimlerinin de etkisinde sanayi kentine geçiş yaşanmıştır.
Mumford (1961) bu kentin doğurgan aktörlerini maden ocağı, fabrika ve
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demiryolu olarak işaret eder ve “kömürkent” olarak nitelendirdiği bu yeni kenti
dünyanın o güne kadar gördüğü “en yoz kent ortamı” olarak eleştirir.
Bu durum artan nüfuslarıyla yeni ticaret merkezlerinin yoğun toprak
kullanımı hızını da arttırmıştır. Kentler ticaret ekseninde şekillendiği bir sürece
girmiştir. Spekülatif planlama da bu sürecin bir sonucudur. Buna göre kentler
parsellere ayrılmış, temel birim mahalle veya semt değil, değeri cephe
uzunluğuyla ölçülebilen tek başına yapı arsası olmuştur. Mumford’a (1961) göre
bu tür ızgara planlar arazinin hızlı parsellenmesinden, çiftliklerin hızlı bir şekilde
gayrimenkule dönüşmesinden ve hızla satılmasından başka bir amaca hizmet
etmemektedir. Topografya, bölgelerin farklı işlevlere duyduğu ihtiyaç ve yerel
veriler ticari kentin ızgara planında göz ardı edilmiştir.
Benevolo’nun (1993; 209) “post-liberal” kent olarak adlandırdığı bu
planlama yapının sokağa bakan cephesinin kesintisizliği ve özel parsellerde tecrit
edilmiş tek tek yapılar ile kendini gösterir. Post-liberal kentte kamusal mekân ile
özel mekân kesin biçimde ayrılmıştır. Aynı ayrım eski kent dokusu ile yenisi
arasında da vardır. Özellikle 19. yüzyıl ortalarında Haussmann döneminde
Paris’te halk sağlığı gerekçe gösterilerek aslında dar sokaklardaki başkaldırılara
müdahaleleri kolaylaştırma hedefiyle düz ve geniş bulvarlar açılmıştır ve eski
dokunun yıkımına gidilmiştir. 1
İlerleyen teknolojiler ve keşiflerin getirdiği yenilikler, demiryolu ağının
oluşumuyla ve buhar gücünden yararlanılmasıyla üretimde ve üretilen malların
dağıtımında hız artışına sebep olurken, hareketliliği de kent yaşantısına
sokmuştur. Mumford (1961; 561) bu gelişimleri “buhar gücüne dayalı fabrika
nüfus artışına neden olan etkenlerden ilkiyse, 1830’dan sonraki demiryolu ulaşım
sistemi de bu artışı büyük oranda hızlandıran ikinci etkendir”

sözleriyle

aktarmaktadır.
1

1853-1869 yılları arasında Seine Valisi olan Baron Haussmann tarafından, Bonaparte rejiminde

Paris’te sağlıksız mahallelerin ve çeşitli başkaldırılarda rol oynamış dar sokakların kaldırılması
gerekçesiyle, altyapı ve ulaştırma hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla sokak ağında ve
çevredeki kent dokusunda gerçekleştirilen ve tarihi kent merkezinin yıkılmasıyla, düz ve geniş
bulvarların açılmasıyla sonuçlanan dönemi anlatır (Benevolo,1993, s:199-210)
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Demiryolunun varlığı suya alternatif enerji kaynağı olan kömürün
taşınmasının da alternatifi olmuştur. Fabrikalar bu sayede su kenarlarında olduğu
kadar, demiryolu ulaşımına da yakın yerlerde kurulmaya başlanmıştır. Bu durum
arsa fiyatlarının ucuz olduğu kent dışı yerlerde kurulan fabrikaların merkezle
bağlantısını da sağlamıştır.
Sonuç olarak siyasal, sosyal ve ekonomik süreçlerdeki değişimlerin
topyekûn etkisiyle ortaya çıkan endüstri devrimi, aynı şekilde siyasal, sosyal ve
ekonomik hayatı önce çıkış noktası olan Avrupa’da, daha sonra yayıldığı tüm
dünyada geri dönüşümsüz olarak farklılaştırarak dayandığı sistemin sürekliliğini
sağlamak için kendi yaşam tarzını ve bu tarzın fiziki çevrelerini oluşturmuştur. En
küçük yapı biriminden, tamamına kenti oluşturan her donatı bu farklılaşmadan
içindeki insanı ve yaşamını da etkileyerek payını almıştır. Kent kurgusundaki
farklılaşmadaki en büyük katkı yeni üretim mekânları olan fabrikalar tarafından
olmuştur. Öyle ki fabrikaların konumlandığı noktalar kentsel örgütlenmede
oldukça kritik bir rol oynamıştır.
2.1.2. Endüstri devriminin mekânsal ölçekteki etkileri: yeni üretim
mekânları fabrikalar
İnsanların yaşayış biçimlerinde değişime sebep olan üretim döngüsünün
hızı, kendi mekânlarını da beraberinde getirmiştir. Öncelikle fabrika yapıları
bünyesinde makinelerle üretimin yapılacağı binalar yeni bir işlev ihtiyacı ile kent
ve yaşam içinde önemli bir yer edinmiştir.
Pevsner (1976), fabrikaları içinde herhangi bir miktardaki üretimin
gerçekleştiği çeşitli büyüklükteki binalar olarak tanımlar. Bu binaların erken
temsilcilerinin basit ve masif görünümlü olduklarından ve yerleşimlerin
periferisinde, su kenarlarında yer aldıklarından bahseder. Mumford (1961; 562)
bu seçimin özellikle pamuk, kimya sanayi ve demir sanayi fabrikalarının üretim
sürecinde duydukları yüksek su miktarına ve üretim sonrasında atıklarını suya
boşaltma amacına bağlamaktadır.
Fabrika yapılarının ilk örnekleri olan değirmenler, ambarlar ve su depoları,
daha sonra tekstil ve madencilikteki gelişmelerle gerek içerik gerekse ölçek
açısından farklılaşmaya başlamıştır.
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Mimarisi, konumu, malzemesi, yapım tekniği ve ölçeği açısından
incelendiğinde, İngiltere’deki yün ve ipek fabrikaları en erken örnekler olarak
gösterilebilir. Bunlardan 1717’de kurulan ve su gücüyle çalışan Derby’deki
Lumbe’ye ait tuğladan yapılmış beş kat yüksekliğindeki ipek fabrikası birkaç on
yıl boyunca yapısal olarak en ileri seviyede gösterilen sanayi yapılarından
olmuştur (Şekil 2.2 ve Şekil 3.3) (Pevsner, 1976, s:275).

Şekil 2.2. Derby, Lumbe’nin ipek fabrikası, 1717 (Pevsner, 1976),
Şekil 2.3. 1910 yılındaki yangından önceki hali (URL-2)

Erken fabrika örneklerinin çoğu, taş veya tuğladan, ahşap kiriş ve kolon
sistemiyle malzemenin el verdiği açıklıklarda ve yüksekliklerde yapılmıştır.
İngiltere’de ve devrimden etkilenmeye başlamış Avrupa’nın diğer ülkelerinde
üretim ve fabrikalar benzer seviyede iken, paralel süreçlerde devam eden sermaye
birikimi ve yeni keşifler sayesinde teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu gibi
ilerlemeler fabrika binalarında yapım tekniği ve kullanılan malzemede
yansımalarını bulmasının yanında enerji olarak hangi kaynağı kullandıklarına
bağlı olarak da bazı yapısal değişikliklere sebep olmuşlardır. Dönemin fabrika
yapı ve işleyişine etki eden keşif ve yeniliklerinden bahsetmek gerekirse, dökme
demirin kullanılmaya başlanılması önemli bir adım oluştur. 1709’da Abraham
Darby demiri eritmede; ahşap yerine kok kömürü kullanmış, 1746 yılında
Huntsman çeliği zorlu bir süreçle eritmeyi başarmış, 1765’te Watts buhar
makinasını keşfetmiştir. 1775-1781 arasında ilk demir köprü olarak bilinen
“Coalbrookdale Köprüsü” Pritchard ve Darby tarafından tasarlanmıştır. 1781 de
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Wats buhar kazanını keşfetmiş, 1783’de Cort dökme demiri ocakta tavlamıştır
(Pevsner, 1976, s:275).
Tüm bu yenilikler üretimin hızlı, fazla ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi
için fabrika yapılarını her yönden etkilemiştir. Örneğin yapılarda ahşap yerine
demir kolanların kullanılması, fabrikalarda çok sık rastlanılan yangın olaylarının
etkisini en aza indirebilmek için gündeme gelmiştir. Ayrıca üretimin doğası gereği
oluşan mantık yapıların faydacı amaçlar doğrultusunda biçimlenmesine ve
sadeleşmelere sebep olmuştur. Yeni malzemelerin tanıtımı ve eski malzemelerin
farklı tekniklerle kullanılabilmesi bina yapım tekniği ve dili açısından önemli bir
kırılma noktası olmuştur. Dökme demir, cam, çelik ve betonarme bu malzemelere
örnek gösterilebilir. Özellikle İngiltere’de 1790 yılından sonra strüktürel sistem
olarak kullanılmaya başlanan demir kolonlar bu tip yapıların tamamında
dönüşüme sebep olmuştur (Şekil 2.4).

Şekil 2.4. İlk demir kolon uygulanan fabrika yapısı, Ditherington’daki, Marshall un fabrikası
1796-97,
Şekil 2.5. Tamamı demir iskeletten yapılmış Menier çikolata fabrikası 1871-72 (Pevsner, 1976,
s:277,286)

İlk ortaya çıktığı bu haliyle fabrika, bir süre sonra yeni kent
organizmasının çekirdeği olmuştur. Yerleşimlerin dış sınırlarında yer almalarına
rağmen, üretim için gereken nüfusu kendilerine çekmeleri sonucu kentteki en
yoğun konut dokusu fabrikalar etrafında oluşmaya başlamıştır.
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Bu bağlamda Doğan (2009; 77) fabrikaların, sanayinin ortaya çıkardığı
sınıfsal yapıdan tutun da işyeri ilişkilerine uzanan modernliğe ait toplumsal
dönüşümlerin ortak mekânı olarak kabul edilebileceğini ifade eder. Dolayısıyla,
fabrika yapılarının değerlendirilmesinde konuya salt mimarlık ölçütleri açısından
değil, oluşmakta olan yaşam çevreleriyle bunlara paralel toplumsal ve kültürel
dönüşümler açısından bakmak doğru olacaktır.
Buradan yola çıkarak fabrika yapılarının üretim işlevi için türemiş yeni
mekânlar olmaları yanında, kentsel mekanı ve fonksiyonlarını da etkileyen güçlü
bir tarafının olduğu belirtilebilir. Nasıl ki endüstriyel devrime zemin oluşturan
teknolojik ve ekonomik gerekçeler yeni üretim şekli ve mekânlarını oluşturduysa,
oluşan yeni üretim mekânı fabrikalar da organizasyonunu önceki dönemlerden
çok farklı bir şekilde gerçekleştirmek zorunda kalan kentleri doğurmuştur. Fabrika
ve kent, karşılıklı ve etkileşimli olarak birbirini zaman içerisinde dönüştürmüştür.

Şekil 2.6. Manchester, Amoskeag fabrika dokusu, fabrikaların kenti şekillendiriciliği, 1838
(Pevsner, 1976)

Bu dönüşüm modernleşme olgusunu belirgin kılan koşulların da oluşmasını
sağlamıştır. Aklın ve bilimin ön plana çıkışı ve bir nevi aydınlanma süreci
endüstri devrimi öncesini ve sürecini kapsayan dönemlerin arka planında
mevcudiyetini korusa da, modernleşme olarak adlandırdığımız kavram, tarihte net
bir şekilde, endüstri devriminin kente ve insana dair oluşturduğu zemin üzerinde
okunmaya başlamıştır. Modernleşme hareketinin kentsel ve mekânsal ilişkilere
etkisini anlamak için doğuşuna olanak sağlayan şartları irdelemek gerekmektedir.
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2.2. Modernleşme Hareketi ve Etkileri
Endüstri devriminin önce Avrupa’da daha sonra yayıldığı diğer bölgelerde
ortaya çıkardığı ayrıştırıcı ve altyapısal kriz evrensel çözüm arayışındaki
modernleşme hareketinin ivmelendiricilerinden biri olmuştur. Bu kapsamda
modernleşmenin kentlere etkisine girmeden önce bu hareketin sınırları zor çizilen,
tanımı zor yapılan geniş içeriğine değinmek, mekânsal ilişkilerin anlatılması
hedeflenen boyutuna katkı sağlayacaktır.
Tekeli (2009; 14), Modernitenin bir aydınlanma projesi olarak ortaya
çıktığını ve zaman içinde bazı değişiklikler göstererek günümüze kadar geldiğini
belirtir. Aydınlanmacılık, 18.yüzyılda, akılcı bilim anlayışıyla insan düşüncesini
dinin baskısından kurtararak özgürleştirme işlevini görmüştür.
Buna göre bir yandan insan aklının doğanın ve toplumsal düzenin
işleyişini kavrayabileceğine ve geliştirdiği yasa ve kuralları insanların mutluluğu
için kullanabileceğine, öte yandan bir insan için iyi olanın ancak o kişi tarafından
belirlenebileceğine inanılmaktadır. Tekeli’ye (2009; 46) göre Modernite projesi
de bu temel varsayımlar üzerinde kurulmuştur.
Modernitenin belirgin bir başlangıç tarihi olmamakla birlikte, daha süratli
geliştiği ve toplumsal düzende hâkim olmaya başladığı bir dönemden
bahsedilebilir. Bu dönem, endüstrileşme devriminden sonra sanayileşmenin neden
olduğu sorunlar ve bu sorunlara çözüm arayışlarını içermektedir. Aslında
endüstrileşme ve modern hayat siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan birçok ortak
yöne sahiptir ve birçok alanda iç içe geçtikleri söylenebilir. Bu ortak yönlerden
modernleşmenin

ekonomik

yanı ele alınırsa, kapitalist

ilişkiler

içinde,

sanayileşmiş bir toplumdan söz edilmektedir. Bu toplumda ürünler metalaşmış,
emek ücretli hale gelmiş, liberalist mülkiyet anlayışı kurumsallaşmıştır (Tekeli,
2009, s:46).
Ancak sosyal açıdan farklılıklar içeren modernite bilgi, ahlak, sanata
yaklaşım, bireyin doğuşu, kurumsallaşma, ulus devlet ve demokratik süreçlere
dayanma bakımından sanayileşmenin erken dönemlerinden daha başka bir sistem
öngörmektedir (Tekeli, 2009).
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Alain Touraine (1992; 13) modernliği “Modernliğin Eleştirisi” adlı
kitabının sunuş bölümünde şu şekilde tanımlar:
“En iddialı biçimiyle modernlik düşüncesi, insanın yaptığıyla bir
olduğunun, dolayısıyla da, bilim, teknoloji, ya da yönetimin daha
etkili kıldığı üretim, toplumun yasayla örgütlenmesi ve çıkarların, ama
aynı zamanda da, tüm kısıtlamalardan kurtulma isteğinin harekete
geçirdiği kişisel yaşam arasında bir denklik ilişkisi olması
gerektiğinin olumlamasıdır.”
Marshall Berman (1982; 27) ise modernliği daha eleştirel bir bakış açısıyla
ele alır:
“…. Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve
dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip
olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok
etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern
ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve
ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda insanlığı
birleştirdiği söylenebilir. Ama paradoksal bir birliktir bu,
bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve
yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına
sürükler. Modern olmak, Marx’ın deyişiyle “katı olan her şeyin
buharlaşıp gittiği” bir evrenin parçası olmaktır.”
Modernliğe dair Bermann’ın öne sürdüğü çelişkili duruşun modern hayatın
bir karakteri olduğunu savunan Harvey (1989; 12), onun parçalayıcı etkisinin aynı
zamanda geçmişten ve oluşmakta olan tarihsel koşullardan da kopuşu temsil
ettiğini ve bu sonsuz kopmaların modernliğin kendisi için de geçerli olduğunu
ifade etmektedir. Harvey modernliğin yıkıcı yanını aktarırken, Aydınlanma
dönemi düşünürlerinin modernliğin bu yıkıcılığının, hedefindeki eşitlik, özgürlük,
insan aklına inanç ve evrensellik kavramlarının hayata geçirebilmesi için gerekli
bir özellik olduğuna inandıklarından bahseder.
Yapılan çeşitli tanımların işaret ettiği gibi modernleşme hareketi,
dönüşümü, değişimi ve evrenselliği iddia etmekte ve tüm bunları herhangi bir
zamanda ve mekânda oluştuğu zemini tarihi ve fiziki anlamda yok ederek

14

gerçekleştirmektedir. İçerdiği tüm bu ikiliklere ve 20. yüzyılın bakış açısıyla
maruz kaldığı eleştirilere rağmen modern hareket sanayileşen toplumlarda
zamanın şartları ile ele alındığında olumlu etkiler yaratmıştır. Modern yaşamın
öne çıkardığı birey, bireyin aklı ve bireysel haklar, sadece üretim ve kar amacı
güden fabrika odaklı gelişen kontrolsüz kentsel büyümeyi ve bireyin yaşam
kalitesini etkileyen tüm olumsuz sonuçlarını hedef almıştır.
Hedefledikleri bakımından modernleşme süreci, evrensel boyutta, 18. ve 19.
yüzyıllarda sanayi kentine geçişte yaşanan toplumsal, sosyal ve kentsel
problemlerin akıl yoluyla sistematik bir biçimde çözümünü öngörmektedir. Ancak
bunu geçmişin ve tarihin kötü yanlarını düzeltme amacıyla, geçmişten tamamen
kopma ve tarihi yok etme pahasına gerçekleştirmektedir. Burada modernleşme
hareketinin hayatın her alanına etki edici gücünden söz etmek gerekebilir.
Toplumsal, ekonomik ve siyasal boyutları ve aynı zamanda bu boyutların yapılı
çevrede yansımaları vardır. Hatta bazen modernitenin rasyonalitesiyle tasarlanan
yapılı çevreler, bu hareketin toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlardaki etkisini
kuvvetlendiren bir rol üstlenir. Akılcı bir yaklaşımla içinde nasıl bir yaşam
senaryosunun geçeceği önceden planlanmış mekânlarda insan davranışı da
mekânın yönlendirdiği şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kentler, mekânlar,
sonuç olarak mimarlık modernleşme hareketinin kendini ifade ettiği ve sunduğu
bir araç olmuştur.
2.2.1. Modernleşme hareketinin kentsel ölçekteki etkileri
Hayatı her yönüyle dönüştürme iddiası taşıyan modernleşme hareketi
yaşamın geçtiği tüm mekânları ve kentleri etkilemiş ve değiştirmiştir. Kasaba
(1999; 15), modernist düşünür, yazar ve eylemcilere esin veren şeyin ve onları
harekete geçiren olgunun modernleşmenin sonradan uydurulmuş katı kesinlikleri
olmadığını, tarihsel sürecin ortaya çıkardığı belirsizlikler ve bu belirsizliklerin
yarattığı sonsuz olanaklar olduğunu ifade eder.
Sanayi kentinde bu belirsizlikler gerek insanların kentteki üretim odaklı
yaşantıları, gerekse kentin aynı odak etrafında plansız ve kontrolsüz büyümesi
sonucunda oldukça baskın konumdadır.
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Mumford’a (1961; 525) göre büyüyen bir ekonomi, büyüyen bir nüfus
talep eder; büyüyen bir nüfus ise büyüyen bir kent talep eder. Dolaysıyla hem
üretim, hem bu üretimi sağlayan nüfus, hem de bu nüfusu barındıran kent
durmadan genişler konumdadır. Büyüme beraberinde altyapısal sorunları ve
sağlık sorunlarını getirir.
Bu bakımdan Benevolo (1993; 228), kentin sorunlarına bilimsel bir
yaklaşımı temel alan yeni yöntemlerin geliştirildiğini belirtir. Kentin var olan
çelişkileri karşısında yer yer, ama doğru, her şeyden çok da birikerek artan bir dizi
eleştiri doğmuş; bunlar önce post-liberal kentin bireysel çarpıklığını düzeltmeyi
hedef almıştır. Ancak en sonunda farklı türde bir planlamacılık ile birlikte,
yönetimin ana çizgilerinin de saptanması sağlanmıştır.
Kentlerdeki altyapısal ve sağlık sorunlarını oluşturan temel etken kentlerin
büyümesi değil, kontrolsüz ve plansız büyümesidir. Büyüme akıl yoluyla ve
bilimsel yöntemlerle planlanırsa, olumsuz sonuçları da önlenmiş olacaktır. Bu
bakımdan Tekeli (2009; 30), kent planlamasının modernist bir proje olduğunu
savunur. Modernist kent planlaması anlayışının kentin bir bütün olduğu ve bu
bütünlüğün her parçayı sıkı olarak belirlediği kabulü altında geliştiğini ifade eder.
Fiziki çevrenin insan davranışına etkilerinin bilincinde olan modernleşme
hareketi kenti bir bütün olarak ele alarak kentte işlevlerin sınıflandırılmasını
öngörmüştür. Bu sayede kentte daha özgür, mutlu ve kendini ifade edebilen
bireylerin olacağı, kent işleyişinin belirlenen fonksiyon bölgelerinde daha verimli
ve sorunsuz olacağı düşünülmüştür. Yıldırım’a (1992; 26) göre modernist işlev
anlayışı, kent biçiminin, mimarisinin ve mekânın temel belirleyicisi olarak ele
alınmaktadır. İdealize edilen endüstriyel yaşamın salt fizyolojik işlevine uygun
olarak kent belli kullanım bölgelerine (Zone) ayrılmaktadır.
Aynı şekilde Benevolo (1993; 229), kent planlamasına neden ihtiyaç
duyulduğunu kentin sergilediği özelliklerden bahsederek aktarır. Taşınmazlardan
sağlanan gelir artışının yol açtığı baskı sonucu ev kiraları, kentin ve işlevlerinin
vazgeçilmez bir parçası olarak kalan alt sınıfların ödeyebileceği düzeyi aşmıştır.
Kentler kamu hizmetlerini yerine getirecek mekânlardan yoksun kalarak
yoğunlaşmış ve kalabalıklaşmıştır. Bu yoğunlukta oldukça geniş alanları kaplayan
büyük sanayi yapıları ve fabrikalar periferinin dışına çıkmak zorunda bırakılmış
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ve kentler genişlerken giderek daha da uzağa taşınmıştır. Bu bakımdan on
dokuzuncu yüzyılda kent planlamacılığı özel bir disiplin olarak belirirken kamu
fonları ile desteklenen ucuz ev kirası programları, sebze yetiştirilen “bahçe kent”
ve kentin diğer işlevlerine olduğu kadar sanayiye de uyarlanacak biçimde
tasarlanmış “sanayi kenti” gibi sorunların çözülmesini hedef alan reform önerileri
getirilmiştir.
Ebenezer Howard’ın “Yarının Bahçe Kentleri” adıyla yayınladığı kitapta
yer alan ütopik kentler bu tip işlevsel bölgelere ayrılmış kentlerin ilk
örneklerindendir ve 19. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de ve Amerika’da çeşitli
kentsel uygulamalara esin kaynağı olmuştur (Alanen, 2007, s:9).
Bahçe kentler, sanayi köyleri ve kent dışı bahçeleri gibi kavramlarla
birlikte ele alınabilir.

İngiliz Bahçe Kent Akımı olarak ortaya çıkan bu

yaklaşımda, sanayi kentinin neden olduğu sorunlara, büyük kentlerin dağıtılması
önerisiyle çözüm aranmıştır. Yoğunluklarının, doğayla sağlıklı ilişkiye engel
olmayacak derecede az ve kentsel kurumları sürdürebilecek derecede yeterli
olması kaydıyla, ekonomik ve mekansal olarak kendi kendine yetebilen, dengeli
bir yaşam sunan, üretimde sanayi ve tarımın aynı oranda etkili olduğu yerleşimler
olarak düşünülmüştür (Crawford, 1995, s:70).
Howard’ın bahçe kent modeli, Amerika’daki çeşitli sorunları olan erken
şirket kent (company town) yapılanmalarına da alternatif oluşturmuştur. Modelin
sunduğu, ortak mülkiyet hakkı, ekonomik açıdan kendi kendine yetebilme ve
yenilikçi yaşam düzenlemeleri gibi bazı temel ve radikal kararları eleyen bir
yaklaşımdaki Amerikan Bahçe Kent uygulayıcıları, programı, sosyal ve ekonomik
bir uygulamadan daha çok fiziksel bir planlama aracı olarak görmüşlerdir
(Crawford, 1995, s:75).
Aynı dönemlerde Tony Garnier de kenti işlevsel bölgelere ayırma konusu
üzerine yoğunlaşarak tasarladığı kente “Une cité industrielle” (Sanayi Kenti) adını
vermiştir.
Sonuç olarak endüstri devriminin sanayi öncesi kentleri ve mekânsal
ilişkileri keskin bir şekilde dönüştüren etkileri giderek azalan bir güçte de olsa
sanayinin merkezi konumunu değiştirmeden modern hareket ile birlikte devam
etmiştir. Modernleşme hareketi, aynı zamanda, kentsel ve mekânsal bağlamda,
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tarihsel nedenselliklerle etkileri aniden hissedilen endüstriyel yaşamın hazırlıksız
yakalanılan ve hem yıkıcı hem de deneysel gelişen süreçlerini toplumsal
dönüşümlerin ve bireysel ihtiyaçların ekseninde fiziki ortamlar aracılığıyla akılcı
ve işlevsel yöntemlerle sistematize etmeye çalışan evrensel bir harekettir.
Dolaysıyla endüstri devrimi sürecinde kentleri şekillendiren üretim
yapılarının, yani fabrikaların, üretime, kente ve insan sağlığına etkileri
değerlendirildiğinde modernitenin dönüştürücü aklı devreye girmiştir. Bu
kapsamda bahçe kent ve sanayi kent kavramları olgunlaşmış, fabrika salt üretim
mekanı olmaktan öte anlamlar taşımaya başlamıştır. Tam da bu noktada şirket
kentler ve sanayi yerleşkeleri kent planlamacılığı ilkeleriyle yeni üretim mekanları
olarak belirmişlerdir.
2.2.2. Modernleşme hareketinin mekânsal etkileri: fabrikalar ve sanayi
yerleşkeleri
Erken fabrika örnekleri, yapı dili, konumu, üretim şekli ve çalışan profili
bakımından birçok ortak özelliğe sahiptir. Özellikle işçilerin uzun çalışma saatleri,
çocuk ve kadınların ağır şartlarda çalıştırılması ve çoğu zaman elverişsiz
koşullarda kendi imkânlarıyla barınmaları kapitalist düzen içerisinde fabrika
sahiplerince üretim açısından en risk taşıyan konulardır. Bu sebeple sanayileşme
sürecinde bazı dönemlerde üretimin aksamaması için işçilerin temel ihtiyaçları
öngörülerek verimlerini arttıracak önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin işçi
konforunu maksimize ederken üretimi de arttırdığı yöntemleri içeren sistematik
çıkışı modern bir olgudur. Bu yaklaşım üretimin gerçekleştiği fabrika yapısı ile
birlikte, çalışanların ve fabrika yönetiminin gereksinim duyduğu mekânların bir
arada gerçekleşen organizasyonunu da beraberinde getirmiştir. Sanayi yerleşkeleri
tüm bu amaçlar çerçevesinde planlanarak oluşturulan bu tip organizasyonların
modern bir anlayış ile ortaya konduğu örnekleridir.
Benzer yaklaşımlar, endüstrileşme sürecinin çalışan işçilerin verimini
düşüren etkilerini azaltmak, işçileri daha rahat kontrol etmek ve grev yapmalarını
önleyerek üretimin sekteye uğramasının önüne geçmek için, ilk uygulamalarının
19. Yüzyıl ortalarında görüldüğü, şirket kentlerde de bulunmaktadır (Alanen,
2007). Şirket kentleri yerleşimdeki üretim, konaklama ve diğer tüm birimlerin tek
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bir işverene ait olduğu ve çalışanların ulaşım ve altyapı gibi tüm ihtiyaçlarının
karşılandığı sanayi odaklı yapılanmalardır.
Cengizkan (2009; 16) işçinin barınması başta olmak üzere birçok
ihtiyacını gözeten bu tip yerleşkelerin bazı ideolojik altyapıları olduğundan
bahseder. İşçinin sağlığını korumak ve kollamak, işçinin geleceğini ve
verimliliğini korumak; kapitalist üretim tarzında, fabrikanın da yatırım olarak
geleceğini, verimliliğini ve dolayısıyla da işletmenin rantabilitesini arttırmak için
oluşturulan sanayi yerleşkelerinde bu özellik “sağlıklı barınma ve yaşama
koşulları” başlığı altında karşımıza çıkar.
Bütüncül bir organizasyonu içeren yerleşkelerin benimsenmesinin sadece
işveren açısından değil işçi açısından da gerekçeleri bulunmaktadır. Cengizkan
(2009; 17) bu gerekçeleri işçinin belirli bir fabrikaya ucuz ya da ücretsiz konut ile
bağımlı kılınması; dolayısıyla emeğinin de bağımlı kılınması; işçinin aynı
zamanda coğrafi olarak da fabrikaya bağımlı kılınması; işgücü kaybının en aza
indirgenmesi ve üretim içinde işgücünün verimlileştirilmesi ve nitelikli işgücü ile
sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması şeklinde sıralamıştır.
On dokuzuncu yüzyılda beliren Amerika’daki şirket kentleri işverenler
tarafından işçi davranışlarının hem işyerinde hem de evde kontrol edilmesini
öngören paternalist bir yaklaşımla tasarlanmışlardır. Bu modelin en bilinen erken
iki örneği 1812’de Massachusetts’de kurulan ve dokuma sanayini içeren Lowell
ve 1883’te İllinois’de kurulan ve otomotiv sanayini içeren Pullman yerleşkeleridir
(Alanen, 2007).
Lowell tekstil yerleşkesi başlangıçta fabrikaların yer aldığı küçük bir
yerleşimdir. Daha sonraları üretimin tamamen organize edildiği bir yerleşkeye
dönüşen Lowell için, 1839 yılında Avrupalı bir gözlemci yerleşkedeki yapılar
hakkında “… çok çeşitli beyaza boyanmış, yeşil panjurlu ahşap ve İngiliz stilinde
tuğla kaplanmış evler, oldukça düzenli, hoş döşenmiş durumdadır ve çevrelerinde
birkaç küçük ağaç bulunmaktadır. Burası eski dünyanın hastane, hapishane ve
tiyatro hariç tüm yapılarını barındıran bir yerleşim yeri…” şeklindeki yorumlarda
bulunmuştur (Şekil 2.7 ve Şekil 2.8) (Alananen, 2007, s:2).
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Şekil 2.7. Lowell tekstil yerleşkesinin yerleşim planı (URL-3)
Şekil 2.8. Lowell yerleşkesinden genel görünüm (URL-4)

Amerika’nın endüstriyel devriminde önemli bir konuma sahip olan Lowell
tekstil yerleşkesi, 20. yüzyıl başlarında ekonomi ve nüfus açısından en parlak
dönemini geçirmiştir. İkinci Dünya savaşından sonra etkinliğini tamamen yitiren
yerleşke üretim açısından gerileyince, yerleşkeyle bütünleşmiş kent yapısı da bu
durumdan etkilenmiştir. Nüfusun azaldığı kentteki terk edilen yapılara farklı
ülkelerden gelen göçmenler yerleşmeye başlamıştır. Yapıların korunmasına
yönelik önemleler ancak 1970 yılında devreye girmiştir ve Lowell, kent konseyi
tarafından “milli park” olarak ilan edilmiştir. 2002 yılında kentin bölgelere
ayrılmasını içeren ve mevcut yapıların işlevsel dönüşümlerini hedefleyen master
plan uygulamaya geçirilmiştir (URL-5).

Şekil 2.9. Lowell tekstil yerleşkesinden güncel fabrika görünüşleri (URL-5)
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Şekil 2.10. Lowell yerleşkesinden güncel görünüşler: kilise ve mahalle (URL-5)

Amerika’nın 1860 sonrası daha hızlı bir sürece giren sanayileşmesi, ilk
örneği Lowell’da karşılaşılan şirket kent modelinin, ekonomi ve üretim eksenli
gerekçelerin de etkisiyle dönüşmesine sebep olmuştur. Daha kapsamlı ve planlı
bir yaklaşımla yeni bir organizasyon yapısı sunarak 1883’te tasarlanan Pullman
yerleşkesi, yeni nesil şirket kentlerin uzunca bir süre örnek alınan modeli olmuştur
(Şekil 2.11) (Crawford, 1995, s:3). Izgara planlı bir örgütlenmeye sahip
yerleşkede üretim yapılarına ek olarak kırmızı tuğladan yapılma Amerikan
stilinde, barınma ve sosyalleşmeyi içeren birçok başka türde bina, suni bir göl,
çeşitli sayıda küçük park alanları ve ciddi mühendislik içeren altyapısal çözümler
yer almaktadır. 1893’te ülkenin en büyük şirket kenti konumuna ulaşan Pullman
yerleşkesi, 1894’te yaşanan büyük grev sonrası ve aşırı disiplinli ve sıkı çalışma
düzenlemeleri sebebiyle bir model olarak geçerliliğini yitirmiş, şirket kent
örgütlenmesinde farklı planlama anlayışlarına gidilmiştir (Alanen, 2007, s:3-4).

Şekil 2.11. Pullman Yerleşkesine ait görseller (Alanen, 2007, s:5)
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Şekil 2.12. Pullman Yerleşkesinden güncel görseller (Minnery, 2012; URL-6)

1982’de üretimin durduğu Pullman yerleşkesi, Amerika’daki İlliniois
Tarihi Koruma Kurulu tarafından 1970 yılında tarihi miras olarak tescillenmiş ve
koruma altına alınmıştır. Yerleşke, milli park olarak kullanılması için
değerlendirmeye alınmıştır ve devlet tarafından korunmasına yönelik çabalar
sürmektedir (Minnery, 2012).
İngiltere’deki ilk planlı sanayi organizasyonu ise Saltaire tekstil
yerleşkesine aittir (Şekil 2.13). 1850- 1863 arasında sanayici Titus Salt adına
yapılan yerleşke, 4350 kişi için dik açılı ağ planında düzenlenmiş, hastane, kreş,
okul, fabrika, açık rekreasyon alanlarını içinde barındıran bir yerleşim alanıdır
(Soygeniş, 1995:59’dan aktaran Üstün, 2011, s:42).
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Şekil 2.13. Saltaire yerleşkesi planı ve yerleşkenin genel görünümü (URL-7)

1986’da üretimin durduğu ve 2001 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası olarak
kabul ettiği Saltaire yerleşkesi, devlet tarafından korunması gereken bir konuma
ulaşmıştır. Böylece bir bütün olarak mevcudiyetini koruyan şirket kente (company
town) ait tüm yapılar tescillenmiş, sonraki dönemlere aktarılabilmesi için
restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Döneminde yenilikçi bir anlayışla
tasarlanan tekstil fabrikasının yapıları, günümüzde karma işlevli sanat merkezi
olarak kullanılmaktadır (Şekil 2.14) (Minnery, 2012; URL-8).

Şekil 2.14. Saltaire yerleşkesine ait güncel görünümler (Minnery, 2012)

İngiltere’deki bir diğer önemli şirket kent örneği, Port Sunlight
yerleşkesidir. 1888’de Lever kardeşler tarafından sabun üretimi için kurulan
yerleşke, İngiltere’nin Cheshire bölgesinde bulunmaktadır (Akcan, 2009’dan
aktaran Üstün, 2011). Konumu itibariyle Mersey nehri ve demiryolu arasında yer
alan bölge, topoğrafik olarak engebeli bir yapıya sahiptir. Bu durum yerleşkedeki
yapıları ve mimarilerini etkileyen önemli unsurlardan olmuştur. Yerleşkede
üretim yapıları dışında, okul, hastane, konser salonu, yüzme havuzu, kilise, otel ve
birçok farklı işlevde yapı yer almaktadır. Çoğu yapının farklı mimarlarca
tasarlandığı yerleşkede, binaların, malzemesine, dokusuna ve detaylarına büyük
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özen gösterilerek Tudor ve Elizabeth dönemi yapılarının replikaları oluşturulmaya
çalışılmıştır (Crawford, 1995, s:71).

Şekil 2.15. Port Sunlight yerleşimine ait görseller (URL-9)

Günümüzde herhangi bir üretimin olmadığı yerleşim alanı müze olarak
kullanılmakta ve bu şekilde yaşayan bir yer olmaya devam etmektedir (URL-9).

Şekil 2.16. Port Sunlight yerleşimine ait güncel görüntüler (URL-9)
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Tüm bu örnekler 19. yüzyıldan bu yana üretimi kesintisiz ve verimli kılma
ile işgücünü sürekli ve kaliteli kılma arasındaki sorunsalın çözüm arayışları
sonucu

oluşagelmiş,

modernizmin

akılcılık,

işlevsellik

ve

ilerlemecilik

özeliklerini taşıyan planlamacılık anlayışı ile tasarlanmış ve oldukça uzun süreler
tüm dünyada örnek olarak uygulanmış sanayi odaklı yerleşim şemalarıdır.
Cumhuriyet döneminde de devlet eliyle gerçekleştirilen sanayi yapılanmaları
büyük oranda bu tip organizasyon şemalarını benimsemiştir. Yeni kurulan rejim
açısından bu bilinçli bir seçimdir. Modern bir akılla oluşma ve bu aklı sunma
anlamında örnek teşkil eden şirket kent modeli, bu bakımdan bir sonraki bölümde
ele alınacak olan Cumhuriyet dönemi modernleşme hareketleri ve sanayi yapıları
bağlamında önemli bir konuma sahiptir.
3. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE MODERNLEŞME
HAREKETLERİ ve SANAYİ YAPILARI
Daha önce belirtildiği gibi modernleşme ve sanayi yapılarının birbiriyle
kuvvetli bir ilişkisi vardır. Bir yandan modern düşünce kendi mekânlarını
üretirken, diğer yandan ortaya çıkan mekânlar, özellikle sanayi yapıları ve üretim
etrafında şekillenen kentler bu düşüncenin taşıyıcısı, sunucusu ve pekiştiricisi
olmuşlardır. Cumhuriyet dönemi modernleşmesi de mekânların taşıdığı bu
kuvvetin farkında olan bir dizi politik kararlarla hayata geçirilmiştir.
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte bu yapılanmanın bazı temel adımları
atılmış, her ne kadar farklı bir rejime ait olsalar da başarılı bulunan politikalar
devam

ettirilmiştir.

Dolayısıyla

Cumhuriyet

dönemindeki

modernleşme

hareketleri ve sanayi yapıları aktarılmadan önce Osmanlı’dan devralınan ve
sonraki dönemlere zemin oluşturan gelişmelerden bahsedilecek; aynı şekilde
Cumhuriyet’in temel politikası olarak uygulanan “modernleştirme” ve sanayi
yapılarının modernleşme ekseninde sergilediği, sunduğu, geliştirdiği ve etkilediği
özellikler kentsel ve mekânsal olarak anlaşılmaya çalışılacaktır.
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3.1. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete Geçiş Süreci
Başta Avrupa’yı ve daha sonra tüm dünyayı etkileyen endüstri devrimi ve
modern hareketin, Avrupa kökenli olmayan ve Avrupa’daki gibi bir sermaye
birikimine sahip olmayan ülkelerdeki etkileri daha farklı süreçlerle kendisini
göstermiştir. Dağılma sürecinde olan ve ekonomisini daha çok ticari faaliyetler
üzerinden

sürdüren

Osmanlı

İmparatorluğu

da

endüstrileşmenin

henüz

gerçekleşmediği, Tekeli’ye (2009; 48) göre modernite ve sanayileşme öncesi
imparatorlukların en gelişmiş örneğidir.
Kendisini sanayileşme ve modernleşme kavramları açısından çağın
gerisinde bulan Osmanlı yönetimi, bu alanlardaki yüzyılı aşan sürelik gecikmesini
yönetim aracılığıyla, siyasi, ekonomik ve toplumsal bazda aldığı kararlar ve
uygulamalarla telafi etmeye çalışmıştır. Ekonomik durumun düzeltilmesi ve
sanayileşme sürecine girilebilmesi için bazı adımlar atılmıştır. Devam eden
süreçlerde

modern

hareketin

etkisiyle

bazı

ıslahatlar

ve

reformlar

gerçekleştirilmiştir. Tüm bu girişimler siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamda
yansımalarını bulsa da tam bir sanayileşme ve modernleşme gerçekleşememiştir.
Bu bakımdan Aslanoğlu (2010; 13) İmparatorluğun geçirdiği bu farklı süreci ağır
ve köksüz olarak niteler. Ona göre ondokuzuncu yüzyılda imparatorluğu kurtarma
amacı ile sürdürülen batılılaşma çabaları ordu, eğitim ve yasal alanda olduğu gibi,
mimarlığı da batılı yöntem ve biçimlerle etkilemiştir. Fakat Avrupa düzeyinde bir
endüstrileşmenin ve ona bağlı gelişmelerin söz konusu olmadığı Osmanlı
İmparatorluğu’nda etkili bir değişme yaşanmış olsa da bu değişimler biçimsel
kalmıştır.
Osmanlı’da sanayinin gelişmeme sebebi ise Aslanoğlu’na (2010; 17) göre
16.y.y. sonunda Avrupa’ya kapitülasyonlarla ilk ödünlerini vermesi ve dışa
bağımlı hale gelmesidir. Osmanlı zaman içerisinde Batı’nın pazarı haline
gelmiştir. Doğal kaynaklar yabancılarca işletilmektedir. Kısaca Osmanlı
sömürülmüştür.
Aynı görüşü Gürsakal (2007) şu şekilde ifade eder:
“Sanayi Devriminin Osmanlılar üzerindeki en önemli doğrudan
etkilerinden bir tanesi Osmanlı ülkesinin sanayi ülkelerine hammadde
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ihraç eden ve bu ülkelere mamul madde ithal eden bir ülke haline
gelmesidir. Özellikle 1838 Balta Limanı Antlaşması’nın Avrupalı
tüccarlara sağladığı kolaylıklar Sanayi Devriminin getirdiği maliyet
avantajı ile birleşince Osmanlı İmparatorluğu Batı malları için önemli
bir Pazar olarak ortaya çıkmıştır.”
Görüldüğü üzere endüstri devrimini tetikleyen ve hızlandıran faktörlerden
biri olan Avrupa’nın sömürgeciliği Osmanlı topraklarında da etkili olmuştur.
Kurulan kapitalist düzen geri kalmış ülkelerdeki gelişimini benzer şekillerde
ortaya koymuştur.
Endüstri devrimini kendiliğinden bir süreçle yaşayarak benimseyen
emperyalist devletler genel olarak II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde geri
bıraktırılmış ülkelerde üretici güçlerin gelişimini kesinkes engellemeye devam
etmiştir. Bu dönemde sermaye yatırımları daha çok metropollerde üretilen
malların pazarlanmasına ve ülkenin hammadde kaynaklarının naklini sağlayacak liman, demiryolu, haberleşme, vb.- alt yapı yatırımlarına dönüktür (Arıkan ve
Akad, 1976, s:10). Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonralarında bu tanıma oldukça
uyan bir imparatorluk konumundadır. Özellikle Ege bölgesindeki gelişmeler buna
iyi bir örnektir. İngilizler ve Fransızlar, İzmir’in ticaret hacmindeki gelişmeleri
dikkate alarak, iç bölgelere ulaşmayı hedefleyen yatırımlara yönelmiştir. Temeli
16 Kasım 1858’de atılan İzmir-Kasaba, İzmir-Aydın demiryollarının yapımları,
Avrupa’nın sanayi ürünlerinin pazar alanlarını genişletirken, Gediz ve Menderes
vadilerinin zengin ürünlerinin kolay ve ucuz bir biçimde taşınmasına yol açmıştır.
Demiryollarını, rıhtımın ve telgraf hatlarının kuruluşu izlemiştir (Anonim, 2012,
s: 47 ve Anonim, 2010b, s: 72).
Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimi öncesi koşullarda oluştuğu için
örgütlenmesini ve kurumsallaşmasını o dönemin üretim, ulaşım ve haberleşme
teknolojisinin sınırları içinde gerçekleştirmiştir (Tekeli, 2009, s:48). Bu noktada
düzenlemelerini çağın gereklerine göre gerçekleştirmeye çabalayan Osmanlı
yönetimi bir yandan ekonomik bir bunalımın içindeyken, diğer yandan
bünyesindeki

bağımsızlıklarını

kazanmak

isteyen

milletlerle

uğraşmakta,

dağılmayı önlemeye çalışmaktadır.
Bu kapsamda Osmanlı’nın sanayi gelişimini doğrudan veya dolaylı; olumlu
veya olumsuz etkileyen önemli dönüm noktalarından bahsetmek gerekecektir.
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Kapitülasyonlar sebebiyle geleneksel sisteme dayanan yerli sanayinin makine
gücüne dayanan dış rekabete karşı himayesiz hale gelmesi, 19. yüzyıl ortalarında
Tanzimatın ilanı ve yeniçeri ocağının kaldırılması, Meşrutiyetin ilanı ve sanayiyi
teşvik etmek üzere çıkarılan kanunlar Türk sanayisi üzerinde önemli etkileri
olmuş olaylardır (Anonim, 1973b).
Osmanlı’da sanayi teşviki değişik süreçlerden geçmiştir. 19. yüzyılın ikinci
yarısında Batı Avrupa kapitalizminin açık pazarı haline gelmeye başlayan
Osmanlı İmparatorluğu’nda sömürüden doğrudan pay almak ve ancak bunun için
gelişmiş Avrupa kapitalizminin rekabetine dayanabilecek güce erişmek için
çabalayan

Osmanlı

burjuvazisi,

1866’da

“Islah-ı

Sanayi

Encümeni”nin

kurulmasını sağlamıştır. 1873 yılında çıkarılan bir fermanla, fabrika kuracaklara
gümrük ve vergi muafiyeti verileceği açıklanmıştır. 1913’te “Teşvik-i Sanayii
Kanun’u Muvakkati” çıkarılmıştır (Kırçak, 1976, s: 3-8). Özellikle 1913 yılında
çıkarılan teşvik kanunu ilgi çekicidir. Bu kanun özel sektörü sınaî faaliyet içine
çekmek için sübvansiyon niteliğindedir. Kanunun uygulamalarından elde edilen
olumlu sonuçları dikkate alan Cumhuriyet yönetiminin de daha ileri bir safhada
aynı özü taşıyan yeni bir kanun çıkardığı görülmektedir (Anonim, 1973b). Bu
konu

Cumhuriyet

dönemindeki

sanayileşme

politikaları

bölümünde

ele

alınacaktır.
Batıdaki

gelişmeleri

birçok

koldan

yakalamaya

çalışan

Osmanlı

sanayileşerek modernize olmuş Avrupa’nın görünürdeki tüm donatılarını kısa
sürede kendine adapte etmeye girişmiştir. Modern yaşamın türettiği yeni olgular
ve bunlara hizmet eden her organ ithal edilmeye çalışılmıştır. Mimari ortam da
aynı şekilde yaşanan gelişmelerden etkilenmiştir. Bu dönemde çağın gerektirdiği
işlevlerden doğan yeni yapı türleri gündelik hayata girmeye başlamıştır. Bankalar,
postaneler, gar yapıları, eğitim kurumları ve birçok yeni işleve sahip yapı
kentlerde inşa edilmeye başlanmıştır. İşlevdeki farklılıklar kadar mimari dilde de
farklılıklar oluşmuştur.
Mimarlık alanı endüstriyel temeli olmayan batılılaşma hareketinden
hareketin biçimselliğiyle örtüşür bir şekilde seçmeci bir tavırla şekillenmiştir.
Tarihten alınan üsluplar, cephedeki süslemelerle kendini göstermiştir. Zaman
içerisinde teknolojinin de getirileriyle birlikte, biçimin işlevden oluşması anlayışı
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gelişmiş, süslemenin gereksizliğine vurgu yapılarak gelenekten arınma dönemi
başlamıştır (Aslanoğlu, 2010, s:17).
Daha endüstrileşmesini tamamlayamamış Osmanlı İmparatorluğu, modern
düşünce akımlarının etkisinde kalmaya başlamıştır. Tekeli’ye (2009; 49-52) göre
imparatorluğun modernite projesi ile kurduğu ilişki dört aşamada gerçekleşmiştir.
Birinci aşamada, karşılaşılan sorunların çözümünü var olan siyasal ve sosyal
sistem içinde arama; ikinci aşamada, modernite projesinin yönetimin araçsal bir
mantıkla yaptığı reformlarla içerilmiş olarak topluma girmesi; üçüncü aşamada,
modernite projesiyle yeni ilişki kurma biçimleri öneren, belli bir biçimde iktidar
talebi içeren, bunu kamu alanını etkileyerek gerçekleştirmeye çalışan iktidar
dışındaki kişi ve grupların siyasal düşünce ve hareketlerinin gelişmesi; dördüncü
aşamada, imparatorluğun parçalanarak ulus devletlere dönüşmesi gerçekleşecek,
yeni iktidarın meşruiyetini ilahi olan değil, halkın demokratik seçimleri
belirleyecektir.
Osmanlı döneminde yaşanan bu gelişmeler, Tekeli’nin de altını çizdiği
demokrasi ve ulus devlet kavramlarına ulaşmada elverişli zemini oluşturmuş,
Cumhuriyet yönetimine geçişte modernleşme adına atlatılmış bir deneysel süreç
görevini görmüştür. Böylelikle yeni yapılanmada arzu edilen ilerleme geçmişten
alınan derslerle ve modernleşme hareketinin üstlendiği itici güç ile karşılanmıştır.
3.2. Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Hareketi
Modernleşmenin devlet otoritesiyle sosyal bir politika olarak uygulanması
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne has bir durum olmasa da, bu politikanın
uygulanış şekli ve elde edilen sonuçlar oldukça özgündür. Keyder (1999; 31)
Osmanlı’da ve daha sonrasında Cumhuriyet rejiminde gerçekleşen modernleşme
girişimlerinin kendine has siyasal, sosyal ve ekonomik zeminlerde vuku bulan
Avrupa’daki modernleşmeden de oldukça ayrı olduğundan bahsederler. Bu
sebeple kendi dinamikleriyle beslenen bir dönüşüme sahne olan Türkiye için
farklı tanımlamalara ihtiyaç olduğunun altını çizerler. Bu bakımdan “Modern”
kökünden türetilmiş bütün sözcükler içinde Türkiye’nin deneyimine en uygun
düşenin “modernleştirmek” olduğunu ifade ederler.
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Türkiye’nin modernleşmesini Avrupa’dakinden farklı kılan belli başlı
sebepler

vardır.

Bozdoğan (2001; 22)

bu

sebeplerin

başında Türk

modernleşmesinin on dokuzuncu yüzyıldaki “büyük dönüşüm”le bir sanayi, kent
ve piyasa-odaklı düzen haline gelmenin sonucu olan derin bir toplumsal deneyim
olmayışını gösterir. Ona göre Türkiye’de modernleşme ya sömürge yönetimleri
tarafından ya da bir gözle görülür siyaset biçimi olarak mimari ve şehirciliğe
büyük bir öncelik tanımış olan modernleştirici elitler tarafından tasarlanan ve
uygulamaya konan resmi bir programdır. Bu duruma örnek olarak ise Osmanlı
İmparatorluğu’nun on dokuzuncu yüzyıldaki reformcu bürokratlarından 1920’ler
ve 1930’ların cumhuriyet liderlerine kadar art arda gelen birkaç kuşak
modernleştirici elitin, Batı medeniyeti ve ilerlemesini, Batı’nın kurumlarını,
formlarını ve tekniklerini ithal ederek yakalamaya çalışmasını gösterir.
Modernleşme süreci evrensel oluşu ve toplumu geçmişin bağlarından ve
bağlayıcılığından kurtarma iddiası bakımından yeni kurulan ve Osmanlı’nın
işlemeyen sistemlerini geride bırakmak isteyen Cumhuriyet rejimi için oldukça
önemli bir hedeftir. Her şeye sıfırdan başlanan bir konumda, savaşlardan harap
olmuş kentler ve insanlar için yeniyi modern düşünce ile inşa etmek, toplumu bu
duygularla motive etmek modernizmin dönüştürücü etkisiyle birlikte Türk
milletinin buna gönüllü olmasını sağlamıştır.
Başkentin Ankara’ya taşınması ve yeni Türkiye imajının vitrini olarak
görülmesi, kentin planlamasına ve kentteki yapılara büyük önem verilmesi
modern düşüncenin mimarlık aracılığıyla tanıtılması ve hayata geçirilmesi
kaygısıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aslında Doğan’a (2009) göre yeni bir toplum
için yeni mekânlar üretme arzusunun en açık ifadesidir. Kent planlaması diğer
tüm kentlerde de gündeme gelen bir diğer konu olmuştur. Yurt ölçeğinde
planlama çalışmaları 1930 yılında yürürlüğe giren Belediyeler ve Umumi
Hıfzıssıhha Yasaları ile başlatılmıştır (Aslanoğlu, 2010, s:29).
Kalkınma için ekonomik güce sahip olmak gerektiğinin farkında olan
yöneticiler, kent planlaması kadar sanayi yapılarının kurulmasına da öncelik
vermişlerdir. Türkiye farklı birçok alanda inşa faaliyetleri içine girmiştir. 1932 ve
1938 yılları arasında hız kazanan bu yapım süreci büyük oranda devlet eliyle
gerçekleşmiştir. Tekeli ve Ortaylı sanayi kesiminde yoğunlaşan çabaların yanı
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sıra devletçi tutumun el attığı diğer alanların bayındırlık, eğitim, sağlık ve sosyal
yardım konuları olduğunu belirtir. Bir önceki dönemin son yıllarında başlatılan,
uygar yaşantının kent ölçeğinde yaratılması, kent görüntüsünün ve altyapısının
çağdaşlaştırılması yönündeki çalışmaların 1930’lu yıllar içinde sürdürüldüğünü
ifade eder (Tekeli ve Ortaylı’dan s: 91’den aktaran Aslanoğlu, 2010, s:73).
Görüldüğü üzere ulus devlet olarak ortaya çıkan yeni Türkiye Cumhuriyeti
modernleşmeyi devlet politikası olarak benimsemiş, bu amaçla modern hareketi
siyasal, ekonomik, sosyolojik her alanda devreye sokmuştur. Çünkü Cumhuriyet
döneminde inşa edilen çoğu yapı belirli bir işlevi karşılamanın ötesinde, yeni bir
ideoloji ve yaşam biçimini yerleştirme yönünde üstlendikleri temsiller yüzünden
de önemlidir (Kayın, 2009). Tarihsel perspektifte modernizmin en hızlı geliştiği
ve yaşamı baştan sona dönüştürmeye başladığı sürecin sanayileşme sonrasına
tekabül ediyor olması gerçeği, yeni yönetimin de gerek ekonomik kalkınma
gerekse modernleşmenin sürat kazanması açısından aldığı kararlarda sanayi
yapılarına büyük önem vermesine sebep olmuştur. Bu bakımdan Cumhuriyet
dönemi modernleşmesi sanayi politikaları ve yapılarından ayrı düşünülemez.
Cumhuriyet dönemi modernleşme hareketi toplumsal perspektifte ve
metaforik olarak bir ulus inşası olduğu kadar, toplumun içinde yaşadığı kentlerin
ve mekanların da modernleşme ekseninde dönüştüğü ve bu fiziksel dönüşümün
modernleşmeyi güçlendirdiği bir inşa sürecidir. Bütün bu gerekçelerle, birçok
alanda gerçekleşen dönemin yapım faaliyetleri, ortaya koydukları sosyal, politik,
ekonomik ve mimari bilgiler bakımından ve aynı zamanda tezin ana ekseni olması
sebebiyle fabrikalar ve sanayi yerleşkeleri özelinde ele alınacaktır.
3.3. Cumhuriyet Dönemi Sanayileşme Politikaları ve Ürünleri: Fabrikalar ve
Sanayi Yerleşkeleri
Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda dışa bağımlı ve ekonomisi
tarıma dayalı yoksul bir ülke konumundadır. Osmanlı İmparatorluğundan
devralınan ulusal kalkınma ve ulusal sanayi kurma politikalarını engelleyen bu
yarı sömürge niteliğindeki yapı, Avrupa ülkelerinin dikte ettiği dışa açık serbest
piyasa ekonomisinin varlığını ve olumsuz etkilerini sürdürmesine sebep olmuştur
(Anonim, 1998, s:70).
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Osmanlı’da sanayileşme incelenirse, Cumhuriyet Türkiye’sine kalan; iç
tüketimi karşılamanın çok gerisinde üretim yapan, sahiplerinin azınlık ve
yabancılar olduğu, işçileri arasında az sayıda Türk’ün bulunduğu sınırlı sayıdaki
sanayi işletmesinden bahsedilebilir (Anonim, 2010b, s:67).
Yeni

Cumhuriyet

yönetimince

mevcut

durumun

olumsuzlukları

değerlendirildiğinde, yerli bir sanayi yaratmanın önemi ortaya çıkmıştır. Bunun
için de sanayi alanında adımlar atılmalı, sanayi için altyapı ve sermaye sorunları
çözülmeli, yatırımlar ülke gereksinimleri doğrultusunda üretimi sağlayacak
şekilde gerçekleşmelidir. Dolayısıyla tüm bu hedeflere ulaşmak için çeşitli
girişimlerde bulunulmuş, sanayiyi teşvik edici birçok önlem alınmış ve bu yolda
bir dizi kanun çıkarılmıştır.
Farklı yapıdaki bu kalkınma hedefleri, alınan kararların ve izlenen
politikaların içeriği bakımından sanayi tarihçesinde çeşitli dönemleri işaret
etmektedir. Bu dönemler ilk iki aşamada ekonomide liberalizmin benimsendiği
1923-1932

yıllarını

ve

devletçiliğin

benimsendiği

1932-1938

yıllarını

kapsamaktadır (Aslanoğlu, 2010, s:6; Anonim, 1973b, s:3). Daha sonra 1960’lara
kadar süren, 1939-1948 yılları arasında daha homojen bir yapıda olan bir dizi
politika izlenmiştir. Dördüncü aşamada ise 1961 yılından sonraki düzenlemeler
devreye girmiştir (Anonim, 1973b, s:3-8).
1923-1932 yılları arasındaki süreçte sanayileşme açısından oldukça önemli
adımlar atılmıştır. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 17 Şubat 1923’te gerçekleşen
İzmir İktisat Kongresi bu adımların etkisi sonraki dönemlerde de hissedilen en
kayda değerlerindendir. Kongrede ilk kez karma ekonomiden söz edilerek iktisadi
teşebbüslerin kısmen devlet ve kısmen de şahıslar tarafından kurulması
gerektiğinin altı çizilmiştir. Kongrede; hammaddesi yurtiçinde yetişen sanayi
dallarının kurulması, el işçiliğinden süratle fabrika ve büyük işletmelere
geçilmesi, devletin özel sektör tarafından kurulamayan teşebbüsleri ele alması,
özel girişimcilere kredi sağlayacak bankaların kurulması gibi ekonomik
doktrinlere dayanmayan, bilime ve özellikle memleketin o günkü durumuna uyan
realist kararlar alınmıştır (Anonim, 1973b).
Kongrenin yansımaları kısa sürede gözlemlenmiştir. 1923 yılında Nuri
Şeker öncülüğünde yapımına başlanan Uşak Şeker Fabrikası, Cumhuriyet
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Dönemi’nin ilk fabrikası ve yöresel dinamik ve özel teşebbüsün başarıya ulaşan
ilk örneği olmuştur. Gene aynı kararların bir başka sonucu olarak, özel sektöre
kredi sağlamak ve devlete ait olup özel sektörün devralacağı teşebbüslerde
iştirakçi bulmak amacıyla, 1925 senesinde Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
kurulmuştur. Aynı sürecin devamında 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu
çıkarılmıştır (Anonim, 1973b).
Gerçekleştirilen ilk faaliyetlerde beklenen değişiklikler sağlanamayınca ve
Dünya ekonomik krizi belirince 1930’lardaki Devletçi politikalara geçilmiştir.
Atatürk milletvekili seçimleri dolayısıyla 21 Nisan 1931’de basına verdiği
demeçte (Anonim, 1973b, s:6):

“Ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar
az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamurluğa eriştirmek için,
milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerle, özellikle
ekonomik alanda devleti fiilen alakadar kılmak…prensibimizdir.”
devletçi politikalara geçişin izlerini taşıyan bir açıklama gerçekleştirmiştir.
1932-1938 yıllarını kapsayan ve devletçi yaklaşımların ağır bastığı bu
süreçte Amerikalılar ve Sovyet uzmanlar yurt genelindeki sanayi tesisleri ile ilgili
çeşitli incelemelerde bulunmuştur. Bunu takiben Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
(BBSP) hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur (Anonim, 1973b).
Bu kapsamda 1933’te Sümerbank, 1935’te Maden Tetkik Arama (MTA),
Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) ve Etibank kurulmuştur.
Genel özelikleri daha detaylı aktarılacak olan ve sonraki dönemlere örnek
teşkil eden öncü sanayi yerleşkeleri, bu aşamada işletmeye başlayan ve
BBSP’’den başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan, 1938 yılında çıkarılan bir
kanunla genel statüleri saptanarak “iktisadi devlet teşekkülleri” olarak anılan
kuruluşlardır. Tekstil sanayinde Bakırköy, Nazilli, Ereğli, Kayseri, Malatya,
Merinos fabrikaları; demir-çelik sanayi, sömikok fabrikası, porselen-çini
sanayileri, sud-kostik, klor, suni ipek, selüloz ve kâğıt tesisleri, şeker sanayi,
süngercilik ve gül yağı sanayileri yer almıştır.
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1939-1960 arası dönemin büyük kısmı İkinci Dünya Savaşı etkisinde
geçmiştir. Türkiye her ne kadar savaşa girmese de, coğrafi ve jeopolitik durumu
sebebiyle savaştan ekonomik olarak etkilenmiştir. 1940 yılında savaş koşulları
öne sürülerek “Milli Koruma Kanunu” çıkarılmıştır. ABD’nin dünya emperyalistkapitalist sisteminin odak noktası olduğu savaş sonrası yıllarda ve 1950’lerde, dış
yardım kanallarıyla tarımda makineleşme ve yeni tarım alanlarının açılmasıyla
tarımsal üretimde büyük artışlar sağlanmıştır (Kırçak, 1976, s: 3-8).
Özellikle 1948-1960 yıllarında, çok partili siyasi yaşama geçişin de
etkisiyle, geçmişteki tecrübelerden yararlanılarak daha liberal ve enerjik bir
politika uygulamasına gidilmiştir. Bu politikalarda devletçiliğin faaliyet alanının
daraltılması ve dış yardımların daha ziyade altyapıya ve tarımsal gelişmeye
yöneltilmesi esas alınmıştır. Böylece özel sektör sanayi gelişme hızı nispeten daha
yüksek olmuş, dokuma sanayinde devlet sektörü ile yarışabilecek düzeye
gelinmiştir. İllerdeki gelişmelere zemin hazırlayan karayolu ve liman gibi altyapı
yatırımları yoğunluk kazanmıştır (Anonim, 1973b).
1961’den sonraki gelişmeleri içeren son aşamada ise bugün görülen
kapsam ve boyutta ve planlı dönem diye anılan tedbirler ortaya çıkmıştır (Kırçak,
1976, s: 3-8). Bu süreçte 1962’de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurularak,
1963-1967 arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYKP), 1967-1972
arasında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (İBYKP) uygulamaya konmuştur
(Anonim, 1973b).
Görüldüğü üzere Cumhuriyet yönetimi sanayileşme sürecini hızla
tamamlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme arzusuyla, yeni
Cumhuriyetin dinamikleri ve imkânları dâhilinde, mevcut durumun getirdikleri ve
dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmelerden de etkilenen, kimi zaman deneysel,
kimi zaman planlı ve bilimsel bir takım politikaları devreye sokmuştur. Tüm bu
sanayileşme girişimleri ve politikalarına yukarıda kısaca değinilmiştir.
Bu politikaların ürünleri olan fabrikalar ve sanayi yerleşkeleri ise özellikle
1932-1938 yılları kapsamında ele alınacaktır. Sonuçları itibariyle ve dönemsel
verilerin ışığı altında ele alındığında, iktisadi politikada yer alan kararların
tamamının devreye sokulması ve sonraki süreçlerde ülke ekonomisinin temel
taşlarını oluşturan sınaî yapılanmaların bu dönemde hayata geçirilmiş olması
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bakımından bu kapsam önemlidir. Bu sebeple 1932-1938 arasındaki yılların
politik açıdan diğerlerine göre daha başarılı ve ürünleri olan sanayi yerleşkelerinin
sosyal, ekonomik ve mimari açıdan daha nitelikli olduğu söylenebilir. Aynı
sebeplerle bu öncü sanayi yerleşkelerinin, Aydın Tekstil de dâhil olmak üzere
sonraki dönemlerde oluşturulan yapılanmalar için de örnek teşkil ettiği
düşünülmektedir.
Öncü sanayi yapılarının dönemin ruhunu ve mimarisini aktarmaları
açısından bazı öne çıkan ortak özellikleri bulunmaktadır. Tüm bu örnekler
barındırdıkları

fiziksel

özelliklerin

yanı

sıra,

Cumhuriyet

Dönemi

modernleşmesinin toplumsal aşamasında da önemli ölçüde katkı sağlamışlardır.
Buradan yola çıkarak Cumhuriyet Dönemi sanayi yapılarının genel özelliklerine
dair bir fikir elde edilebilecektir. Bu ortak özellikler kentsel ölçekten, genel
yerleşme planı ölçeği ve bina ölçeğine doğru inilen bir sıralamada, son olarak da
yerleşkelerin kentte gerçekleştirdikleri toplumsal etkiler incelenerek tespit
edilmeye çalışılacaktır.
Cathrine Alexander’a (2002; 129) göre, sanayi yapıları ideal devletin
inşasını ve ortaklaşa olan bir kültür içerisindeki ulusal ve endüstriyel gelişime
katkı sağlayan uyumlu bir toplumun mikrokosmozunu temsil ederler. Hem “inşa”
(construction), hem “üretim” (fabrication) kelimeleri coğrafi ve kavramsal
anlamda bir mekânın doldurulmasına karşılık gelmektedir. Buradan yola çıkarak
Cumhuriyet dönemi sanayi yapılarının modernleşme hareketinin jeneratörü olan
üretim mekânları olduğu söylenebilir.
Aynı şekilde Doğan (2009; 77), bu döneme ait sanayi yapılarının sınaî
amaçla inşa edilmiş bina grupları olmaktan öte anlamları olduğunu ifade
etmektedir. Ona göre fabrikalar yalnızca makinaları örten/barındıran binalar değil,
yeni bir yaşam tarzının ve kültürün topluma tanıtılmasının ve yayılmasının
araçlarıdır.
Yapıların toplumsal dönüşümdeki aracı ve tetikleyici konumları sebebiyle,
mimarlıkta “Modernite” kimi zaman şekilci bir yaklaşımla algılanmış; salt yeni
formların, yeni malzeme ve yapı tekniklerinin kullanılmasına indirgenmiştir.
Bunun sonucunda dönem mimarisi sosyolojik bir temelden beslenmediği yönünde
eleştirilse de (Sayar, 1939), o dönemdeki yapıların ortak bir mimari dil
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yakalaması ve günümüzde dahi kendi çağlarına ait birçok bilgiyi aktarıyor
olmaları olumlu bir durumdur (Aslanoğlu, 2010, s:98).
Bu kapsamda dönemin Sümerbank tarafından kurulmuş olan tekstil
yerleşkeleri, Nazilli, Ereğli, Kayseri, Malatya, Merinos fabrikaları ele alınabilir.
Bu yerleşkeler gerek hammaddeye ve ulaşım ağlarına yakınlıkları açısından
konumlandıkları yerlerin özellikleri, gerekse yerleşke ve bina ölçeğinde
sergiledikleri dil bakımından benzerlikler göstermektedirler.
Zeybekoğlu’na (2009; 226) göre yerleşkelerin kent içi konumlarına
bakıldığında, bulundukları noktaların kuruldukları yıllarda mevcut yerleşme
dokusu dışında olduğu görülmektedir (Şekil 3.1). Ayrıca ölçek ve mimarileri
bakımından bölgesel koşulları göz ardı ettikleri söylenebilir. Ama bir kere orada
kurulduktan sonra “yerel” nitelik kazanırlar ve kullanımları dolayısıyla,
müdahalede bulundukları yapılı çevreyle karşılıklı diyaloga girerler ve mekânın
sosyal üretimi bu şekilde başlar.

Şekil 3.1. Sümerbank Nazilli basma fabrikasının kent içindeki konumunu gösteren fotoğraf ve
çizimler (Doğan, 2009, s:79 ve s:81)

Dönemin sanayi yapılarının bir diğer genel özelliği kütlesel ölçek
farklılığına ek olarak, içinde yer aldıkları kentlerin organik dokusunda gridal
dolaşım ağları ve rasyonel formlarıyla kent ile oluşturdukları tezat ve farklılıktır.
Bu rasyonalite modernizmin ve üretimin doğasıyla uyumludur.
1934-1935 yılları arasında kurulan Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii
Müessesesi üretim birimleriyle birlikte memur ve ustalar için konutlar ve bekâr
pavyonu gibi konaklama birimlerinin, işçi ve memur lokali, sinema salonu,
voleybol ve tenis kortları, yüzme havuzu ve futbol sahası gibi sosyal donatıların,
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kreş, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim yapılarının ve idari yapıların yer aldığı
bir yerleşkeye sahiptir (Aslanoğlu, 2010, s:288). Vaziyet yerleşimindeki bu kendi
kendine yetebilen mekânsal organizasyon, ufak farklılıklarla beraber,

yapımı

1935-1937 yılları arasında gerçekleşen Sümerbank Nazilli Basma Sanayii
Müessesesi ve yapımı 1935-1938 yılları arasında gerçekleşen Sümerbank Merinos
Yünlü Sanayii Müessesesi’nde de gözlemlenmektedir (Aslanoğlu, 2010, s:291295).
Erken Cumhuriyet döneminde sanayi komplekslerinin mekânsal analizini
gerçekleştirdiği makalesinde Zeybekoğlu (2009; 223), bu dönemde yapılan
fabrikaların çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde organize olmaları
bakımından, Avrupa ve Amerika’da 19. yüzyıldan itibaren önemli bir sanayi
yerleşme tipi olarak ortaya çıkan “company town” (şirket kentleri) ile benzerlikler
gösterdiğini ifade etmektedir (Şekil 3.2).

Şekil 3.2. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Genel Görünüş, 1935 (Şahin, 2011)

Benzer şekilde ilk Sümerbank yerleşkeleri özelinde 1950 öncesi dönemi
modernleşme

ekseninde

incelediği

yazısında

Arıtan

(2009;

211),

tüm

yerleşkelerde üretimde, sosyal mekânlarda ve ikamette kadınlı erkekli, seküler
kolektif bir mekânsallığın dışa açık bir organizasyon anlayışının benimsenmesi,
ana yola yakın noktalarda kentlilerin ve çalışanların rahatça ulaşabilecekleri
sosyal yapıların, konutların gürültü/kirlilik faktörleri nedeniyle ana yoldan biraz
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geride, üretimden görece uzak ancak yürümeye ve denetime uygun mesafede
konumlandırılması, dik açılı rasyonel bir dolaşım ve örgütlenme sisteminin
yerleştirilmesi, yapıların tümünde planda ve üçüncü boyutta rasyonel çizgilerin
hâkim olması gibi gözlemlerini aktarmaktadır.

Şekil 3.3. Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Yerleşkesi konumunu gösteren 2014 hava fotoğrafı
(Googleearth)

Yerleşkelerin vaziyet planlarında genel anlamda Erken Cumhuriyet
Döneminin ortaya koyduğu, dinsel, geleneksel ve yerel değerleri tasfiye edici,
seküler bir yapılaşma vardır. Yerleşkelerde cami, mescit gibi dinsel yapılar
bulunmaz. Camiler 50’lerden, mescitler ise 70’ler ve 80’lerden sonra inşa edilir
(Arıtan, 2004, s:352).
Yapı ölçeğine inildiğinde binalar yalın hatlarıyla dönemin mimarlık
çizgilerini yansıtırlar. Dıştan çerçeveler içindeki yalın pencereler, merdivenle
ulaşılan girişlere önem verilişi ve yalın metal korkuluklar bu yapılar için
söylenebilecek özellikler arasındadır (Şekil 3.3) (Aslanoğlu, 2010, s:291).
Üretim yapıları genelinde kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş ve üstten
kuzey ışığı almaları sağlanmıştır (Şekil 3.4 ve Şekil 3.5) (Aslanoğlu, 2010 s:294).
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Şekil 3.4. Nazilli Sümerbank Fabrikası: idari bina ve yemekhane (Uzunoğlu, 2008)

Şekil 3.5. Sümerbank Kayseri Fabrikası üretim birimi (Asiliskender, 2009)
Şekil 3.6. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası üretim birimi (URL-10)

Konut alanları ise yerleşkelerin birçoğunda oldukça büyük bir alanı kaplar
ve genellikle üretim kısmının karşı tarafında konumlanır. Arıtan’a (2004; 304)
göre bu yaşamayı üretimden biraz uzaklaştırma gereğinin bir yansımasıdır. Bir
başka tespiti ise konut yapılarının büyüklük ve kat adedi açısından belirli bir
hiyerarşik düzen içerisinde olduğudur. Ayrıca bu yapılar genellikle üretim alnına
yürüme mesafesindedir.
Özellikle “modern yaşama” modeli sunan konut alanları kente girişte veya
çıkışta yol üzerinden kolaylıkla algılanabilir. Bu da,

ona göre, Cumhuriyet

Mimarlığı’nın öğretici olma ve model sunma nosyonunu doğrulamaktadır (Arıtan,
2004, 304).
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Şekil 3.7. Karabük Demir Çelik Fabrikası konutlar (Öktem, 2009)

Şekil 3.8. Ereğli yerleşkesinde kreş yapısı (Arıtan, 2009)
Şekil 3.9. Karabük yerleşiminde Kübana evleri (Öktem, 2009)

Aynı öğretici ilke ile kentle ilişki kurması planlanan sosyal mekânların
ulaşım ağı ile doğrudan kente bağlanıyor olması da bu tip yerleşkelerin kentsel
önemini vurgulamaktadır.
Fabrikaların kullanıcılarının sadece orada çalışanlarla ve üretim saatleriyle
sınırlı olmayışı yerleşkelerin sosyal üretim boyutunu güçlendirmektedir. Kentliler
tarafından da kullanılabilen eğitim ve hizmet yapılarına, sosyal ve rekreatif
donatılara

sahip

olan

bu

yerleşkeler

modernleşme

ideolojisinin

mekânsallaşmasının en etkin örnekleridir.
Bir diğer tespit yerleşkelerin çoğunda yeşil dokunun oldukça yoğun
oluşudur. Arıtan (2004; 308), bu yoğunluk içerisinde Giriş/Atatürk Meydanı
formasyonunun altı çizilmesi gereken mekânsal bir öğe olduğundan bahseder. Bu
meydanlardan fabrikaya, idareye ve temel bir sosyal mekâna dağılım olur. Aynı
örgütlenme kentsel ölçekte cumhuriyet dönemine özgü bir özelliktir.
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Arıtan’ın

tespitinden

yola

çıkarak,

dönemin

sanayi

yapılarının

bulundukları kente ciddi bir ağaçlandırılmış alan sağlıyor olmaları Cumhuriyet
Modernleşmesinin toplumsal yanının hassas bir yansıması olarak ele alınabilir.
Her şeyden önce üretime ve kalkınmaya odaklanmış bir birim olarak fabrikanın ve
barındırdığı mekanize olmuş yapılarının, içerdiği anlamlara zıt bir şekilde
çevresiyle böylesine yumuşak bir şekilde ilişki kuruyor olması da dönemin altı
çizilmesi gereken bir özelliği olarak aktarılabilir.
Kısaca

belirtmek

gerekirse,

birlikte

gelişen

Cumhuriyet

dönemi

modernleşme ve sanayileşme girişimleri, devlet otoritesiyle alınan kararlarla
hayata geçirilmiştir. Bu kararların ürünü olan sanayi yerleşkeleri ve sundukları
modern yaşam modeli Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan yapılanmalarda
oldukça belirgindir ve kent, yerleşke ve bina ölçeğinde sergiledikleri dil ile birçok
yönden karakterize olmuşlardır. Taşıdıkları bu ortak özellikler ve ülke
kalkınmasındaki olumlu katkıları neticesinde, sonraki dönemlerde kurulan sanayi
yapılarına örnek teşkil etmişler, planlı döneme kadar kurulan çoğu yerleşkeyi
örgütlenmeleri ve kent

ile kurdukları

ilişki

bakımından uzun süreler

etkilemişlerdir.
Bu noktada, kuruluşu ekonomide liberal anlayışın ön plana çıktığı
1950’lerdeki çok partili döneme denk gelen Aydın Tekstil yerleşkesinin de,
Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin taşıyıcısı olan öncü sanayi yapılarından
ilham almış ve onların mekânsal organizasyon şemalarından beslenmiş bir
yapılanma olduğu söylenebilir. Kent ile kurduğu ilişki açısından da kendinden
önceki sınai oluşumlarla pek çok ortak noktayı yineleyen Aydın Tekstil
yerleşkesinin dinamikleri, konumlandığı Aydın kenti bağlamında ortaya
konulacaktır.

4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYDIN KENTİ VE TEKSTİL
SANAYİNİN GELİŞİMİ
Türkiye’de 19. yüzyıl ortalarından günümüze kadar devam eden ve
Cumhuriyet Döneminde hız kazanan modernleşme hareketleri toplumsal ve
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ekonomik hayatı, teknoloji ve ulaşımı, göç-nüfus ilişkilerini, üretim ve tüketim
biçimlerini derinden etkileyerek değiştirmiştir. Bu değişim ülkenin çeşitli
bölgelerinde farklı düzeylerde gerçekleşmiştir. Aydın kenti ve içinde yer aldığı
Batı Anadolu bölgesi, Osmanlı döneminden başlayarak modernleşmenin sebep
olduğu dönüşümlerin en fazla ve hızlı gözlemlendiği bir konuma sahiptir.
Bu bölge, özellikle 1856’da İzmir-Aydın Temdidi Demiryolu Hattı’nın
devreye girmesinden sonra dünya ile yoğun bağları olan ekonomik bir gelişim
süreci yaşamıştır (Anonim, 2012, s:37). Atölye seviyesinde olan dokumacılık,
çırçır üretimi ve bölgedeki pamuk üretiminin kapasitesi demiryolu ağı aracılığıyla
yaygınlaşmıştır.
Tanzimat Dönemindeki durumundan başlayarak, dünya ekonomik
düzeniyle bütünleşme sırasında bunu izleyen Cumhuriyet dönemindeki ulusal
ekonomi anlayışı ile sanayi kuruluşlarının temellerinin atılması ve hız kazanan
sanayileşme ve buna bağlı olarak iç göçlerden etkilenme sürecinde bölgede büyük
oranda değişim ve dönüşüm yaşanmıştır (Ortaç ve Ark., 2010).
Tüm bu dönüşümler şehrin kendi özelliklerinden oldukça beslenmiştir.
Örneğin, Aydın şehrinin içinde yer aldığı Büyük Menderes Havzası’nın coğrafi
olarak konumu ve iklimsel özellikleri, pamuk yetişmesi için oldukça elverişlidir.
19. Yüzyılda devreye giren demiryolu ulaşımı ve endüstri devrimi ekseninde
dönüşen üretim ilişkileri, bölgenin pamuk potansiyelini, tüm dünya pazarlarını
faydalanır kılacak şekilde biçimlendirmiştir.
Bu

yurtdışına

hammadde

sağlayan

konum,

Cumhuriyet

dönemi

sanayileşme ve modernleşme ilkeleri doğrultusunda değiştirilerek, pamuğun
yetiştiği yerde işlenmesi ve sanayinin ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı
sağlaması yönünde atılan adımlarla farklı bir sürece taşınmıştır. 1937 yılında
işletmeye açılan, bulunduğu kent ve ülke ölçeğinde oldukça olumlu katkılar
sağlayan, Nazilli Basma Fabrikası bunun en etkin örneğidir.
Aynı kapsamda, Aydın il tarihini anlatan yazılı en eski kaynakta Gökbel ve
Şölen (1936; 18), Cumhuriyet döneminde hammaddeye dayalı sanayi gelişimi
politikaları çerçevesinde, en iyi pamuk tohumunu elde etmek amacıyla, Nazilli
Pamuk İstasyonu’nun kurulduğundan bahsetmişlerdir.
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Sonuç olarak Aydın ili, sahip olduğu kendine has özellikleri yanında,
ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi özelinde de oldukça önemli bir noktadadır.
Aydın, ulaşım ağlarıyla olan ilişkisi, tarımsal ürün zenginliği ve daha önceden var
olan tarım dışı mevcut üretim şekillerinin de işaret ettiği gibi kent olma özelliği
göstermesinin yanında, modernleşme ve sanayileşme girişimleri sürecinde de
örnek teşkil eden konumdaki bir yerleşimdir. Bu bakımdan Aydın kenti,
Cumhuriyet dönemi modernleşmesinde ve bu dönemin tekstil sanayi gelişiminde
öncü bir rol üstlenmiştir.
4.1. Aydın’ın Kentsel Gelişimi
Aydın, tarih boyunca Eti, Frig, Meon, Lid, Kari, İyon, İran, Büyük
İskender, Roma, Bizans, Germiyanoğulları, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde
yer almıştır. Kentte iz bırakan en önemli yapı, Lidyalılar döneminde yapılan ve bir
zafer takı olduğu iddia edilen Üçgözler’dir ( Gökbel ve Şölen, 1936, s:22-51). Bu
yapı o dönemdeki kent merkezi Tralles’te bulunmaktadır ve hala kentin simgesi
konumundadır.
Osmanlı döneminde Aydın ili beylikle yönetilirken, Yıldırım Beyazıt 1390
tarihinde Aydınoğlu İsa Bey’in yönetimine son vermiştir. Aydın ilinin ilk valisi
Şehzade Ertuğrul, bu göreve 1390 tarihinde atanmıştır (Anonim, 1973a, s:37).
1876 yılına kadar bu şekilde sancak olan il, yeniçeriliğin kaldırılması ile
bağımsız bir eyalet olmuştur. Eyalet merkezi Aydın’dır. Ancak merkez olma
konumunu 1850 yılında İzmir’e devretmiştir (Anonim, 1973a, s:37; Haykıran ve
Tunalı,2012, s:129).
1864 Vilayetler Nizamnamesi uyarınca yeniden ve batı yöntemlerine
uygun biçimde il kurulmasına başlandığında 22 Haziran 1850 tarihinde 23 Mayıs
1867’ye dek “İzmir Vilayeti” diye adlandırılan eski Aydın Eyaleti, “Aydın
Vilayeti” olarak yeniden kurulmuş, Aydın Sancağı, Saruhan Sancağı, Menteşe
Sancağı, yeni ile bağlanmış ve ilin merkezi de İzmir olarak bırakılmıştır (Anonim,
1973a, s:37).
Aydın ili, 1867 yılından sonra İzmir’e bağlı sancak ve mutasarrıflık
yönetiminde kalmış ve bu hal Yunanlıların işgal tarihi olan 27 Mayıs 1919
tarihine dek sürmüştür (Anonim, 1973a, s:37).
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Yunan İşgali sırasında tamamen yanan kentin, 1923 ve 1926 yılları
arasında mevcut organik dokusu bütünüyle değiştirilmiştir ve kent ızgara planlı
olarak yeniden düzenlenmiştir. Yangın yeri planları olarak adlandırılan bu planlar,
belediye tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yangı yeri planları organik
dokulu 19. yüzyıl Aydın kentini, birbirini dik kesen sokakların ve geometrik
biçimli düzgün yapıların olduğu bir düzende yeniden yapılandırmıştır. Her tür
mülkiyet sistemi bu yapı içinde yeniden belirlenmiştir. İlk uygulama 1925 yılında
birbirini dik kesen Gazi ve Hürriyet Bulvarları’nın açılması ile yapılmıştır (Aydın
İmar Açıklama Raporu, 1995).
Şehir ilk kurulduğu Üçgözler alanından Tabakhane Deresi’nin iki yamacı
boyunca güneye doğru bir gelişme göstermiştir (Şekil 4.1). Zamanla doğu-batı
yönlü tarihi transit ticaret yolu ve 1950’lerde açılan Denizli-Aydın-İzmir devlet
kara yolunun etkisiyle doğu-batı ve Aydın-Muğla devlet kara yoluna bağlı olarak
güneye doğru gelişen şehir, bugün de aynı yönlerde gelişimini sürdürmektedir
(Uğur, 2003, s: 41). Bunlara ek olarak demiryolunun varlığı da hem kent
dokusunda hem de kent gelişiminde önemli bir etkidir. Demiryolu istasyonunun
bulunduğu yer, kentin genişleyeceği yönün de belirleyicisi olmuştur (Ortaç ve ark.
,2010).

Şekil 4.1. Aydın kenti 1923- 2001 gelişimini gösteren harita (Uğur, 2003)
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Sonuç olarak Aydın ilinin kentsel gelişiminde, Yunan işgali ve
sonrasındaki eski kent dokusunun yok olması bir milat kabul edilebilir. Bu
gelişmeden sonra modern anlayışın rasyonel bir uzantısı olan gridal kent
planlaması devreye girmiş, Aydın bu doğrultuda, kuzeyindeki mevcut dağların
doğal sınırlamasının ve Tabakhane deresi ile Kemer Çayı’nın etkisinde ve kente
1860’larda dâhil olan demiryolu ve 1950’lerde dâhil olan karayolu ulaşım
akslarının belirlediği ölçüde şekillenmiştir. Aydın’daki Cumhuriyet Dönemi
modernleşmesi ve ürünü olan sanayi yerleşkelerinin kente etkileri, kentin bu
mevcut verileri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

4.2. Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinin Aydın Kenti’ne Etkileri
Cumhuriyet dönemi modernleşmesi ülke çapında devreye sokulan ve tüm
Anadolu kentlerini hedef alan bütüncül bir harekettir. Bu hareket başkent
değişikliğinden, demiryolu ağlarına ve sanayileşmeye birçok alanı kapsamaktadır.
Yeni başkent Ankara ile modern Türkiye’yi temsil eden, Modern bir kent
oluşturulmak istenirken, bir yandan da bu yeni ketin Türkiye’deki diğer tüm
planlanması gereken yerleşimlere model oluşturması hedeflenmiştir. Ağaç dalları
biçimindeki hizmet ettiği bölgeyi ülkenin iç pazarından çok dışa bağlayan
demiryolu hatları değiştirilerek ülke iç pazarını bütünleştiren “ağ” biçimdeki
demiryolu şemasına geçilmiştir. Devlet eliyle girişilen sanayileşmede, sanayi
kuruluşları yeni demiryolları üstündeki küçük Anadolu kentlerine yayılmıştır.
Daha sağlıklı ve yeni kültürel normlara uygun kenti yaratmak için belediye, yapı
ve yollar kanunları çıkarılmıştır. Kentlerde imar planı yapılması zorunluluğu
getirilmiştir (Tekeli, 1982, s:42).
Kurtuluş Savaşı’nın noktalandığı yer olarak Aydın ili Cumhuriyet Dönemi
modernleşmesinden oldukça etkilenmişidir. Aydın’da daha önceki yıllarda
başlayan kent planlaması, Cumhuriyet’in etkisinde devam ettirilmiş, kentte yeni
bulvarlar açılmış, hükümet ve kent meydanları gibi cumhuriyet dönemi
formasyonları oluşturulmuştur (Şekil 4.2.). Kentte belediye hizmetleri birçok
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başka kente öncülük eder şekilde gerçekleştirilmiştir. Aydın’ın Cumhuriyet
dönemi ilk belediye başkanı olan Fuat Şahin Erlaçin, kentin şehir planını tüm
olanaksızlıklara rağmen hazırlatabilmiştir. O yıllarda çoğu kentte bulunmayan
sokak aydınlatması ve evlere elektrik verilmesi gibi uygulamalar, Aydınlılarca
kurulan “Aydın Şehri Elektrik Kooperatifi” sayesinde gerçekleştirilmiştir (Güneş,
2012, s:201).

Şekil 4.2. Aydın ilinin 1937 yılına ait hava fotoğrafı (Aydın Büyükşehir Belediyesi Arşivi’nden
elde edilen hava fotoğrafı yeniden düzenlenmiştir)

46

Nazilli’de kurulan ve 1937’de işletmeye açılan Sümerbank Nazilli Basma
Fabrikası da

kentte sanayileşme

adına gerçekleştirilen

ve Cumhuriyet

modernleşmesini ileriye taşıyan oluşumlardan biridir. Demiryolu ve hammaddeye
olan yakınlığı ve dönemin politik fikirleri etkisinde, Nazilli’de bir fabrika
kurulması, tüm Anadolu’da sanayileşme ve modernleşme kaygılarının, kararlı bir
şekilde hayata geçirildiğinin kanıtıdır (Doğan, 2009). Fabrika Aydın ilinin
ekonomik ve toplumsal kalkınmasına ciddi katkılar sağlamış, sunduğu hizmetler,
tanıttığı mekânlar ve yaşam şekli ile kentin modernleşme sürecinde etkin rol
oynamıştır.
4.3. Aydın Kentinde Sanayinin Gelişimi ve Sanayi Yapılarının Kentsel
Etkileri
Aydın kentinin sanayi gelişimini, idari yapılanmada “Aydın Eyaleti”
olarak geçen ve imalat ilişkilerinde de birbirini etkileyen bir konumda yer alan
İzmir Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’yı kapsayan bölgesel verilerle ele almak
gerekmektedir. Bu konuda “Aydın Vilayeti Salnameleri” oldukça bilgi vericidir.
Özellikle 1891 yılına ait salname bölgedeki sanayi oluşumuna dair detaylı veriler
içermektedir. Buna göre Aydın ve çevresinde çuval, torba, heybe, havlu, kalın
kumaş, peştamal astarlık ve ipek gömleklik kumaşların dokunduğu atölyeler ve
imalathaneler mevcuttur (Anonim, 2012, s:33). Tüm bu dokuma faaliyetlerinin
pazara ulaştığı nokta, İzmir-Aydın demiryolu aracılığı ile İzmir çarşıları ve
limanıdır.
1836-1850 arası dönemde Aydın Eyaleti’nin merkezi olma konumunu
elinde tutan Aydın kenti, bu özel konumunu yüzyılın ortalarında üretim mallarının
limanda toplanması ve iç ve dış pazarlara dağıtılması sebebiyle İzmir’e bırakarak
ikinci plana düşmüştür. Ancak ekonomik anlamda Aydın Güzelhisarı, XIX.
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Yüzyılda artık gelişmekte olan bir kent görünümündedir. Kentte ekonomik ve
sosyal yaşamın yüksek olmasında kenti İzmir’e giden ticaret yolları üzerinde
bulunması, dericilik ve dokumacılık sektöründeki gelişme ve mallara olan talep de
kuşkusuz etkili olmuştur (Haykıran ve Tunalı,2012, s:129).
Cumhuriyet yönetimine geçiş sürecinde de bölge sahip olduğu ürün
potansiyeli sebebiyle ve buna dayandırılacak sanayileşme politikalarıyla önemini
korumuştur. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde Atatürk yaptığı konuşmasında
politik ve askeri zaferlerin, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle
tamamlanmadıkları takdirde devamlı olamayacaklarının ve bu nedenle ekonomiye
birinci derecede önem verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir (Anonim, 1973b,
s:3). Bu kapsamda devletçi politikaların benimsendiği Cumhuriyetin ilk yıllarında
yerli ürünlerin işlenmesi temeline dayanan bir sanayileşme stratejisi benimsenmiş
ve bu strateji doğrultusunda Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı (BBYSP)
hazırlanmıştır (Azazi, 1995).
1927 yılında çıkarılan teşvik kanunu neticesinde Aydın’da çeşitli
işletmeler devreye girmiştir. Bu işletmeler yıllara göre sektörel olarak tekstil
sanayinin ön plana çıktığı bir seyir izlemiştir. 1927 sanayi sayımında Aydın’da
çeşitli büyüklüklerdeki işletmelerde 10.000’i aşkın işçi çalışmaktadır. Bu rakamın
sadece %6’sı dokuma sanayinde yer almaktayken, 1964 sayımındaki toplam
10.500 çalışanın %93’ü dokuma sanayine katkı sağlamaktadır. Bu durum sektörün
giderek artan ağırlığını göstermektedir (Anonim, 1998, s:73).
Aydın

ilindeki Nazilli Basma Fabrikası da dokuma sektöründe

oluşturulmuş, BBYSP’nın öngördüğü pamuklu dokuma tesislerinden biridir.
Planda

yer

alan

projelerin

saptanmasında,

projenin

uygulanacağı

ilde

demiryolunun varlığı ve yerel hammadde potansiyelinin yeterliliği ilkesinden
hareket edilmiştir (Azazi, 1975).
Cumhuriyet sonrası dönemde temel olarak ihracata yönelik tarımın yaygın
olduğu Aydın’da imalat sanayi, incir, pamuk, zeytin gibi tarım ürünlerini işleyen
sektörler de gelişmiştir.1950’lere kadar genellikle atölye düzeyinde sürdürülen
üretim, 1950’lerden sonra görece daha büyük ölçekli birimlerde yapılmaya
başlanmıştır (Anonim, 1998, s:73). Sanayi oluşumlarındaki ölçek ve sayı
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artışında, 1958 yılında devreye giren, bölgedeki Kemer Hidroelektrik Santrali’nin
etkili olduğu belirtilmelidir (Azazi, 1995).
Dokuma alanında Nazilli Basma Fabrikası’ndan sonraki ikinci önemli
gelişme 1958’de faaliyete geçen Aydın Tekstil İplik Dokuma İşletmesi’nin
kurulmasıdır. Sümerbank öncülüğünde kurulan ve giderek özel sektöre devredilen
Aydın Tekstil ile birlikte Aydın’daki pamuk ipliği ve pamuklu dokuma üretimi
önemli ölçüde artmıştır (Azazi, 2003, s:50).

Şekil 4.3. Aydın iline ait 1958 hava fotoğrafı, kentteki en büyük sanayi yapısı Aydın Tekstil’in
kent merkezi, demiryolu ve karayolu ile olan ilişkisi ve kentsel veriler (Aydın
Büyükşehir Belediyesi Arşivi’nden elde edilen hava fotoğrafı yeniden düzenlenmiştir)

Kentin endüstriyel gelişimi teknolojik ilerlemelerle birlikte kara yolu
ulaşımının da kente dahil olmasıyla farklı bir seyir izlemiştir. Sanayi
yapılanmaları

kentteki

su

dokusunun

etkisinde

ve

ulaşım

akslarının

belirleyiciliğiyle, 1950 sonrası kentteki motorlu taşıt ulaşımının şehirlerarası en
önemli arteri konumundaki Denizli-Aydın karayolu ekseninde gelişmiştir.
Kent merkezindeki sanayileşme süreci atölye düzeyinde üretimlerin
gerçekleştiği, 1969 yılında devreye giren birinci küçük sanayi çarşısı ve 1972’de
kurulan ikinci küçük sanayi yapılanması ile devam etmiştir (Çelebi, 1983).
Aydın’ın ilçelerinde yer alan, ülke ve kent ekonomisine ciddi katkılar
sağlamış, kayda değer diğer sanayi yapılanmaları, Aydın Tesktil Yerleşkesi ile
aynı zamanlarda planlanan, 1955 yılında işletmeye açılmış Söke Çimento
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Fabrikası, daha ileriki dönemlerde 1970’li yıllarda devreye giren dokuma
sektöründeki Söktaş ve Nazilli iplik fabrikalarıdır (Azazi, 2003).
Aydın’da sanayi yapılarının bahsedilen gelişimi kapsamında, bu oluşumlar
kentsel ve mekânsal etkileri açısından fabrika düzeyinde ve yerleşke ölçeğinde
olmak üzere iki boyutta incelenebilir.

Şekil 4.4. Aydın iline ait 1972 hava fotoğrafı, (Harita Genel Komutanlığı Arşivi)

Fabrika düzeyindeki sanayi yapıları kentte ve kuruldukları çevrede belirli
etkiler oluşturmuştur. Bu yapılanmaların endüstri devriminin modernleşme
sürecine geçmeden önceki mekânsal ve kentsel değerleri taşıdığı söylenebilir.
Örnek vermek gerekirse 1940’larda yörede çok sayıda bulunan zeytinyağı ve
sabun fabrikalarından, pamuk, susam ve diğer nebati yağları çıkaran pek çok
imalathaneden söz edilebilir. Ayrıca çırçır ve un fabrikaları da üretimin
gerçekleştiği mekânlar olarak belirtilmelidir (Anonim, 1998, s:72). 1927’deki
teşvik kanundan faydalanarak kurulmuş olan Ömer Muharrem Sabun Fabrikası
bahsi geçen üretim mekanlarının en önemlilerinden biridir. Fabrikanın kent
merkezinde olduğu ve tren istasyonuna yakın bir konumda yer aldığı
bilinmektedir. Bu şekilde kurulan tekil fabrika yapıları dönemine göre, genellikle
demiryolu veya karayolu ulaşımına yakın noktalarda inşa edilmişlerdir.
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Şekil 4.5. Ömer Muharrem Sabun Fabrikası ve zeytinyağı fabrikaları, Aydın (Anonim, 1998, s:72)

Sınai anlamdaki bir başka dikkat çeken oluşum ise, 1914 yılında “Aydın
İncir Müstahsilleri Ortaklığı” adı altında kurulan Tarım Satış Kooperatifi’dir
(TARİŞ). Bölgede Cumhuriyet döneminden önce ve sonra etkin olarak rol alan bu
kuruluşun birçok incir ve zeytinyağı işletmesi ile çırçır fabrikaları mevcuttur.
Büyük bir çoğunluğu demiryolu ulaşımına göre konumlanmış olan bu
fabrikaların, ölçek olarak en büyüklerinden bir kaçı Aydın kentinin merkezinde,
tren istasyonunun güneyinde yer almaktadır (Şekil 4.2). TARİŞ, tezin örneklem
alanı olan Aydın Tekstil tarihçesi açısından da kritik bir konuma sahiptir. TARİŞ,
tekstil yapılanmasında anonim ortaklık kurulduktan sonraki bir dönemde girişime
dâhil olan bir ortak ve zaman içerisinde en büyük pay sahibi olan hissedar olarak
belirmiştir.
Yerleşke ölçeğinde kentsel ve mekânsal etkiler tartışıldığında, kentin
Aydın Tekstil’den önceki ilk ve tek sanayi oluşumu Nazilli Basma Fabrikasıdır.
Nazilli’nin fabrika kurulmadan önceki durumu Aydın-İzmir demiryolunun
inşasından sonra gelişen küçük bir kasaba olduğu, öncelikli olarak pamuk ve
incire dayalı tarımsal bir ekonomiye sahip olduğu ve yerleşimin Yunan işgaliyle
büyük oranda zarar gördüğü yönünde ifade edilebilir (Doğan, 2009).
Nazilli’de kent planlaması fabrika yapılma kararıyla paralel gerçekleşen
bir süreç olmuştur. Fabrika kurulduktan sonra tarımsal faaliyette ve nüfusta ciddi
artışlar yaşanmıştır. Kasaba görünümü kısa sürede kent görünümünü almıştır.
Fabrika

sağladığı

istihdam,

konaklama,

eğitim,

sağlık

ve

sosyalleşme

olanaklarıyla yurdun çeşitli yerlerinden göç ederek gelmiş insanlara birçok imkân
sunmuştur (Doğan, 2009).
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Yerleşke bünyesinde okuma-yazma eğitimi verilmesi, ileride kurulması
planlanan mensucat sanayi için kalifiye işçi yetiştirilmesi, çalışan işçilere oldukça
kapsamlı barınma imkânları sağlanması ve dışarıdan katılımın da mümkün olduğu
sosyal aktiviteler önermesi gibi çeşitli faaliyetler, Nazilli’deki fabrikayı sadece
pamuklu kumaş üreten bir yapı olma dışında kentliyle ve çalışanıyla bütünleşmiş
sosyal bir oluşum haline getirmiştir.
“Cumhuriyet modernleşmesi” olarak nitelendirilen kavramın karşılığı
Nazilli’de oluşmuştur. Çok yönlü ve interaktif gelişen süreçlerle modern yaşam,
Nazilli’deki yerleşkede üretilmiş, yaşanmış, tanıtılmış ve ileriye taşınmıştır. Bu
sayede kent ciddi bir dönüşüm geçirmiştir.
Nazilli’deki yerleşkenin sunduğu mekânsal veriler de kentsel ve toplumsal
boyutta olduğu gibi modern izler taşımaktadır. Yerleşkedeki yapıların tümünde
planda ve üçüncü boyutta rasyonel çizgilerin hâkim olması, süslemeden arınmış
net cephelerin ve yalın hatların yer alması, daha çok yatayda gelişim göstermeleri
ve iyi detaylandırma, mekânsal nitelikler olarak belirtilebilir (Arıtan, 2009;
Aslanoğlu, 2010).
Buradan yola çıkarak fabrika düzeyinde veya yerleşke ölçeğinde kenti
etkileyen ve mekânsal potansiyeller taşıyan sanayi yapılarının il genelinde
dokuma ve tekstil alanında geliştiği yorumu yapılabilir. Kısaca, bölgedeki pamuk
üretiminin kendi sanayisini oluşturduğu söylenebilir. Türkiye pek çok yöresinde
pamuk yetiştirmeye müsait bir ülke olduğu halde, Aydın ve civarındaki pamuğun
kalite farklılığı tekstil sektöründe de bir ayrıcalık oluşturarak, bölgede kurulan
dokuma fabrikalarının ülke kalkınmasında ciddi katkılarının olmasını sağlamıştır.
Bu bakımdan kentte, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve öncü yerleşkelerden
biri olan Nazilli Basma Fabrikası Türkiye ve Aydın için ne kadar önemliyse, kent
merkezindeki en önemli sanayi yapılanması olan ve Nazilli’deki oluşumun bir
uzantısı niteliğinde olan Aydın Tekstil Yerleşkesi de bir o kadar önemlidir.
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5. AYDIN TEKSTİL YERLEŞKESİNİN KENTSEL VE MEKÂNSAL
ANALİZİ
5.1. Aydın Tekstil (İplik ve Dokuma) ve Nebati Yağlar Sanayi İşletmeleri
Anonim Ortaklığı Tarihçesi
Aydın il merkezindeki ilk önemli sanayi yapısı olan Aydın Tekstil
fabrikası, 1953 yılında halka açık bir anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 1957’de
iplik, 1958’de hambez ve 1960 yılında da işlenmiş bez tesislerini tamamlamıştır
(Anonim, 1973a, s:294). Farklı kaynaklarda iplik kısmının 1958, boya kısmının
1959 ve apre kısmının 1960 yılında tamamlandığı belirtilse de (Toros, 1971,
s:112), resmi bir yayın olması açısından ve birçok başka metinde de yer alması
sebebiyle tarihlerle ilgili olarak il yıllığından edinilen veriler doğru kabul
edilecektir.
Şirket sermayesi, fabrikanın yer aldığı bölgede toprağı olan ailelerin 350
dönümlük bir araziyi umuma bağışlaması ve hisse satımı ile oluşturulmuştur.
Sümerbank’ın da iştiraki ile Aydın Tekstil Fabrikasının ana binaları yapılmıştır.
Ancak iş makineleri ve tekstil tezgâhları alınması konusunda bütçede yetersizlik
olunca, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, bölgede etkin bir kurum olan,
TARİŞ’in makineleri alması koşulu ile yarı yarıya hissedar olmasının önünü
açmıştır (Aydının Sesi Gazetesi, 20.06.2012).
Fabrikanın temel atma töreni 7 Ekim 1955 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal
Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından gerçekleştirilmiştir. (Milliyet
gazetesi). Açılış töreninde Sümerbank Genel Müdürü Mehmet Akın bir konuşma
gerçekleştirmiştir. Konuşmasında (Milliyet Gazetesi, 07.10.1955):
“Hükümetimizin takip eylediği iktisadi politikanın icabı olarak
Sümerbank, yeni mensucat fabrikalarını daha ziyade hususi
müteşebbisin iştirakile kurulan şirketler vasıtasile tesis etmektedir.
Aydın fabrikası da bu şekilde kurulmakta olan 10 fabrikadan biridir.
Bu fabrika başta aydınlılar olmak üzere Sümerbank, Ziraat Bankası ve
İş Bankası’nın tesis eyledikleri Aydın Tekstil ve Nebati Yağlar sanayi
İşletmesi Türk Anonim Şirketi’ne aittir.”
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şeklindeki açıklamalarda bulunmuştur.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere fabrika,

iktisadi politikalarda

liberal bir anlayışın benimsenmek istendiği bir geçiş sürecinde, devlet desteğiyle
de olsa özel teşebbüsün ağırlığıyla kurulan ilk fabrikalardan biridir.
Tapu kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, Aydın Tekstil’in
31.05.1959 'da Anonim Ortaklığı iken, 21.05.1965'de Anonim Şirketi olarak tescil
edildiği görülmektedir. Bu da fabrikanın kurumsallaşmasını zaman içerisinde
tamamladığının bir göstergesidir (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi).

Şekil 5.1. Aydın Tekstil Yerleşkesi genel görünümü- ana üretim binasından kazan dairesine doğru
bakış. Fotoğrafın sağındaki yapı idari bina (Anonim, 1967, s:277)

Fabrikada pamuklu gömleklik, saten, etamin, fitilli kadife, fitilli kot
elbiselik, pijamalık, yaka tela, kot ile ayrıca %67 polyester ve %33 viskon
elbiselikler üretilmiştir (Anonim, 1973a, s:294).
Üretimin üst düzey kalitede gerçekleştiği Aydın Tekstil’in kumaşları
ülkede kullanımının dışında, kıtalar arası bir ithalat süreciyle Avrupa, Asya,
Avustralya ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır (Toros, 1971).
Yapılan görüşmelerde, 1980’lerde en aktif yıllarını geçiren yerleşkenin,
sonraki dönemlerde tekstil sektöründeki gelişmeleri yakalayamaması, yönetimce
iyi idare edilememesi nedeniyle gerileme sürecine girdiği ve bunun sonucunda
yaşanan ekonomik bunalımın yerleşke arazisinden bazı parsellerin satılmasıyla
aşılmaya çalışıldığı yönünde bilgiler edinilmiştir. Tüm bu girişimlere rağmen
fabrika, yönetimin 2002 yılında aldığı üretimi durdurma kararıyla, bir tasfiye
sürecine girmiştir. Burada, Aydın Tekstil’in dışında gelişen, yönetimde yer alan
ve mal sahibi konumunda görünen TARİŞ’in bölgedeki etkinliğindeki
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zayıflamalar da etkili olmuştur. Üretim durduktan sonraki dönemlerde de arazi
üzerindeki ekonomik çıkarlar, yerleşkenin bütünlüğünü zedeler derecede parsel
satışlarına neden olmuştur. Özellikle yerleşkenin doğusunda, bir zamanlar fabrika
arazisi olan alanda konumlanan alışveriş merkezi, bu tip elden çıkarmaların ürünü
olan bir yapılanmadır.
5.2. Aydın Tekstil Yerleşkesinin ve Yerleşkeyi Oluşturan Yapıların Mimari
Açıdan İncelenmesi
Aydın Tekstil yerleşkesi, Cumhuriyet dönemi sanayi yapılarının genel
özelliklerini büyük oranda taşımaktadır. Bazı nitelikleri bakımından farklılıklar
sergilese de temel duruşu 1938’e kadar olan Cumhuriyet döneminin ideolojisini
ve mimarisini yansıtmaktadır.
5.2.1. Yerleşke ölçeğinde incelemeler
Kuruluş tarihinde, yerleşkenin konumu kentin doğusunda ve dışında,
demiryolu ve karayolu ulaşımına olanak veren bir noktada planlanmıştır.
Yerleşkenin güneyinden yapımı fabrika ile aynı yıllara denk gelen Denizli-İzmir
Karayolu geçmektedir. Alanın kuzeyinde ise kullanımına 19. yüzyıl sonlarında
başlanılan demiryolu bulunmaktadır. Bu durum sanayi yapılarının genel özelliği
olarak sıralanan ilk tespitlerle çakışmaktadır. Batı sınırında Aydın’ın ilk küçük
sanayi sitesi konumlanırken, doğusunda ise yerleşke arazisi üzerine satın alma
gerçekleştirilerek inşa edilmiş Aydın’ın en büyük alışveriş merkezi yer
almaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki yerleşke, sanayi yapılarının çeşitli
gerekçelerle su kenarlarına konumlanmalarını destekler biçimde kentin içinden
geçen Tabakhane deresine yakın bir noktada yer almaktadır.
Vaziyet planı incelendiğinde

bazı dönemsel özellikler

ilk

anda

okunabilmektedir. Örneğin vaziyet planında ulaşım aksları ve binaların yerleşimi
bakımından gridal bir düzen benimsenmiştir. Bu durum sanayi yapılarının
üretimde verimliliği ön planda tutan rasyonel ve fonksiyonel özelliğinin bir
getirisidir (Şekil 5.2). Ayrıca bu tip yerleşkelerin yeşil bir doku içerisinde veya
yeşil bir dokuyla birlikte var olmaları olgusu, Aydın Tekstil için de oldukça
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geçerli bir tespittir. Ağaçlandırma çalışmaları fabrikanın kuruluşuyla birlikte
başlamış, zaman içinde hem kent hem de yerleşke için yoğun bir yeşil doku elde
edilmiştir. Ağaçların büyümelerine ve artmalarına bağlı olan bu yoğunluk
değişimi farklı senelerdeki hava fotoğrafları incelenerek gözlemlenebilmektedir
(Şekil 5.40 ve Şekil 5.47). Yerleşkedeki ağaçlar günümüzde de kentin en büyük
yeşil alanını oluşturmaktadır. Tartışmasız olarak tarihsel, çevresel ve kentsel
öneme sahip olan bu ağaçlar, 10.04.2002 gün ve 10562 sayılı, İzmir II Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile tescillenmiştir (Ek-1, Ek2 ve Ek-3).
Yerleşke üretim, yönetim, sosyalleşme, konaklama ve dini yapılar gibi
farklı işlevlere sahip binaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Çizelge 5.1).
Çizelge 5.1. Aydın Tekstil Yerleşkesindeki Yapıların İşlevsel Olarak Sınıflandırılması Tablosu

ÜRETİM YAPILARI

YÖNETİM YAPILARI

KONAKLAMA
YAPILARI

Ana üretim binası

İdari bina

Bekâr pavyonu

Kazan dairesi

Giriş kapısı

Memur lojmanları

Dökümhane

Satış mağazası

Mühendis evi

İmalat atölyesi

Yardımlaşma sandığı

Müdür evi

İtfaiye

Yeni kapı

Pamuk ambarı
Elektrik atölyesi
SOSYALLEŞME
Depo

YAPILARI

Klima santrali

Yemekhane

Pirina alanı

Kreş

DİNİ YAPILAR
Mescit

Bahçe ve inşaat
sundurmaları

Futbol sahası

Su deposu

Tenis kortu
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Şekil 5.2. İşlevsel dağılımı gösteren vaziyet planı- Aydın Efeler Belediyesi arşivinden alınan
hâlihazır çizim yapılan incelemelerle yeniden düzenlenmiştir.
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Kent ve vaziyet planı ölçeğinde kitlesel olarak en dikkat çekici konumda
olan üretim yapıları yerleşkenin kuzey bölümünde toplanmıştır. Ana üretim
binası, kazan dairesi, imalat atölyesi, dökümhane, itfaiye, klima santrali, inşaat ve
bahçe sundurmaları, pirina alanı, ambarlar ve depolardan oluşan üretim binaları
grubunda ana üretim binası kapladığı alan bakımından, kazan dairesi ise
yüksekliği bakımından baskın konumdadır. Ana üretim binası şed çatı sistemiyle
Cumhuriyet dönemi sanayi yapılarının genel özelliklerinden biri olan kuzey
ışığını alacak şekilde konumlandırılmıştır. Tüm bu yapılar arasında ve üretim
ilişkisinde yapıları birbirine bağlayan, giriş alanı ve idari bina önünden geçerek
sosyal tesise bağlanan ana aksa göre ikincil bir konumda ve ana aksa paralel başka
bir yol geçmektedir. Servis yolu niteliğindeki bu yol üretim yapı grubunun ana
arteridir.
Yönetim yapıları giriş alanında yoğunlaşmış olup, Atatürk Büstü ile
sembolize edilen ana meydan etrafında konumlanmışlardır. Temel birim
meydanın ve giriş kapısının tam karşısında yer alan, bir yandan da üretim
yapısıyla fiziki ilişkisi bulunan idari binadır. Aydın Tekstil yerleşkesi bu
bakımdan da dönemin izlerini taşımaktadır. Girişte yer alan meydan formasyonu
kentsel ölçekte de sık rastlanılan dönemsel bir öğedir. Ayrıca, yerleşkenin vaziyet
planı çoğu cumhuriyet dönemi sanayi yapısında görülen bu meydanlardan
fabrikaya, idareye ve temel bir sosyal mekâna olan dağılımı doğrular niteliktedir.
Aydın Tekstil yerleşkesinde meydanda gerçekleşen bu dağılımın
bitimindeki sosyal mekân, yemekhanedir. Yemekhane, kreş, futbol sahası ve tenis
kortundan oluşan sosyal hacimler, üretim, konaklama ve yönetim birimlerinin
kesişiminde merkezi konumdadır. Özellikle yemekhane kent ile ilişkiyi kuran ve
Denizli-Aydın karayoluna bağlanan ve yerleşkenin ana aksını dik kesen bir başka
yol ile de bağlantılıdır. Bu konumlanma yerleşke içinde kullanımlarını
kolaylaştırırken, sosyal hacimlerin kentli tarafından da kullanılmasını öngören
düşünceyi

desteklemektedir.

Özellikle

yemekhanenin

Aydınlılarca

sıkça

kullanıldığı, buranın alternatif bir yemek yeme alanı oluşturduğu, farklı
dönemlerde çeşitli işletmecilerce işletildiği bilinmektedir. Sunduğu yeme-içme
aktivitesi dışında zaman zaman düğün salonu işlevi de gören sosyal tesis, üretim
faaliyetleri son bulduktan sonra da belirli bir süre hizmet vermeye devam etmiştir.
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Müdür evi, mühendis evi, memur lojmanları ve bekar pavyonundan oluşan
konaklama birimleri yerleşkenin batı kanadında yer almaktadır. Bu yapılardan
bekar pavyonunun diğer barınma birimlerinden oldukça ayrı bir noktada yer alışı
hiyerarşik düzeni çağrıştırmaktadır. Aynı hiyerarşik düzen, konumları birbirine
yakın olsa da memur lojmanları, mühendis evi ve müdür evi arasında, bu kez
ölçek açısından mevcuttur.
Kentli tarafından kullanılması olanaklı olsa da esas olarak yerleşke
içerisinde

barınan

çalışanlarca

faydalanılması

öngörülmüş

spor

alanları

konaklama birimlerine yakın noktalarda üretilmiştir. Bu alanlardan futbol sahası
bekar pavyonuna ve sosyal tesislere, tenis kortu ise lojman alanlarına yakın olacak
şekilde konumlandırılmıştır.
Sonuç

olarak

yerleşkede

işlevsel

anlamda

net

bir

dağılım

gözlemlenmektedir. Birimler arası ilişki birbirini dik kesen ulaşım akslarıyla
sağlanmıştır. Bu bakımdan yerleşkenin vaziyet planındaki ve bina bazındaki
rasyonel duruşunun, kentteki ızgara planlı duruşla paralellik gösterdiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
5.2.2. Bina ölçeğinde incelemeler
Yerleşkeyi oluşturan binalar mimari açıdan incelenirken niteliklerine ve
döneme dair ortaya koydukları verilere göre bir seçime tabi tutulacaktır. Bu seçim
oluşturulan
· Fabrikanın ilk kuruluşundan bu yana mevcudiyetini ve önemini koruyan
yapılar,
· Günümüzde korunması gerektiği düşünülerek tescillenmiş yapılar,
· İlk kuruluşta olmadığı veya tescillenmediği halde nitelikli yapı grubuna
dâhil edilebilecek olan yapılar
kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Mimari açıdan incelenecek olan yapı grupları üretim yapılarından, ana
üretim binası, kazan dairesi, imalat atölyesi; yönetim yapılarından idari bina, giriş
kapısı, satış mağazası; sosyalleşme yapılarından yemekhane ve kreş; son olarak
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konaklama yapılarının bekâr pavyonu, memur lojmanları, mühendis evi ve müdür
evi olmak üzere tamamı olarak belirlenmiştir.
İncelemeler yapıya dair genel bilgilerin edinilebileceği ve vaziyet planını
içeren bir tanıtım föyü ile başlayan ve yapılara dair detayların aktarıldığı
açıklamalarla devam eden bir sistematik

içerisinde gerçekleştirilecektir.

Dökümhane, itfaiye, pamuk ambarı, elektrik atölyesi, depolar, klima santrali,
pirina alanı, bahçe ve inşaat sundurmaları, su deposu, yardımlaşma sandığı, yeni
kapı, spor sahaları ve mescit nitelikleri ve yerleşke içindeki gerek ölçek gerek
işlevleri bakımından mimari açıdan incelemeye tabi tutulmayacak, bütün
içerisinde bahsedilmesi gereken yönlerine bilgi amaçlı değinilecektir.
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Şekil 5.3. Aydın Tekstil yerleşkesinde yapılardaki ilavelerin kronolojik dağılımını gösteren vaziyet
planı
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Çizelge 5.2. Ana üretim binası tanıtım föyü

ANA ÜRETİM BİNASI TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1953-1960

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme- şed çatı

Revizyonlar:

Atölye ilavesi (1975)
ve Atölye ilavesi
(1983)- İnş. Müh.
Aykut Uysal

Tescil durumu:

Sadece ilk inşa edilen
bölüm tescilli

Ana üretim binası vaziyet planıyla ele alındığında, yerleşkede merkezi bir
noktada konumlandığı ifade edilebilir. Üretimin odağı olması sebebiyle gerisinde
yer alan diğer üretim yapılarıyla ve yönetimin gerçekleştiği idari bina ile kuvvetli
bir ilişki içerisindedir. Karayolu ve demiryolu ile bağlantıyı sağlayan ulaşım aksı
ile de temas halindedir. Yerleşimde, ana giriş kapısının karşısında yer alan idari
binanın arkasında konumlanmış üretim kütlesi, kent planındaki ezici büyüklüğünü
böylelikle cephe açısından dengeleyebilmiştir. Yerleşkenin güneyinden geçen
karayolundan bakıldığında üretim binası idari binanın gerisinde ve zaman
içerisinde ağaç dokusu ile gizlenmiş durumdadır.
Ana üretim binası iplik, hambez ve işlenmiş bez tesisleri ile apre ve
dokuma tevsii ve trikotaj atölyesinden oluşmaktadır. Fabrikanın ilk kurulduğu
1953 yılından 1983 yılına kadar belirli dönemlerde ana üretim binasına ilaveler
gerçekleşmiş, yerleşkede ölçek olarak en fazla alanı kaplayan ana kütle bu
ilavelerle yaklaşık olarak iki katı alanı işgal etmeye başlamıştır (Şekil 5.40 ve
Şekil 4.47).
İlk yapı, yerleşkedeki diğer öncelikli yapı gruplarıyla birlikte 1953-1960
yılları arasında Müteahhit Mehmet Kutluözen tarafından yapılmıştır (Resmi
Gazete, 01.09.1956). Bahsi geçen yıllar arasındaki yapım süreci, iplik tesisi 1957,
hambez tesisi 1958, işlenmiş bez tesisi 1960 olmak üzere üç etapta gerçekleşmiştir
(Anonim, 1973a). Kuruluşundan bu yana var olması sebebiyle, bu yapı, ilk olarak
28.11.2001 gün ve 10256 sayılı, ilerleyen süreçte 10.04.2002 gün ve 10562 sayılı
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İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile
tescillenmiş durumdadır (Ek-1 ve Ek-2).
Ana yapıya eklemlenen apre ve dokuma tevsii ile trikotaj atölyesi 1975,
apre ve dokuma tevsiine ilave edilen atölye 1983 yılında tamamlanmıştır (Şekil
5.3). 1975 ve 1983 yıllarındaki ilaveler İnşaat Yüksek Mühendisi Aykut Uysal
tarafından projelendirilip, tekniker Ali Kasaba tarafından çizilmiştir. Ana kütle
gibi betonarme olan ilave yapıların statik projesi yüksek mühendis mimar Güven
Aka tarafından yapılmıştır (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi).
1953 ve 1960 yılları arasında inşa edilen birimler betonarme karkas
sistemiyle yapılmış şed çatılı tek bir kütle altında yer almaktadır.

Sonradan

yapılan ilaveler gerek işlev gerekse mekânsal özellikler bakımından ilk kütleye
göre farklılıklar taşımaktadır. Bu farklılaşma ilave birimlerin zaman içerisinde
eklemlendiğini de görünür kılarak, kırma ve kiremit kaplı çatıları aracılığıyla
dışarıdan da okunabilmektedir ( Şekil 5.4).

Şekil 5.4. Aydın Tekstil fabrikası ana üretim birimlerine kuzeyden bakış 2008 (Önde kazan
dairesi, pirina alanı ve imalat atölyesi) (Karatosun ve Arıtan, 2010)
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Şekil 5.5. Ana üretim binası şed çatı ve pencere detayı, Şed çatının içeride oluşturduğu ışık ve
mekan kalitesi, Ana üretim binasına ilave edilen apre ve dokuma biriminin içeriden
birleşme detayı (Yazarın kişisel arşivi)

Mimari dil bakımından ele alındığında cumhuriyet dönemi sanayi
yapılarının üretim kütleleriyle benzerlik sergileyen ana birim, kendisine
bitiştirilmiş ve ölçek olarak göz ardı edilemeyecek büyüklükteki ilave
birimlerinden ciddi oranda ayrılmaktadır. Rasyonel bir biçimde dizilen kolon ve
kiriş sıralarıyla geçilen üretim mekânları, paylaştıkları ortak yapım sistemine
rağmen çatı seçimindeki değişiklikle birlikte niteliksel açıdan da değişim
yaşamıştır. Şed çatının altında yer alan mekânlar daha aydınlık ve havalandırması
daha kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal ışık ve havanın alınabilmesi
mimari açıdan olduğu kadar içeride çalışan işçiler bakımından da olumlu bir
tutumdur. Benzer tespitlerle Karatosun ve Arıtan (2010) farklı dönemlerde inşa
edilmiş parçalara sahip olan bu üretim binasında yapılan ilavelerin işçi çalışma
konforunu ikinci planda tutuşunun görece daha az nitelikli bir modernist dilin
kullanımı ile kendini gösterdiğini ifade etmektedirler.

Şekil 5.6. Üretim binasının dışarıdan ve içeriden görünümleri (Karatosun ve Arıtan, 2010)

64

Cumhuriyet döneminde kurulan sanayi yapılarının genel bir özelliği olarak
ana üretim binası da yalın hatlara sahiptir. Üretim ilişkilerinin verimlilik esaslı
aklı, yapının kütlesinde, planında, cephesinde ve strüktüründe okunabilmektedir.
Çatı formundaki değişimler ve kırılmalar alttaki işlevsel değişikliklerin de
habercisi niteliğindedir. Belirtildiği üzere üretim mekanları hambez ve ipliklerin
dokuması, trikotajı ve terbiyesi gibi işlevleri barındırmaktadır (Şekil 5.7).

Şekil 5.7. Plan şeması (Karatosun ve Arıtan’ın verileri şematize edilerek tekrar çizilmiştir )

Ana üretim binası kuruluşundan 1990’lı yıllara kadarki süreçte kent ve
ülke ekonomisi için ciddi katkılar sağlayan ve istihdam yaratan ve bu sebeple
zaman içerisinde büyümeye ve ilavelere ihtiyaç duymuş bir yapıdır. Gelişimini
tamamlandıktan sonraki dönemde de üretim faaliyetleri yoğun bir şekilde devam
etmiştir. Ancak ekonomik, sosyal, teknolojik ve küresel birçok nedenden dolayı
gerileme dönemine giren bu üretim faaliyetleri 2002 yılında son bulmuştur
(Aydının Sesi Gazetesi, 2012). Günümüzde ise bina terk edilmiş durumdadır.
Makineler ve tekstil teçhizatının kaldırılması yanında binaya ait bir çok yapısal
eleman da zarar görmüştür.
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Çizelge 5.3. Kazan dairesi tanıtım föyü

KAZAN DAİRESİ TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1958-1959

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme- teras çatı

Revizyonlar:

----

Tescil Durumu:

Tescilli

Kazan dairesi yerleşkenin kuzey bölümünde üretimi destekleyen yapılar
dizisinin bulunduğu hatta yer almaktadır. Destek birimlerinden biri olmasına
rağmen, yatayda konumlanan diğer yapılara nazaran sergilediği dikeylik ile
yerleşkenin en dikkat çekici unsurlarından birisidir. Yerleşkedeki pek çok binada
gözlemlenen biçim dili, malzemedeki betonarme ve camın bir arada kullanımı,
kazan dairesinde, dönemin sanayi yapılarıyla benzerlik seviyesini de arttırarak
ileri bir noktaya taşınmıştır (Şekil 5.8).

Şekil 5.8. Aydın tekstil yerleşkesinin denizli-aydın karayolundan görünümü ve kazan dairesi
(Anonim, 1973, s:257), Kazan dairesi (Karatosun ve Arıtan, 2010, s:55)
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Şekil 5.9. Aydın tekstil yerleşkesinin denizli-aydın karayolundan görünümü ve yeşil doku
içerisindeki kazan dairesi ve Kazan dairesinin 2014 Ağustos Ayındaki durumunu
gösteren fotoğraf (Yazarın kişisel arşivi)

Yapım yılı tam net bilinmemekle birlikte kazan dairesinin yerleşkedeki ilk
inşa edilen yapı grubu içerisinde yer aldığı, hatta 1958-1959 yılları arasında
yapıldığı 1958 ve 1959 hava fotoları kıyaslanarak elde edilen bilgilerdendir.
Herhangi bir çizimine ulaşılamayan kazan dairesinin projesinin de diğer ilk etap
yapıları gibi Müteahhit Mehmet Kutluözen tarafından yürütüldüğü bilinmektedir
(Resmi Gazete, 01.09.1956).

Şekil 5.10. Kazan dairesinin 2008 yılındaki bir fotoğrafı (Tariş İnş. Müd. arşivi), Kazan dairesinin
2014 yılındaki aynı açıdan çekilmiş fotoğrafı (Yazarın kişisel arşivi)

Zemin kat üzerinde yükselen ve dışarıdan üç katlı gibi algılanan betonarme
iskelet sistemi, içeride tek bir hacmi oluşturmaktadır (Şekil 5.10 ve Şekil 5.11).
Bu haliyle dönemin kübik, modernist biçim dilini son derece yalın bir şekilde
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sergilemektedir. Tüm bu karakteristik özellikleriyle kazan dairesi, fabrikanın ve
kentin sembollerinden biri halini almıştır. Üretim binası ile aynı şekilde 2001 ve
2002 yıllarında tescillenen kazan dairesinin, içerisindeki teçhizat kaldırılmış,
yapının demirbaş donatılarından pencere doğramaları ve camları tamamen tahrip
olmuştur. Yapının sembolikliğini pekiştiren metal harflerden oluşan çatıdaki
“AYDIN TEKSTİL” ifadesi de aynı şekilde yok olmuştur.

Şekil 5.11. Kazan dairesinin içeriden bir fotoğrafı (Karatosun ve Arıtan, 2010), Kazan dairesinin
2014 yılındaki içeriden bir fotoğrafı (Yazarın kişisel arşivi)

Çizelge 5.4. İmalat atölyesi tanıtım föyü

İMALAT ATÖLYESİ TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1953-1960

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme- kırma çatı

Revizyonlar:

Yapınn büyütülmesi
(1961)
Dış cepheye Sundurma
ve depo ilaveleri(muhtelif
yıllar)

Tescil

Yok

durumu:
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Yerleşkedeki ilk yapılardan biri olan imalat atölyesi, diğer üretim birimleri
gibi yerleşkenin kuzeyinde yer almaktadır. 1961 yılında ilave bir inşaatla
büyütülen yapı iki kattan ve biçimsel olarak farklılık oluşturan çatı üzerindeki
havalandırma ve ışıklık katından meydana gelmektedir. Günümüzde yapı büyük
oranda hasar görmüş durumdadır. Nitelikli mimarisine ve fabrikanın ilk
binalarından biri olmasına rağmen tescillenmemiştir.

Şekil 5.12. 1961 yılında atölyeye ilave edilen kısmı gösteren vaziyet planı (Aydın Efeler
Belediyesi İmar Arşivi)

Şekil 5.13. Yapının 2014 yılında alınmış rölövesine ait çizimler (Tariş İnşaat Müdürlüğü Arşivi)
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Şekil 5.13. (Devam). Yapının 2014 yılında alınmış rölövesine ait çizimler (Tariş İnşaat Müdürlüğü
Arşivi)

Plan olarak incelendiğinde imalat atölyesinin marangozhane, mekanik
atölye, dökümhane, kaynakhane, demirhane, modelhane, terbiye atölyesi gibi
işlevleri olan alanları barındırdığı görülmektedir. İçerdiği işlevler bakımından
yoğun bir şekilde ışık ve doğal hava alması gereken yapı, kuzey ve güney cephede
sık bir pencere boşluğu düzenine sahiptir. Aynı gerekçeyle çatıdaki havalandırma
detayı iki noktada tekrar edilmiştir. Cephelerdeki pencere konfigürasyonu
dönemin kamu binalarında da rastlanan bir şekildedir. Bina dışarıdan bakıldığında
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cumhuriyet dönemi sanayi yapılarının bünyesinde yer alan okul binalarıyla
benzerlikler taşımaktadır. Yapıya ilerleyen süreçlerde ihtiyaca yönelik olarak yarı
açık alanlar ve sundurmalar eklemlenmiştir.

Şekil 5.14. İmalat atölyesinin 2014’teki durumunu gösteren fotoğraflar (Yazarın kişisel arşivi)

Çizelge 5.5. İdari bina tanıtım föyü

İDARİ BİNA TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1953-1958

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme- beşik çatı

Revizyonlar:

İşçilerin girişine yönelik
ana üretim binası ile idari
bina arasına geçiş
birimleri

Tescil

Tescilli

durumu:
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Aydın Tekstil Fabrikası’nın idari binası, yerleşkedeki dönemsel özellikleri
en iyi yansıtan yapılardan biridir. Öncü sanayi yapılarında da gözlemlenen ve
devletçi politikaların bir ifadesi olan idari binaların üretim birimlerine yakın
konumlanmaları, burada da tekrarlanmıştır. Özellikle giriş alanının karşısında ve
bir meydana cephe vererek sergilediği duruş bakımından da aynı dönemsel veriler
doğrulanmaktadır. Kuruluşunda üretim yapısıyla daha zayıf bir fiziki teması olan
yönetim yapısının, bu temas alanı ilerleyen süreçlerde işçilerin girişine yönelik
olarak bazı ilavelerle genişlemiştir. Vaziyet planında da okunabilen bu hacimsel
artış, hizmet ettiği işçi girişi ve kontrolü işlevleri bakımından devletçi politikaların
bir başka yansımasıdır.

Şekil 5.15. Aydın Tekstil Yerleşkesinin idari bina (Yazarın kişisel arşivi)

Dönemin sanayi yapıları çerçevesinde Aslanoğlu’nun da tespitlerinde yer
alan binaların purist hatlara sahip oluşu, dıştan çerçeveler içindeki yalın
pencereler ve iyi detaylandırma Aydın Tekstil’in idari binası için de
söylenebilecek özellikler arasındadır (Aslanoğlu, 2010, s:291).
Yapı iki katlı olup, lineer bir plan şemasına sahiptir. Simetrik bir düzene
hizmet eden ana cephe, giriş alanında çıkma yaparak farklılaşır ve simetri
merkezini vurgular. Bu farklılaşma üst katta da devam ederek, giriş alanı üzerinde
bir balkona dönüşür. Bu yaklaşım ana cephenin kente yönelik oluşu ve işçiye ve
kente hitap etme olgusunun dönemsel olarak da bir tekrarı niteliğindedir. Yapı
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modernist dili, formu ve organizasyonu bakımından öncü sanayi yerleşkelerinin
idari binalarıyla oldukça büyük bir benzerlik içindedir.

Şekil 5.16. İdari bina ile üretim binası arasındaki işçilerin geçişini sağladıkları mekan, uyarı
tabelaları ve mekânsal ilişkiler (Yazarın kişisel arşivi)

İdari bina yerleşkedeki en korunmuş yapılardan birisidir. Kuruluş yılından
bu yana var oluşu ve sergilediği mimari nitelikler bakımından bu yapı, ilk olarak
28.11.2001 gün ve 10256 sayılı, ilerleyen süreçte 10.04.2002 gün ve 10562 sayılı
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile
tescillenmiş durumdadır.

Çizelge 5.6. Giriş kapısı tanıtım föyü

GİRİŞ KAPISI TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme- teras çatı

Revizyonlar: Mağaza ve vitrin ilavesi
(1961-Ziya Arsel)
Satış reyonuna ilave
(1983- Halil Erkul)
Yardımlaşma sandığı
ilavesi (1974- Aykut
Uysal ve Güven Aka)
Tescil
Sadece ilk yapılan alan
durumu:

tescillidir

Fabrikanın kuruluşundan bu yana mevcudiyetini koruyan ve bu özelliği
bakımından günümüzde tescillenmiş durumda olan yerleşke ana giriş kapısı, gerek
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öncü sanayi yapılarındaki, gerekse dönemdaşı olduğu yerleşkelerdeki gibi giriş
mekânına verilen önemin gözlemlendiği bir örnektir. Genellikle bir ulaşım aksına
cephe veren ve yerleşkeyle ilk iletişimin kurulduğu yerler olan giriş mekânları,
mimarisi bakımından da belirgin bazı nitelikler sergilemektedir. Modern bir
anlayışla ortaya konan mimari, Aydın Tekstil’in girişinde de Cumhuriyetin
tanıtım amaçlı politikalarının izlerini yinelemektedir. Ayrıca yalın hatlarla,
yatayda gelişen düzenleme ve giriş saçağı altında konumlanan saat dönemsel
olarak bazı atıfları gerçekleştirmeyi sürdürmektedir.

Şekil 5.17. Aydın Tekstil ana giriş kapısı, sol kanatta satış mağazası ve sağ kanatta henüz tadilat
gerçekleşmemiş haliyle yardımlaşma sandığı ile görünümü (Anonim, 1973a),
Şekil 5.18. Aydın Tekstil ana giriş kapısı, sol kanatta satış mağazası ve sağ kanatta yardımlaşma
sandığının tadilat geçirmiş hali (Anonim, 1998)

Simetrik bir düzen içerisindeki giriş kapısı, 1961’de gerçekleştirilen satış
mağazası ilavesi ile asimetrik bir plan ve cephe sergilemeye başlamıştır. 1974
yılında ise giriş alanı yardımlaşma sandığının bulunduğu mekânın kadın işçilerin
girişi amacıyla genişletilmesi sonucu karayoluna daha uzun bir cephe oluşturmaya
başlamıştır. En son revizyon ise 1984 yılında, bu kez satış reyonunun idari
birimlerle birlikte daha kapsamlı projelendirilmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece
giriş alanı Şekil 5.22’deki son halini almıştır.

74

Şekil 5.19. 1961’de gerçekleştirilen ilave satış bölümünün vaziyet planı ve planı (Aydın Efeler
Belediyesi Arşivi)

Şekil 5.20. 1974’te gerçekleştirilen yardımlaşma sandığına ilavenin vaziyet planı ve planı (Aydın
Efeler Belediyesi Arşivi)
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Şekil 5.21. 1983’te gerçekleştirilen ilave satış bölümünün vaziyet planı ve planı (Aydın Efeler
Belediyesi Arşivi)

Şekil 5.22. Ana giriş kapısının 2014’teki görünümü (Yazarın kişisel arşivi)
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Çizelge 5.7. Yemekhane tanıtım föyü

YEMEKHANE BİNASI TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1956
Mehmet Kutluözen ve

Proje:

Ruşen Doğan

Yapım şekli:

Betonarme, kırma çatı

Revizyonlar: Lokale kat ilavesi (1982,
Aykut Uysal)

Tescil

Sadece ilk yapılan kısım

durumu:

tescillidir

Aydın Tekstil’deki en kapsamlı sosyal birim yemekhane binasıdır. Yapı
başlarda “kantin” olarak tabir edilmektedir. 1956 yılında Ankara’da Sümerbank’ın
İnşaat birimi tarafından onaylanan statik projesinde de bu şekilde anılmaktadır.
Yapı, esasen yaklaşık olarak 500 kişi kapasitesinde, yemek yenilen bir mekan
olduğu

için

daha

sonraları

yemekhane

olarak adlandırılmıştır.

Yapıda

gerçekleştirilen tek revizyon 1982 yılında güney kanat üzerine yapılan kat
ilavesidir. Bu ilaveyle birlikte yapıya 5 odalık bir misafirhane alanı ve üst kat
restoranı dahil olmuştur (Şekil 5.25).

Şekil 5.23. Yemekhane binası genel görünümü, (Arıtan ve Karatosun, 2010)
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Yapının güney cephesinde yerleşkenin en büyük süs havuzu yer
almaktadır. Üzerinde geniş bir platform bulunan bu rekreatif alanda, düğünler ve
açık hava organizasyonları düzenlemektedir. Yemekhanenin iç hacmi de bu tip
sosyal aktivitelere olanak tanıyan bir büyüklüktedir. Özellikle projeksiyon
odasının varlığı buranın daha önce sinema salonu olarak da kullanıldığını
düşündürtmektedir.

Şekil 5.24. Yemekhane binasına ait fotoğraflar (Arıtan ve Karatosun,2010), (Tariş İnş. Müd.
Arşivi) ve (Yazarın kişisel arşivi)
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Betonarme olarak tasarlanan strüktürel sistem yapının en büyük hacmi
olan ana yemek salonunda oldukça yalın ve zarif bir duruş sergilerken, geniş
açıklıkları geçme ve yüksek mekânlar oluşturmadaki çözüm arayışının malzeme
kullanımıyla idealize olmuş halini ortaya koymaktadır. Malzemenin doğasıyla
uyum ve fazla artikülasyona yönelmeme de modernleşme olgusunun getirdiği
tavırlardandır. İşlevsel olarak sosyal aktivitelere mekan olması sebebiyle ana
salon ve ikincil salonların pencere açıklıkları cephelerde sık ve geniş ölçülerde
konfigüre edilmiştir. Bu durum ana salondan daha alçak olan yan birimlerde
yataylığa vurgu yapan bir etki yaratırken, ana hacmi de orantısal olarak daha
belirgin kılmıştır.
Yapı mekânsal kurgu açısından incelendiğinde, dışarıdan üçüncü boyutta
okunabilen kütlesel ayrımların, işlevsel olarak plan bazında da sürdüğü
görülmektedir. Kuzeydeki kütle servis alanlarına aitken, ana salon işçilerin yemek
yediği bir mekan olarak düzenlenmiştir. Altta varlığını hissettiren bir hiyerarşik
düzenleme ile güneydeki kütle memur ve müdür yemekhanesi olarak
kullanılmıştır. Yemek yeme eylemini işçilerle, memur ve müdürlerin bir arada
gerçekleştirmiyor oluşları mekânsal örgüyü etkilemiş durumdadır. Bu, liberal
politikaların bir yansıması olarak Cumhuriyet döneminin eşitlikçi ve kucaklayıcı
anlayışından biraz uzaklaşıldığının da göstergesidir.
Yapıya sonradan eklemlenen kat, gerek işlevsel olarak, gerekse hiyerarşik
olarak mevcut değerlendirmelere pek uymayan bir niteliktedir. Buna rağmen
mimari dil açısından yemekhanenin duruşunu yakalamış ve uyumlu bir birliktelik
ortaya koymuştur.

Şekil 5.25. Yapının 2014 yılında alınmış rölövesine ait çizimler (Tariş İnş. Müd. Arşivi)
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Şekil 5.25. (Devam) Yapının 2014 yılında alınmış rölövesine ait çizimler (Tariş İnş. Müd. Arşivi)

Çizelge 5.8. Kreş binası tanıtım föyü

KREŞ BİNASI TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955-1958

Proje:

Mehmet Kutluözen

Yapım şekli:

Betonarme, kırma çatı

Revizyonlar: Uzantılarla mekanların
genişletilmesi ve İşlevsel
değişiklikler
Tescil
durumu:

Yok

Yerleşkedeki ilk yapılardan biri olan kreş binası fabrika alanın güneyinde,
ana girişteki meydana yakın bir konuma sahiptir. Binanın girişi kuzey cephesinde
yer almaktadır. Başlangıçta kreş ve eğitim birimi olarak kullanılan bina, zaman
içerisindeki dönüşümlerle bu işlevlerini yitirmiştir. Fabrika kapanmadan önceki
son durumu, market, çamaşırhane ve revirin yer aldığı karma işlevli bir mekana
işaret etmektedir (Şekil 5.27).
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Şekil 5.26. Kreşin kuzey cephesine ait görünüşler ,soldaki fotoğraf: yazarın kişisel arşivi, 2014;
sağdaki fotoğraf: (Arıtan ve Karatosun, 2010)

Binanın mimari anlamda yerleşkedeki diğer yapılar gibi cephesel
elemanlarında, açıklıklılarında ve detaylarında modernist dilin yalın ifadelerini
kullandığı söylenebilir. Lineer bir plan şemasına sahip olan kreşin kuzey
cephesindeki giriş alanı ve güney cephesindeki pencere düzenindeki farklılaşma,
simetrik bir tercihle tasarlanmış yapının merkez noktasını belirleyen unsurlardır.
Bu simetri, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda eklemlendiği düşünülen doğu
cephesindeki odalarla ve güney cephesindeki uzantılarla yapının her cephesinde
sarsılmıştır. Özellikle yapılan ilavelerin mevcut çatı formunun dışında kalışı,
asimetri yaratmaları yanında, eğretilik oluşturmuştur. Bu durum yerleşkede
gerçekleştirilen birçok ilave inşaatın aksine, eklenen birimlerin mevcut bina ile
entegre olamadığı bir görüntü yaratmıştır (Şekil 5.27).

Şekil 5.27. Kreş binasının 2014 yılına ait rölöveleri (Tariş İnş. Müd. Arşivi)
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Şekil 5.27. (Devam) Kreş binasının 2014 yılına ait rölöveleri (Tariş İnş. Müd. Arşivi)

Çizelge 5.9. Bekar pavyonu tanıtım föyü

BEKÂR PAVYONU TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955-1958
Mehmet Kutluözen ve

Proje:

Sabahattin Ekbir

Yapım şekli:

Betonarme, kırma çatı

Revizyonlar: İlave inşaat ile pavyonun
genişletilmesi (1961,
Mehmet Kutluözen ve
Sabahattin Ekbir)
Tescil
durumu:

Yok

Aydın Tekstil yerleşkesinin ilk binalarından biri olan bekâr pavyonu,
fabrika alanının kuzey batısında yer almaktadır. Konumu itibariyle üretim
birimlerine yakın, güneyde yer alan konaklama birimlerine uzak bir noktada
bulunmaktadır. Üretim birimleriyle olan fiziki konumu, pavyonu kullanan ve
vardiyalı çalışan bekâr işçiler açısından oldukça işlevseldir.
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Henüz ana üretim binasında herhangi bir ek birim planlanmadığı bir
dönemde, bekâr pavyonunun ilk yapımından yaklaşık 5 yıl sonra ciddi bir tadilatla
genişletilmesi ilgi çekicidir. Bu durum mevcut üretim binasının devreye giren
farklı birimlerinin ve üretimde yakaladığı başarı sonucu yarattığı istihdamın
göstergelerinden biri olarak yorumlanabilir. 1961 yılına ait vaziyet planı
incelenerek yapıdaki ilavenin, mevcutun yarısı kadar bir alanda ve kütlede olduğu
söylenebilir.

Şekil 5.28. Bekar pavyonunun batı cephesindeki giriş alanını gösteren görünümler (Yazarın kişisel
arşivi)

Detaylara inildiğinde pavyonun öncü yerleşkelerdeki lojman ve konaklama
birimlerinde kullanılan düzenli ifadeleri kullandığı görülmektedir. Özellikle giriş
saçağı üzerindeki merdiven kovasını aydınlatan boşluklu dikey elemanlar aynı
zamanda dönemim apartman yapılarında da tekrarlanan bir detaydır. Yerleşkedeki
çoğu binada kullanılan simetri unsuru bekar pavyonunun giriş cephesinde de
yinelenmiştir. Bu tip öğelerin konaklama birimi olmasına rağmen, binalara
kamusal nitelik kazandırdığı düşünülmektedir. Bu durum, devletçi politikalarla
oluşturulan yapıların sergilediği ortak özelliklerden biri olarak yorumlanabilir.
Öncü yerleşkelerin bir uzantısı konumundaki Aydın Tekstil’de de aynı tutumdan
vazgeçilmeyerek cephe tasarımı aynı hissiyatı verecek şekilde gerçekleştirilmiştir.
Plan şemasında ise uyku, giyinme, yıkanma birimlerinin dolaşım alanlarıyla
birlikte işlevsel çözümünü içeren mekansal bir dağılım söz konusudur. Burada
uyku hacimlerinin çok sayıdaki kişinin kullanımı için tasarlanmış olması,
pavyonda kolektif bir yaşam öngörüldüğünün işaretidir.

83

Şekil 5.29. Bekar pavyonuna ait zemin kat ve 1. Kat planları (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)
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Şekil 5.30. Bekar pavyonuna ait çizimler (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)
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Çizelge 5.10. Memur lojmanları tanıtım föyü

MEMUR LOJMANLARI TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955

Proje:

Aykut Uysal

Yapım şekli:

Betonarme, beşik çatı

Revizyonlar: Mevcut 2 adet lojmana,
aynı şekilde ilave 3. Bir
lojman(1973, Aykut
Uysal)
Tescil

Yok

durumu:

Yerleşkenin asal yapılarından olan memur lojmanları, başlangıçta
birbirinin aynı 2 adet bina şeklinde,

her binada 3 kat ve 6 daire bulunacak

biçimde tasarlanmıştır. Yapımlarından 18 yıl sonra, 1973’te bu binalara bir
üçüncüsü, yerleşkenin en batısında kalacak şekilde ilave edilmiştir. Kazan
dairesinden sonra, yerleşkedeki en yüksek binaları oluşturan lojmanlar, DenizliAydın Karayoluna oldukça yakın bir konumda, yola paralel bir duruş
sergilemektedirler. Bu konumun, modern yaşamı ve mekânlarını kentliye tanıtma
olgusunun devamını işaret eden bir tutumun ürünü olduğu düşünülmektedir.

Şekil 5.31. Memur lojmanlarına ait görünümler (Yazarın kişisel arşivi)
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Cephesinde dönemsel elemanları barındıran lojmanlar, yapı dili olarak
yerleşkedeki bekar pavyonuyla da ortak noktalara sahiptir. Pencere dizilimi ve
merdiven kovasını örten boşuklu dikey elemanlar bunlara örnek gösterilebilir.
Ayrıca genel cephe konfigürasyonu, sergilediği yalın detaylarla yerleşkenin
tümündeki yapılara paralel bir tasarıma sahiptir.

Şekil 5.32. Memur lojmanları görünüş ve kesitler (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)
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Şekil 5.33. Memur lojmanlarına ait kat planı (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)

Plan olarak incelendiğinde, lojman yapılarında çok sık rastlanan, oturma
alanından uyku alanlarına geçiş şeması, Aydın Tekstil’de de görülmektedir. Bu
bakımdan, 1955’te yapılan bu binaların, plan bazında da Cumhuriyet dönemi
konut mekânsallığıyla paralellikler taşıdığı söylenebilir. Ayrıca bu dönem
konutlarının genel özelliği diğer mekanların sofa gibi davranan geniş bir hole
açılmasıdır. Günlük oturmanın yer aldığı bu mekanda soba ile ısınılıyor olması,
diğer mekanların buraya açılarak ısıdan faydalanmalarını sağlamaktadır (Üstün,
2011, s:59). Giriş alanında toplanan yaşam alanları bir hol etrafında dizilmişlerdir.
Bu da işlevlere göre dağılım gösteren daha özelleşmiş mekânların oluşumuna ait
bir başlangıç oluşturmaktadır.
Sanayi yerleşkelerinin genel niteliği olarak belirtilen iyi detaylandırma, bu
yapıda da görülmektedir. Bu özellik,

merdiven korkuluklarından, balkon

detaylarına pek çok elemanda takip edilmektedir (Şekil 5.34).
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Şekil 5.34. Memur lojmanları merdiven detayı (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)

Çizelge 5.11. Mühendis evi tanıtım föyü

MÜHENDİS EVİ TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955

Proje:

---

Yapım şekli:

Betonarme, beşik çatı

Revizyonlar: ---

Tescil

Yok

durumu:
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Mühendis evi diğer konaklama birimleri gibi yerleşkenin kuruluşundan bu
yana var olan bir yapıdır. Lojmanların hizasında yerleşkenin batısında ve
karayoluna paralel bir konuma sahiptir. Tek katlı olan yapının bodrum katta belirli
kullanımlara yönelik mekanları vardır. İki girişi bulunan mühendis evinde, ana
giriş batı cephesinde, servis girişi ise kuzey cephesinde yer almaktadır. Binanın
kuzey dışındaki tüm cephelerinde simetrik bir konfigürasyon mevcuttur.
Boşlukların dizilimi yalın ve nettir. Güney cephede yer alan teras yerleşkedeki
yeşil dokunun oluşturduğu alana bakmaktadır. Bu alan karayolu ile konut birimi
arasında bir tampon görevi de görmektedir.

Şekil 5.35. Mühendis evinden görünümler (Yazarın kişisel arşivi)

Şekil 5.36. Mühendis evi cephe çizimleri (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)

Plan incelendiğinde bodrum katta yer alan servis mekanları ve üst kattaki
yaşam alanlarının dikey dağılımı gözlemlenmektedir. Bodrum katta kömürlük,
depo ve çamaşırhane gibi işlevler bulunurken, zemin katta yaşam, yeme-içe, uyku,
ıslak mekanlar ve çalışma mekanları bulunmaktadır. Dönemsel verilerden farklı
olarak özelleşen çalışma odası, tek konut olarak tasarlanan mühendis evi
kullanıcısının fabrika açısından önemli bir konumda olduğunu düşündürtmektedir.
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Bu konumun gereği olarak konut içerisinde de bir çalışma mekânı baştan
öngörülmüştür.
Bir diğer dikkat çeken özellik ise mekânların sofa niteliğindeki ortak bir
alana açılıyor olmalarının yanında, sofaya ulaşılan hol görevindeki alanlara da
açılmalarıdır. Misafir odası bu şekilde hem oturma alanına hem de hole açılan
kapılara sahiptir. Wc ise iki hol ile benzer şekilde ilişki içindedir. Mekânlar arası
bu akışkanlık, kompartmantalize olmuş, ihtiyaç halinde özelleşebilen ve mahrem
alandan koparılabilen bir mekânsallığı da beraberinde getirmiştir. Nedeni
bilinmemekle birlikte, kullanıcı profili ve konutta yer alan çalışma odasının
varlığı, bu gibi bir mekânsal kurgunun çalışma eylemi ekseninde şekillenen bir
yaşam biçiminden kaynaklandığını düşündürmektedir.

Şekil 5.37. Mühendis evi planı (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)
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Çizelge 5.12. Müdür evi tanıtım föyü

MÜDÜR EVİ TANITIM FÖYÜ
Yapım yılı:

1955

Proje:

---

Yapım şekli:

Betonarme, beşik çatı

Revizyonlar: ---

Tescil

Yok

durumu:

Müdür evi yerleşkedeki ilk yapılardan biridir. Nitelikleri ve ölçeği
bakımından dikkat çekici bir yapıdır. Diğer konaklama birimleri gibi müdür evi de
yerleşkenin batı kanadında, onlarla aynı sırada ve üretim mekânlarına
diğerlerinden daha yakın bir konumda yer almaktadır. Konumu ve ölçeği
açısından barınma birimleri arasındaki hiyerarşik bir düzeni işaret etmektedir. İki
katlı olan ana yapıya, tek katlı bir kütle saplanmış durumdadır. Bu kütlenin
konutta hizmet amaçlı bulunan çalışanlara yönelik olduğu düşünülmektedir.
Müdür evi cephe dili açısından dönemsel birçok unsuru içermektedir. Dikey
boşluklu elemanlar gerek batı cephesinde, gerekse balkonlarda tekrarlanmıştır.
Pencere ve kapı boşlukları dönemin net ve yalın hatlarıyla cephelerde yer almıştır.
Yapının balkonları ve bahçe ile ilişki sağlayan teras alanları güney cephesinde
bulunmaktadır.
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Şekil 5.38. Müdür evini gösteren fotoğraflar (Yazarın kişisel arşivi)

5.3. Aydın Tekstil Yerleşkesinin Kentsel Açıdan İncelenmesi
Kent merkezindeki ilk ve en önemli sanayi yapısı olan Aydın Tekstil
Fabrikası kurulduğu 1950’li yıllarda ve sonrasında kente direkt ve dolaylı olmak
üzere fiziksel ve sosyal etkilerde bulunmuştur.
Geçerliliğini günümüzde de koruyan en direkt ve görünür fiziki etki
yerleşkenin kent ölçeğinde kapladığı alandır. Bu durum aynı zamanda cumhuriyet
dönemi sanayi yapılarının da genel bir özelliğidir. Farklı tarihlerdeki hava
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fotoğrafları incelendiğinde tekstil yerleşkesi kent planında fark edilir bir kütle
olarak göze çarpmaktadır.
Kurulduğu yıllarda yerleşimin seyrek olduğu kentin doğu hattında yer alan
yerleşke zaman içerisinde fabrika varlığının başı çektiği etkiler silsilesiyle kent
dokusu içerisinde daha fazla kalmıştır. Aydın Tekstil’in etkileriyle birlikte
kentteki nüfus artışı, imar planlarında alınan kararlar, konut stoğundaki
yetersizlikler ve kentin tarımsal kimliği gibi faktörler de dokunun bu yönde
gelişmesinde ve kentin fiziki örgütlenmesinde belirleyici olmuştur.
Özellikle nüfus artışındaki istatistiki bilgiler incelendiğinde Tekstil fabrikasının
kenti ne denli şekillendirdiği ortaya çıkmaktadır (Çizelge 5.13).

Çizelge 5.13. Aydın ilinin 1935-1970 yılları arasında genel nüfus sayımlarında oluşan kent
merkezi ve köy nüfuslarını gösteren tablo. (Türkiye İstatistik Kurumun’dan elde edilen bilgilerle
düzenlenmiştir.)

YILI

İL ADI İLÇE ADI TOPLAM ŞEHİR

KÖY

MERKEZDEKİ

TOPLAM

NÜFUS ARTIŞ

NÜFUS

HIZI *

ARTIŞ HIZI *

1935 AYDIN MERKEZ

92.988

15.086 77.902

1940 AYDIN MERKEZ

99.819

17.732 82.087

23,5

14,2

1945 AYDIN MERKEZ 105.155

18.504 86.651

20,8

10,4

1950 AYDIN MERKEZ

75.100

20.161 54.939

21,7

-67,3

1955 AYDIN MERKEZ

89.877

27.391 62.486

27,1

35,9

1960 AYDIN MERKEZ 105.027

35.527 69.500

25,9

31,2

1965 AYDIN MERKEZ 123.322

43.483 79.839

24,4

32,1

1970 AYDIN MERKEZ 135.208

50.566 84.642

23,0

18,4

* Yıllık nüfus artış hızı: İki sayım tarihi arasındaki dönemde her 1000 nüfus için yıllık artan nüfustur. Yıllık
nüfus artış hızı, doğal artış bağıntısı ile hesaplanmaktadır;

Tabloda görüldüğü üzere gerek kent merkezindeki gerekse il genelindeki
nüfus artış hızı 1950-1960 aralığında hissedilir bir şekilde çıkış sergilemiştir.
Bahsi geçen zaman dilimi fabrikanın kuruluşunu ve aktif bir biçimde işletmeye
geçmesini de içeren bir aralıktır.
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Bu artışta, belli bir süreci aynı dönemlerde gerçekleşen Balkanlardan gelen
göç dalgası da etkili olmuştur. Ancak bu şekilde kente yerleşen nüfusun 19221954 yılları arasında çeşitli tarihlerde olmak üzere yaklaşık olarak 5.000 civarında
olduğu bilinmektedir. Özellikle 1953 yılı kente gelen göçmenlerin kentin fiziki
dokusuna etki ettiği önemli bir yıldır. 1953’te göçmenler için 500 adet konut inşa
edilmiştir (Aydın Gazetesi, 16 Ocak 1953’ten aktaran Uğur, 2003, s:52). Bu
konutlar Tekstil yerleşkesinin kuzey bölümünde yer alan Orta Mahallesi sınırları
içindeki Ilıcabaşı semti ile o döneme kadar imara açılmayan Denizli-Aydın
karayolunun güney kısmındaki Tellidede semtinde yapılmışlardır (Aydın
Gazetesi, 20-27 Şubat 1953’ten aktaran Uğur, 2003, s:52).
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Şekil 5.39. Aydın kentine ait 1954 hava fotosu ve fabrika kurulmadan bir yıl öncesine ait kentsel
veriler (Harita Genel Komutanlığı)
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Şekil 5.40. Aydın kentine ait 1958 hava fotosu ve fabrikanın kurulduğu ilk yıllar (Aydın
Büyükşehir Belediyesi Arşivi)
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Kentteki sanayi oluşumları iç göçlerle gelen nüfusun bu iş yerleri
çevresinde ve şehrin güneybatı kesimlerinde yoğunlaşmasında etkili olmuştur.
Belirtilen alanlarda göçle gelen nüfusun yoğunlaşmasında buradaki arazi
fiyatlarının daha düşük olmasının yanında, önceden göç eden nüfusun da bu
alanlara yerleşmeleri nedeniyle akrabalık ilişkileri de önemli rol oynamıştır.
Böylece şehrin güneyinde başta Tellidede çevresi olmak üzere hem nüfus
açısından hem de alan açısından büyümesi giderek muhtarlık hizmetlerini
güçleştirmiştir. Bu nedenle Denizli-Aydın devlet kara yolunun güneybatısında
1967 yılında Osman Yozgatlı adında yeni bir mahalle kurulmuştur (Yeni Kıroba
Gazetesi, 19 Ocak 1967’den aktaran Uğur,2003).
Yeni kurulan Osman Yozgatlı Mahallesi Aydın Tekstile ait yapı
kooperatifi tarafından fabrikaya yakınlığı açısından işçilere konut inşa etmek için
uygun bulunmuştur. Bu tip bir girişimle kentin güneyindeki doku yoğunlaşmıştır.
1967 yılında yapılması yönünde adımlar atılan konutlara dair aynı seneye ait il
yıllığında şu satırlara yer verilmiştir (Anonim, 1967, s:277):
“Memur ve işçiler tarafından kurulmuş olan Yapı kooperatifi,
fabrikanın güney yönünde ortaklarına arsa sağlamış olup, bu arsalar
üzerine modern şekilde konutların yapılması için gerekli çalışmalarda
bulunulmaktadır.”
Bahsedilen konutlar için gerçekleştirilen ihale 24 Nisan 1967’de Milliyet
gazetesinde ilan edilmiştir (Ek-11). İlanda projenin tek katlı münferit 55 adet işçi
konutundan oluşacağı belirtilmektedir. Projesi mühendis mimar Adnan Özkul
tarafından çizilen ve 24.11.1965 tarihinde Aydın Belediyesi İmar birimi
tarafından

onaylanan

bu

konutların

1970

başlarında

tamamlandığı

düşünülmektedir.
Fabrika kurulduğu senelerde mevcut dokuyu oluşturan bu konutlar 1954
hava fotoğrafında da görülebilmektedir. Fabrikanın kuzeyindeki bu seyrek konut
dokusu, 1960’ların sonundan itibaren bu sefer fabrikanın ve batısında oluşturulan
küçük sanayi sitesinin etkisi ile sıklaşarak yerleşkeyi çevrelemeye başlamıştır
(Şekil 5.41).
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Şekil 5.41. Aydın kentine ait 1972 hava fotosunda işçi konutları ve Aydın Tekstil Yerleşkesi
(Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen hava fotoğrafı yeniden düzenlenmiştir)
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55 adet konutun kentin küçük sanayi sitesi ve en büyük sanayi yapısı olan
tekstil fabrikası ile ilişkisi 1971 hava fotosunda görülebilmektedir.
Yapılar plan ve cephe örgütlenmesi bakımından dönemin işçi konutları ve
lojman tipolojisiyle büyük oranda örtüşmektedir. Genel itibariyle de dönemsel
olarak gözlemlenen sadelik ve modern yaşamı çalışanlara sunan mekânsal
dizilimler planda ve cephelerde okunabilmektedir. Yalın pencere ve balkon
detayları, lineer korkuluklar bir diğer dönemsel özellik olarak aktarılabilir. Ayrıca
bahçeli bir düzene sahip olan bu konutların, işçinin konforunu ve aile bütünlüğünü
düşünmesi açısından 1950 öncesi sosyal politikalarının izlerini taşıdığı
söylenebilir.

Şekil 5.42. İşçi konutları (Anonim, 1973a, s:226)
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Şekil 5.43. İşçi konutları planı (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)

Şekil 5.44. İşçi konutlarına ait cephe çizimleri (Aydın Efeler Belediyesi Arşivi)

Günümüzde mevcudiyetini koruyan bu yapılar ve oluşturduğu mahalle,
binalarda meydana gelen köklü değişiklikler sonucu kimliğini yitirmiş durumda
olsa da arada yakalanan birkaç korunmuş konut dönemin izlerini taşımaya devam
etmektedir. İnşa edildiği günden itibaren hava fotoğraflarında aynı şekilde
gözlenebilen işçi konutları, yapılan kat ilaveleri ve yıkımlar sonucu, ilk halleri ve
şimdiki halleri kıyaslandığında, üçüncü boyutta oldukça farklı bir etki
yaratmaktadırlar. Bu durum 1973 il yıllığındaki fotoğraf ve aynı sokaktan 2014
yılında çekilmiş fotoğraf karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkmaktadır. (Şekil
5.42 ve Şekil 5.45).
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Şekil 5.45. İşçi konutlarının 2014 yılına ait şekil 5.42’dekiaçıdan çekilmiş fotoğrafı (Yazarın
kişisel arşivi)

Şekil 5.46. İşçi konutlarının 2014 yılına ait fotoğrafları (Yazarın kişisel arşivi)

Fabrikanın kentte oluşturduğu bu etkiler sonucunda, yerleşke içerisinde de
değişiklikler yaşanmış, yerleşkede yapım faaliyetleri ve çeşitli ilaveler
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan özellikle 1975 ve 1983’te ana üretim birimine
yapılan ek apre ve dokuma tesislerinin istihdamı arttırıcı etkileri kentte de
yansımalarını

bulmuştur.

Dolaysıyla

kentin

yoğunluğunda giderek artış yaşanmıştır (Şekil 5.47).
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güney

kesimindeki

konut

Şekil 5.47. Aydın kentine ait 1993 hava fotosu (Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen hava
fotoğrafı yeniden düzenlenmiştir)

Fabrikanın gerileme sürecine girdiği 2000’li yıllarda, kente olan etkileri de
azalmaya başlamıştır. Kentte etkin bir üretim ve istihdam alanı olmaktan çıkıp atıl
bir konuma gelen Aydın Tekstil Yerleşkesi, kentliye sunduğu sosyal imkânları da
beraberinde götürmüştür. Dolayısıyla Aydın, Tekstil fabrikasının etkisi dışında
farklı dinamiklerle şekillenen kentsel bir gelişim sergilemiştir (Şekil 5.48).
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Şekil 5.48. Aydın kentine ait 2009 hava fotosu (Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen hava
fotoğrafı yeniden düzenlenmiştir)
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5.4. Aydın Tekstil Yerleşkesinin Cumhuriyet Dönemi Sanayileşme ve
Modernleşmesi Açısından İncelenmesi
Aydın

Tekstil

Yerleşkesi,

Cumhuriyet

dönemi

sanayileşmesi

ve

modernleşmesi kapsamında fikir bazında birçok ortak özellik paylaşmaktadır. Bu
bakımdan modernleşme politikalarının izlerini taşıyan Aydın Tekstil Fabrikası’nın
kente ticari ve ekonomik alanlardaki etkisi yanında sosyal olarak da etkileri
vardır. Bu etkiler, kent, yerleşke ve bina ölçeğinde olmak üzere fiziki doku
üzerinden, sosyal ölçekte etkiler olmak üzere kaynaklar üzerinden tespit edilmeye
çalışılacaktır. Bu bakımından tezin 3.3. bölümünde yer alan Cumhuriyet dönemi
sanayi yapılarının genel özelliklerini içeren kısım ve Aydın Tekstil’in
niteliklerinin aktarıldığı 5. bölüm, yerleşkenin kurduğu ilişkinin boyutunu
belirlemek açısından oldukça önem kazanmaktadır. Bu sebeple, Arıtan,
Aslanoğlu, Cengizkan Doğan, Öktem, ve Zeybekoğlu’nun konu üzerindeki
çalışmalarından elde edilen bilgiler maddeleştirilerek Cumhuriyet Dönemi sanayi
yerleşkelerinin genel niteliklerinin dökümü yapılmaya çalışılmıştır. Bu döküm,
Aydın Tekstil’in paylaştığı ve farklı olduğu noktalarla birlikte tablolaştırılmıştır
(Çizelge 5.14).
Yerleşkenin ayrıca daha detaylı ele alınması gereken özelliklerine aşağıda
değinilecektir. Bu özellikler Aydın Tekstil’in modernleşme kapsamında kentliye
sunduğu olanakları içermektedir. Örneğin 1967 Aydın il yıllığında fabrikanın
verdiği okuma-yazma, işçi ve usta yetiştirme, tekniker öğrencilere staj imkânı
sağlama gibi eğitim hizmetlerinden ve buraya eğitime gelen kişilerin katıldığı
sportif faaliyetlerden bahsedilmektedir (Anonim, 1967, S: 276). Yerleşkede yer
alan yemekhanenin kentli tarafından kullanılabilen, düğünlere ve sinema seyrine
ev sahipliği yapan bir mekân olması da aynı sosyal özelliğin bir yansımasıdır. Bu
durumu bir yerleşke içerisinde, modern bir tasarım anlayışıyla bir araya gelerek
örgütlenen farklı işlevlere sahip yapıların varlığı desteklemektedir. Bu nedenle,
Aydın Tekstil genel olarak Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin bir uzantısıdır.
Yerleşke kentliyle kurduğu ilişki bakımından canlılığını uzun süreler korusa da
günümüzde işlerliğini yitirmiştir ve terk edilmiş durumdadır.
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Çizelge 5.14. Aydın Tekstil Yerleşkesi’nin Cumhuriyet Dönemi Öncü Sanayi Yerleşkelerinin
Genel Nitelikleriyle Kıyaslama Tablosu
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Cumhuriyet Dönemi modernleşmesi, devlet kararlarıyla hayata geçirilen,
toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutta pek çok reformun gerçekleştirildiği bir
süreçtir. Bu süreç, “modern” olarak tabir edilen kavramların ve şablonların ithal
edilerek, Türk toplumuna uyarlanmasına dayandığından, Avrupa’daki gibi
sanayileşmenin yarattığı nedensellikler zemininde olgunlaşan bir modernleşmeyi
içermemektedir. Benimsenen bu yaklaşımla, kökten dönüşüm geçirmiş üretim
ilişkileriyle ekonomik kalkınmaya ve modernize olmuş bir hayat biçimine erişen
“Batı”, yakalanmaya çalışılmıştır.
Bu çaba, savaş sonrası kurulan yeni bir devletin bir an önce ekonomik
bağımsızlığını kazanması gerekliliği ve geri kalmışlığı hatırlatan eskinin geçmişi
unutturacak bir deneyimle ikamesi sayesinde olabileceği inancıyla beslenmiştir.
Bu noktada, içerdiği değişim, dönüşüm ve ilerleme anlamlarıyla Modernleşme,
Cumhuriyet yönetimi için gerek ekonomik kalkınmayı gerekse geçmişin
bağlarından kurtulmayı sağlayacak bir araç olarak görülmüştür.
İktisadi

ve

idari politikaları

bu

eksende

gelişen

Cumhuriyetin,

modernleşmeyi en hızlı şekilde hayatın her alanında etkili kılmak için dolaşıma
soktuğu önemli uygulamalar olmuştur. Bunlar idari yapılanma, hukuk, sağlık,
eğitim, sanayileşme, tarım, kent planlaması, mimarlık alanları vb. gibi oldukça
farklı ve geniş kapsamdaki birçok konuyu içine alan ve toplumsal olarak topyekûn
bir dönüşümü hedefleyen uygulamalardır.
Burada diğerlerinden farklı olarak insanların içinde yaşadıkları fiziki
çevrelerin nasıl örgütleneceğinin söz konusu olduğu kent planlaması ve mimarlık
alanı, modernleşme politikalarının model sunma, örnek teşkil etme ve özendirme
hedeflerini karşılayan, altı çizilmesi gereken en etkin araçlarından biri olmuştur.
Başta başkent olmak üzere kentlerin modern anlayış ile planlanması ve kentsel
mekânların bu doğrultuda belirlenen mimari dildeki yapılarla oluşturulması,
mimarlığın bu gücünün farkında olan ve modernleşmeyi gündelik yaşama taşımak
isteyen Cumhuriyet yönetiminin bilinçli bir uygulamasıdır.
Mimarlık

ve

kent

planlamasından

ayrı

düşünülemeyecek,

hem

modernleşmenin yeni bir mekânsal ürünü olan, hem de iktisadi kalkınmaya
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hizmet eden, modernleşme sürecindeki bir başka etkin araç da sanayi
yerleşkeleridir. Cumhuriyet döneminde sanayi yerleşkeleri, ülkenin bir an önce
ekonomik güç kazanması için belirli politikalarla hayata geçirilmiş, yurtiçinde
gerekli olan üretimi sağlayacak, yurtdışına bağımlılığı azaltacak, sermaye
birikimini oluşturacak ve aynı zamanda istihdam oluşturarak bulundukları
çevreleri dönüştürecek birer jeneratör görevi görmüşlerdir. Özellikle özel
teşebbüsün zayıf kaldığı erken Cumhuriyet döneminde mecburen devlet eliyle
kurulan yapılanmalar bu görevi başarıyla yerine getirmişler ve sonraki
dönemlerdeki sanayi oluşumlarına emsal olmuşlardır.
Öncü sanayi yerleşkeleri olarak nitelendirilebilecek bu yapılanmalar,
özellikle 1933 ve 1938 yılları arasındaki süreçte, ekonomide devletçilik
politikalarının benimsendiği bir dönemin ürünleridir. Bahsi geçen yerleşkeler
mekânsal organizasyonlarıyla ve içlerinde barındırdıkları yapıların özellikleriyle
modern bir duruş sergilerler. Üretimin doğasında yer alan rasyonalite, bu
yerleşkelerin işlevsel örgütlenmesinde ve vaziyet şemalarında oldukça belirgindir.
Yerleşkelerin büyük bir kısmında üretim birimleri yanında, yönetim, konaklama,
sosyalleşme, spor, rekreasyon, eğitim ve sağlık faaliyetleri, gibi başka birçok
işlevi karşılayan yapı grupları da mevcuttur. Buradan yola çıkarak sanayi odaklı
gelişen bu tip yerleşkelerin, çalışanların ihtiyaçlarının da öngörüldüğü, küçük
ölçekte modern bir kent oluşumu gibi davrandığı söylenebilir.
Cumhuriyet dönemi öncü sanayi yapılanmalarının modernleşme açısından
bir diğer göz ardı edilemeyecek katkısı da yerleşke içinde üretilen ve
kullanıcılarına sunulan modern yaşamın yanında, bu yapıların bulundukları kent
ile kurdukları ilişkide üstlendikleri yeni yaşam tarzını tanıtıcı misyonlarıdır. Bu
kapsamda yerleşkeler modern bir anlayış ile tasarlanırken, bir yandan da bu
anlayışın tanıtımına hizmet edecek şekilde ele alınmışlardır.
Tezin örneklemi olan Aydın Tekstil Yerleşkesi, 1950’lerde, erken
cumhuriyet sürecinden sonraki bir dönemde, çok partili siyasi yaşama geçildikten
sonra, farklı iktisadi politikaların bir ürünü olarak ve özel teşebbüsün ağırlıkta
olduğu bir yapılanmayla hayata geçirilmiş olsa da yukarıda değinilen öncü sanayi
yerleşkelerin taşıdığı birçok niteliği taşımaktadır. Kurulduğu dönemdeki siyasi,
ekonomik ve toplumsal farklılıklara rağmen yerleşkenin kendinden önceki
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oluşumlarla sergilediği bu benzerlikler, sanayileşmenin erken ürünlerinin model
oluşturmadaki başarısının bir kez daha altını çizdiği gibi, değişik dinamiklerden
beslenen Aydın Tekstil yerleşkesinin oluşumunu da salt bir tekrar olmaktan
çıkararak özgünleştirmektedir.
Aydın Tekstil, dönemler arasında kurduğu bağ ve oluşturduğu süreklilik
açısından, bir yapının sadece bir inşaat nesnesi olmadığının, haiz olduğu
özeliklerin içinde bulunduğu ve kendinden önceki dönemlere dair pek çok şey
aktarabileceğinin bir kanıtıdır. Bahsi geçen süreklilik,

Cumhuriyet dönemi

modernleşmesinin taşıyıcı ve tanıtıcıları olan öncü yerleşkelerdeki kentsel,
mekânsal ve sosyal hassasiyetlerin kendine has çözümlerle devam ettirilmesiyle
aynı zamanda bir bağa dönüşmektedir.
Çok partili siyasete geçildiğinde başbakan olarak seçilen Adnan
Menderes’in Aydınlı oluşunun, ekonomik kararlarda ele alınan, özel sektörün
katılımıyla on farklı şehirde hayata geçirilmesi planlanan tekstil sanayi
oluşumlarından birinin ve hatta ilkinin Aydın’da kurulmasını sağlamış olması,
oldukça muhtemeldir. Buna tahmine rağmen, Cumhuriyetin hammaddeye yakınlık
ilkesini yineliyor olması bakımından kuruluşundan sonra fabrika, kaliteli üretimde
ve ülke kalkınmasında önemli başarılar elde etmiştir.
Aydın Tekstil yerleşkesi kente ve ülkeye olan ekonomik katkıları yanında,
kenti ve kentliyi etkileyişi açısından da bağlamından kaynaklı, ayrıca değinilmesi
gereken özgün değerler taşımaktadır. Fabrikanın kent merkezindeki ilk ve kütlesel
olarak en büyük sanayi kuruluşu oluşu ve hava fotoğraflarında hala en belirgin
yapı olarak görülmesi yapılabilecek genel okumalardan biridir. Bu tip
yerleşkelerin yeşil dokuyla birlikte oluşmaları özelliği neticesinde fabrikanın
kurulduğu bölgede kentin en yoğun ağaçlandırılmış alanı bulunmaktadır. Bu
durum öncü yerleşkelerde de görülen, üretimin gerektirdiği, sadece işlevselliğe
hizmet eden mekanik örgütlenmeyi yumuşatan, aynı zamanda yerleşkelerin
kentteki ölçeksel baskınlığını da örten çevreci bir tavrı işaret etmektedir. Yeşil
dokunun bir başka katkısı kentlinin de kullanımına sunulan rekreatif ve sosyal
alanlar açısından oluşmaktadır. Böylelikle yerleşke içerisindeki sosyal mekânlar
ve ağaçlar kente hizmet eder hale gelerek fabrika alanının kentiyle paylaşılmasını
yani kamusallaşmasını sağlamaktadır. Öncü yerleşkelerde modern yaşam
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donatılarının tanıtılması amacıyla gösterilen bu tutum, Aydın tekstil’de de
sürdürülmüştür.
Aynı yorum yerleşkedeki binaların kronolojik oluşumları incelendiğinde
daha da belirginlik kazanmaktadır. Yerleşkedeki asal binaların oluştuğu 19551960 bandındaki yapılar, öncü yerleşkelerde olduğu gibi bütüncül ve kendi
kendine yetebilen mekânsal bir düzenin daha ilk baştan tasarlandığının kanıtları
niteliğindedir. Özellikle kuruluşunda, alanda üretim yapısı dışında sosyal
hacimlerin ve konaklama birimlerinin yer alması bunun en büyük göstergesidir.
Sümerbank’ın sadece kredi sağlayıcı olarak iştirak ettiği Aydın Tekstil
yapılanması, büyük oranda özel girişimle oluşturulmasına rağmen devletçi
politikaların izlerini taşımaktadır. Yukarıda bahsedilen modern yaşamı halka
tanıtma kaygısının sürüyor olması ve bu bakımdan yerleşkenin çalışanlar dışında
spor, eğitim ve sosyal faaliyetler kapsamında kentliyle de temasa girmesi bunun
en büyük göstergelerindendir. Ancak, Aydın Tekstil yerleşkesinde devletçi
anlayışın zayıf kaldığı noktalar da mevcuttur. Öncü yerleşkelerde, çalışan işçilerin
konaklama dahil pek çok ihtiyacını karşılayan oldukça kapsamlı mekansal kurgu,
Aydın’da daha küçük çapta gerçekleşmiştir. Özellikle ilk kuruluşunda öngörülen
lojmanların sınırlı sayıda oluşu ve bu birimlerin sadece memur veya
mühendislerce kullanılabilmesi özel sektörün varlığına dair ipuçları sunmaktadır.
Yerleşke içerisinde yer alan bekar pavyonu ise kapasite açısından az sayıda işçinin
barınmasına imkan sağlamaktadır.
1930’larda kurulan yerleşkelerde olduğu gibi, Aydın Tekstil de zaman
içerisinde ihtiyaçtan kaynaklanan eklemlemelerle kuruluşundan bu yana ilave
yapım faaliyetleri geçirmiştir. Tüm bu ilavelere rağmen başlangıçtaki kurgu ve
işlevsel şema mevcudiyetini korumuştur. Yukarıda değinilen barınmaya yönelik
ilaveler ise memur lojman sayısının arttırılması ve bekâr pavyonunun büyütülmesi
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Üretim birimlerinin de genişlemesiyle işçi sayısında
meydana gelen artış yerleşke dışında işçilere yönelik konutların üretilmesine
sebep olmuştur. Fabrika bünyesindeki bir yapı kooperatifi aracılığıyla inşa edilen
bu konutların, yerleşke dışında oluşu ve yerleşkeye yakın ancak yerleşkeyle görsel
ilişki kuramayan bir noktada yer alışları, Aydın Tekstil’e has uygulamalardan
biridir.
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Aydın Tekstil Yerleşkesinde yönetim birimlerinin konumu da kendine
özgü bir duruş sergiler. Devlet eli idari yapılanmanın üretim birimiyle olan yakın
konumunda kendini hissettirir. İdari binanın önündeki Atatürk büstünün yer aldığı
meydan ise oldukça simgesel bir atıf olarak dönemsel sürekliliğin işaretidir.
Yerleşkeyi özel kılan bir diğer konu ise kentteki ilk ve en büyük sanayi
yapısı olarak ve çoğu Aydınlının bir zamanlar kullandığı bir mekân olarak kent
belleğinde edindiği yerdir. Dışarıdan kullanıma olanak sağlayan sosyal
mekânların varlığı, yerleşkeyi kentli açısından da benimsenen bir konuma
taşımıştır. Yerleşkenin yarattığı bir diğer aidiyet duygusu ise fabrikada üretilen
kumaşların dünya çapında kazandığı ün ile kentliye yaşattığı gururdur.
Kuruluşundan üretimin durduğu 2002 yılına kadar Aydın Tekstil, dokuduğu
kadife ve pamuklu kumaşla birçok mecrada övgüyle anılan bir tesis olmuştur. Bu
durum gerek Aydınlıların zihninde, gerekse ülke çapında tekstil sektörü özelinde
başarılı bir

imaj ve marka oluşturmuş, kentin bir dönem fabrikayla

özdeşleştirilmesini sağlamıştır.
Kent bağlamında ele alındığında başta kentin doğusunda ve dışında yer
alan yerleşke, zaman içerisinde sebep olduğu nüfus artışının da etkisiyle konut
dokusuyla çevrelenmeye başlamıştır. Fabrika kurulduğunda boş olan, kentin ve
Denizli-Aydın karayolunun güneyindeki alan zaman içerisinde sanayi ve konut
birimleriyle dolmaya başlamıştır. Mevcut bir yerleşim alanı olan yerleşkenin
kuzeyindeki mahallelerde ise aynı gerekçelerle konut dokusunda sıklaşma
meydana gelmiştir. Bu sebeple fabrikanın kent gelişimindeki yönelmeyi tayin
etmede etkin bir rolü olduğu söylenebilir.
Yerleşke, cumhuriyet dönemi modernleşme prensiplerini sadece yerleşke
ve kentte oluşturduğu etkiyle sergilemekle kalmamaktadır. Bina ölçeğinde de
dönemin yalınlığı, işleve yönelik rasyonel mekânsal organizasyonlar ve detaylar
yerleşkedeki yapılarda gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla Aydın Tekstil, üretim
dışındaki birimlerle bütüncül bir sanayi örgütlenmesi olması yanında, yerleşkeyi
oluşturan binalar kapsamında da ortaya koyduğu niteliklerle, kendinden önceki
dönem ile bağ kuran bir konumdadır. Özellikle kuruluşunda yer alan asal üretim,
idari ve sosyal mekânların mimari dil bakımından öncü yerleşkelerdeki yalınlığı
ve işlevselliği yineliyor olması tarihsel bir sürekliliği de vurgular niteliktedir.
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Modernleşme olgusunun alt okumasında yer alan üretim, rasyonalite, dönüşüm,
sekülerlik ve ilerleme kavramları da böylelikle sürdürülebilir hale gelmiştir. Bu
bakışa, yerleşkede zaman içerisinde, 1960-1980 yılları arasında gerçekleştirilen
ilavelerde de sadık kalınmıştır. Ne var ki, yerleşkenin sergilediği bu bütüncül ve
devamlı yapısal anlatım, 1980 sonrası süreçte belirgin bir değişim yaşamıştır.
Modernliğin önerdiği seküler duruş, 1980 sonrası politikaları yerleşkede görünür
kılan bir müdahale sonucu, giriş alanında inşa edilen bir Mescit ile sürekliliğini
yitirmiştir. Bu ilaveyle birlikte fabrikaya giriş çıkışlarda, kadınların ve erkeklerin
farklı alanlara yönlendirilmesi ve buna uygun bir mekânsal düzenlemeye
gidilmesi de aynı müdahalenin bir ürünüdür.
Benimsenen politikaları, küçük bir alanda devreye sokulmuş olsa da
okunaklı hale getiren bu tip müdahalelerin, aynı şekilde yerleşke bütününde
görülen, modernleşeme sürecine dayanan yaklaşımların ortaya koyduğu bir
oluşum olma özelliğini baskılayamadığı gözlemlenmektedir. Aksine bir kırılmayı
işaret etmesi bakımından bu tip ilavelerin, yerleşkenin ve yerleşkedeki yapılar
bütününün tarihselliğini ortaya çıkararak, dönemler arası diyalogdaki konumlarını
belirginleştirdiği ve Aydın Tekstil’i daha çok kendinden önceki dönemlerde
girişilen modernleşme sürecine dâhil ettiği düşünülmektedir.
Yerleşkenin liberal politikalarla ancak devlet desteğiyle kurulmuş olması
ve dönemsel olarak gerçekleştirilen ilavelerin varlığı, fabrikanın cumhuriyet
dönemi modernleşmesi sürecindeki sanayi yapılarından biri olma özelliğini
zedelemese de, Aydın Tekstil’i öncü yerleşkelerin motivasyonlarıyla beslenen ve
onlarla aynı dili konuşan; ancak kendine has detaylarında ve farklılıklarında hibrit
bir yapılanma haline getiren noktalardır. Bu farklılıklardan en dikkat çekeni,
muhtemelen öncü yerleşkelerden 15-20 yıl sonra oluşması sebebiyle, kentsel
ölçekte belli oranda bir eğitim-modernleşme seviyesine ulaşılmış olmasının ve
özel teşebbüsle kurulmasının etkisiyle, yerleşke içerisinde kapsamlı eğitim
yapılarının yer almayışıdır. Aynı şekilde kent planlaması ve ulaşımdaki gelişmeler
neticesinde ve devletin sosyal politikalarının daha az hissedildiği bir kurum
olması yönünden fabrika sınırları içerisinde revir dışında sağlık hizmeti sunan bir
organ veya yapı bulunmamaktadır. Bahsi geçen sağlık ve eğitim hizmetlerinin
kent içinde sağlanabiliyor olması, bu yapıların yerleşke içerisinde yer
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almamasında etkilidir. Erken Cumhuriyet döneminde henüz kent donatılarının
kısmen oluşturulabildiği bir süreçte, bu tip hizmetlerin sanayi yapıları bünyesinde
giderilmeye

çalışılması,

yerleşkelerin

dönemsel

koşullara

göre

şekillenebileceğinin de bir göstergesidir. Burada Aydın Tekstil’in kıyaslanageldiği
öncü yerleşkelerden daha küçük bir yüzölçümünü daha az kapsamlı olarak işgal
ettiği, mekânsal kurgu açısından önemli bir ayrıntı olarak belirtilebilir. Buna
rağmen Aydın Tekstil Yerleşkesi sahip olduğu çeşitli işlevlerle ve içerisindeki
sınaî, idari, sosyal, rekreatif ve barınmaya yönelik donatılarla bir yerleşke olma
özelliğini, kendinden önceki dönemle kurduğu sosyal ve fiziksel ilişkiyi net bir
şekilde ortaya koyabilecek oranda fazlasıyla taşımaktadır.
Bu çerçevede Aydın Tekstil’in,

varoluşsal değerleriyle ve öncü

yerleşkelere yaptığı atıfla, Cumhuriyet dönemi modernleşmesi kapsamında,
sanayi yapılarının dengeli bir şekilde ortaya koyduğu kentsel/mekânsal kalitenin
ve toplumu dönüştüren etkili ruhun son temsilcilerinden olduğu söylenebilir. Bu
nedenledir ki, Aydın Tekstil yerleşkesi, 1932-1938 arasında ekonomik gelişme ve
toplumsal modernleşme kaygılarıyla ortaya konmuş ve oldukça başarılı olmuş
Cumhuriyet dönemi hızlı sanayileşmesinden derin izler taşıyan; 1945-1960 arası
çok partili dönemin kararlarıyla hayata geçirilmiş; üretim faaliyetleri 2002’ye
kadar sürdüğü için kuruluşunda ilham alınan ilkeleri ileriye taşıyabilmiş, bir geçiş
dönemi sanayi yapısı olarak belirtilebilir. Tüm bu nitelikleri bakımından, ciddi bir
tarihi sürekliliğe ve mekânsal olarak endüstriyel birikime sahip olan Aydın
Tekstil, Türk Sanayi tarihinde bilinmesi, irdelenmesi,

anlamlandırılması,

belgelenmesi ve korunması gereken bir değerler bütünüdür.
Korunarak ileriye aktarılması gereken Aydın Tekstil Yerleşkesi’nin,
Cumhuriyet Dönemi’nin örnek aldığı Avrupa ve Amerika’daki şirket kent
yerleşimlerinde olduğu gibi bir dönüşüm geçirebileceği düşünülmektedir.
Örneğin; bir tekstil yerleşkesi olan Lowell, milli park olarak tescillenmiş ve
içerisindeki yapılar farklı işlevlerle yeniden kullanıma açılmıştır. Aynı şekilde
Amerika endüstri tarihinde önemli bir konuma sahip olan Pullman Yerleşkesi
koruma altına alınmış ve “milli park” sıfatına aday gösterilmiştir. İngiltere’de ise
önemli örneklerden Saltaire yerleşkesi, varlıklarını büyük oranda koruyan
yapılarıyla birlikte UNESCO dünya mirası listesine girmiştir. Herhangi bir kurum
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tarafından tescillenmemiş olsa da Port Sunlight yerleşkesindeki yapılar da,
geçirdiği işlevsel dönüşümlerle bir yerleşim alanı olarak canlılığını sosyal, tarihi
ve fiziki anlamda korumaya çalışmaktadır. Yerleşimdeki çoğu bina müze olarak
ziyarete açılmıştır. Örneklerden yola çıkılarak, bir dönem bulundukları alanda
ekonomik ve kentsel anlamda ciddi katkılar sağlamış olan bu tip yapılanmaların,
kent belleği açısından, oluşturdukları etkiyi devamlı kılmak için, korunmaları
gerekmektedir. Avrupa ve Amerika’daki uygulamalardan yola çıkarak, Aydın
Tekstil yerleşkesinin de bağlamının ürettiği değerlerle yaşatılabilmesi için farklı
işlevlerle yeniden kullanıma sunulması gerektiği düşünülmektedir.
Bu işlevsel dönüşüm, yerleşkedeki binaların kamusal kullanıma olanak
tanıyan bir konseptle hayata geçirilebilir. Binalar tekstil müzesi olarak kullanıma
sunulabilir. Tekstil müzesi kavramı altında, açık ve kapalı alanlarda fuarlar,
sergiler, organizasyonlar düzenlenebilir. Yerleşkenin yeşil dokusu, rekreatif bir
alan olarak kentlinin kullanımına yeniden sunulabilir. Önerilen dönüşüm,
yerleşkenin kent içindeki etkinliğini geri kazanması için, kentte önemli bir
konuma sahip olan kurumlarca gerçekleştirilebilir. Üniversite veya belediyenin bu
tip bir faaliyet için itici güce sahip kurumlar olduğu düşünülmektedir. Böyle bir
girişimle yapıların korunması ve restorasyonu da sağlanmış olacaktır. Sonuç
olarak bu türden bir önerinin uygulanması ile, Aydın Tekstil yerleşkesi sahip
olduğu nitelikleriyle birlikte, kültürel, sosyal ve fiziksel açıdan korunarak,
varlığını ve oluşturduğu değerler bütününü sürdürebilecektir.
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Ek-2 Aydın Tekstil Yerleşkesindeki Belirli Yapılara ve Ağaçlara İlişkin
Kurul Kararı
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Ek-3 Aydın Tekstil Yerleşkesindeki Ağaçlara İlişkin Kurul Kararı
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Ek-4 Dönemin Sanayi Politikaları ve Tekstil Sanayine İlişkin Resmi Gazete

“Sanayi politikamıza gelince : Bunda esas, şahsi teşebbüsü teşvik ve himaye etmek
suretiyle, hususi sermayeyi iş sahasına çıkarmaktır. Memleketimizde, bu yolda, yeni ve
takdire değer bir cereyan başlamıştır. Kuruluş halinde olan şeker ve çimento fabrikaları,
tekstil sanayii, bu iktisadi prensibin yeni eserleridir.” (S:7489)
“İptidai maddesi tamamen memleketimizde yetişen ve yine memleketimizde geniş
istihlâk sahası bulan tekstil sanayiine gelince : 1950 yılında, hususi ve resmî sektörde
(260.000) olan pamuklu mensucat iğ adedi, 1952 yılı sonunda (440.000) e yükselmiştir.
Bu yıl tamamlanmış, ayrıca faaliyete girecek fabrikalarla beraber, iğ adedi (500.000) i
geçecektir.
Yünlü mensucat sanayii de aynı suretle, muntazam bir İnkişaf seyrini takip etmektedir.
Tekstil sanayiindeki yeni tesis ve ilâvelerle istihsalin artması, alınan tedbirler maliyet
üzerinde rasyonel tesirini göstermiştir; fiyatlarda tenzilât yapılması da imkân dahiline
girmiştir.” (S:7489)
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Ek-5 Dönemin Sanayi Yapılarına İlişkin Resmi Gazete

Karar sayısı 2971
İlişik listede yazılı şirketlerde iştiraki olup bu şirketlerin İdare Meclisi Reisliği, Âzalığı, Murakıplığı veya Tasfiye
Memurluğunda munzam vazife almış olan İşletmeler Vekâletine bağlı teşekkül, müessese ve şirket mensuplarına verilecek
aylık ücretlerin bu munzam vazifelere muhassas aylık ücretlerin üçte ikisi olarak tesbiti; adı geçen' Vekâletin 19/2/1954
tarihli ve 3/1517 sayılı yazısı üzerine, 6212 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince 25/2/1954
tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/2/1954

1 — Türkiye Şeker Fab. A. Ş.
2 — Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş.
3 — Ankara' Çimento Sanayii T. A. Ş.
4 — Güven T. A. Sigorta Sosyetesi
5 — Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii'Türk Anonim Şirketi
6 — Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi
7 — Gübre Fabrikaları T. A. O.
8 — Türk Ticaret Bankası' A. Ş.
9 — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortaklığı-.
10 — Umumi Mağazalar T. A. Ş.
11 — Halk Bankası Türk Anonim Şirketi
12 — Tasfiye halinde Ankara Çimento Limited Şirketi
13 — Aksaray Azmi Millî T. A. Ş.
14 — Aydın Tekstil «İplik ve Dokuma» ve Nebati Yağlar Sanayi,i İşletmeleri T. A. O.
15,— İşçi Kredi Bankası A. O.
16 — Adapazarı Şeker Fab. T. A. Ş.
17 — Kütahya Şeker Fab. T. A. Ş.
18 — Amasya Şeker Fabrikası T. A. Ş.
19 — Pancar Kooperatif' Bankası A. Ş.
20 — Ankara Sigorta T. A. Ş.
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Ek-6 Dönemin Sümerbank Yapılanmalarına İlişkin Resmi Gazete

Adı geçen resmi gazetede , 7708 Aydın, Manisa ve Antalya'da İnşa Edilmekte Olan
Sümerbank Tekstil Fabrikaları İnşaatına Ait İşyerlerinde Fazla Mesai Yapılmasına İzin
Verilmesi Hakkındaki İlişik K/1031 Sayılı Kararın Mer'iyete Konulmasına Dair Kararname
yer almaktadır.
Karar sayısı 7708
“Aydın, Manisa ve Antalya'da inşa edilmekte olan Sumerbank tekstil fabrikaları inşaatına
ait işyerlerinde fazla mesai yapılmasına izin verilmesi hakkındaki ihşık K/1031 sayılı
kararın mer'ıyete konulması, İcra Vekilleri Heyetince 3/8/1956 tarihinde
kararlaştırılmıştır.”
REİSİCUMHUR
C BAYAR
Karar Sayısı: 1031
Madde 1 — Aydın, Manisa ve Antalya'da Sumerbank için Mutaahhıt Mehmet Kutluözen
tarafından yaptırılan tekstil fabrikaları inşaatına ait işyerlerinde, îş Kanununun 57 ncı
maddesinin 2 numaralı paragrafında yazılı 90 günle mukayyet olmaksızın tam iş yılına
şamil olmak uzere Millî Korunma Kanununun muaddel 19 uncu maddesi gereğince fazla
mesai yapılmasına izin verilmiştir.”
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Ek-7 Dönemin İşçi Haklarına İlişkin Resmi Gazete

İş Uyuşmazlıklar, Yüksek Hakem Kurulu Kararı
“İşveren müessesenin 23/12/1958 tarihli itiraz dilekçesinde:
1 — İşyerinde Ödenen ücretlerin mümasil işyerlerine nazaran düşük olmadığı, mukayese
mevzuu olarak alınan Sümerbank Nazilli, Aydın Tekstil, Sümerbank Ereğli Fabrikalarının
gerek yaptıkları iş gerekse mahal ve mıntaka itibariyle mümasil işyeri addedilemiyeceği,
bu fabrikaların pamuklu mensucat fabrikaları olmaları dolayısiyle ücretlerinin kendi
ücretleri ile mukayesesine imkân olmadığı, ancak mümasil işyeri olarak İsparta da kurulu
Gürkan Fabrikasının nazara alınabileceği, bu takdirde de mezkûr fabrikaya nazaran kendi
ücretlerinin yüksek olduğu,
2 — İşçilere ödenen bir öğün yemeğin işçinin yalnız kendisi istifade ettiği, ailesinin
bundan faydalanmadığı mülâhazasiyle nazara alınmadığı, ücretli izin ve çocuk zamları ile
istihsal primi, tenzilâtlı elektrik tarifesinin işçi ücretlerine aksettirilmediği,
3 — İsparta Ticaret ve Sanayi Odasından alman 28 kalem emtianın 1956 - 1958 fiyat farkı
hesabında perekande fiyatların nazara alındığı halbuki bu maddelerin borsaya tabi
maddeler olmadığı, 1956 – 1958 seneleri arasında endekslerde bir fark mevcut olsa dahi,
1950 yılında fabrika işçilerine liyakat ve intibak zammı verildiği, 1/10/1957 de ayrıca
bütün ücretlere % 10 zam yapıldığı, bütün bu zamların Vilâyet Hakem Kurulunca nazara
alınmadığı»
hülâsa olarak belirtilmektedir.

Ek-8 Aydın Tekstil’e Ait 1962 Yılının Reklamları
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Ek-9 Aydın Tekstil’in Girişini Gösteren 1962 Yılına Ait Fotoğraf
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Ek-10 Aydın Tekstil Fabrikası’nın Temel Atma Töreni İle İlgili Milliyet
Gazetesinde Çıkan Haber
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Ek-11 İşçi Konutlarının İhale İlanı
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Ek-12 Cumhuriyet Gazetesi’nde Fabrikanın Temel Atma Töreni
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Ek-13 Aydın Tesktil’de 29.09.2014’te Çıkan Yangın Haberi
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MENDERES’İN HATIRASI AYDIN TEKSTİL
ALEVLERE YENİK DÜŞTÜ

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in girişimi ile 1954 yılında kurulan ve daha sonra çeşitli
nedenlerle işletilemediği için kapatılınca madde bağımlılarının mekanı haline gelen AydınTekstil’de
yangın çıktı. Yangında fabrikanın bir bölümü yanarken, alevler yaklaşık 200 dönüm alandaki çam
ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Polis tarafından el konulan olayda, yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Bir zamanlar Aydın ekonomisinin can damarı olan ve kapandıktan sonra sahip olduğu yeşil alan ve
çamlıklar nedeniyle şehrin akciğeri olarak görülen Aydın Tekstil Fabrikası’ndaki binalardan biri
yandı. Yaklaşık 200 dönüm çamlık alan üzerinde kurulu fabrikadan dumanların yükseldiğini gören
vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi.
Hemen olay yerine gelerek kapısı kilitli olan fabrikaya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri alevler çamlık alana sıçramadan yangına müdahale etti. Özel köpük ve su ile müdahale
edilen yangın saatler süren uğraşın ardından söndürüldü.
Merhum Başbakan Adnan Menderes’in girişimleri ile 1954 yılında 250 dönüm alan üzerine kurulan
ve zamanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tekstil fabrikası unvanına sahip 1200 çalışanlı
Aydın Tekstil’in alevler arasında kaderine terk edilmiş görüntüsü objektiflere bu şekilde yansıdı.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/menderes-in-hatirasi-aydin-tekstil-alevlere-aydin-yerelhaber402862/

Ek-14 Yerleşkedeki Yapılara Ait Projeler Tablosu*
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*Aydın Efeler Belediyesi’nden elde edilen veriler yazar tarafından tablolaştırılmıştır.

Ek-15 Yerleşkedeki İnşaat Faaliyetlerine İlişkin Yazışmalar Listesi*
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*Aydın Efeler Belediyesi’nden elde edilen veriler yazar tarafından tablolaştırılmıştır.

Ek-16 Aydın Tekstil Yönetiminden Aydın Belediyesi’ne Gönderilmiş
Dilekçelerden Bir Örnek
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Ek-17 Yerleşkedeki Yapım Faaliyetleri ve Tarihleri *
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* Tez çalışması süresince elde edilen veriler doğrultusunda yazar tarafından
tablolaştırılmıştır.
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Ek-18 Aydın İlindeki 1923-1983 Önemli Kentsel Gelişmeler *

* Tez çalışması süresince elde edilen veriler doğrultusunda yazar tarafından
tablolaştırılmıştır.
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