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Bir Köprü...
B

H. KİRAZ ÖZDOĞAN
Sosyoloji Mezunları Derneği

ana dergi için dernek adına yazı yazmam
gerektiği söylendiğinde bir süre1 ne yazabilirim diye düşündüm. Bir dergiye önsöz
veya o nitelikte bir yazı ne içerebilirdi ki? Dernek
tanıtımı mı yapmalıydım, yoksa neden Yıldırım hocanın (Şentürk) sosyoloji seminerlerini yayınlaması
için derneğe öneride bulunduğunda mutlulukla kabul ettiğimizi mi açıklamalıydım. Bunlar da aslında
benim gibi bütün acemi “önsöz” yazarlarının anlatabilecekleriydi, özetle çok klasikti! Bana ilham verecek
zamanı yaratmam üç günümü aldı. O saat geldiğinde
çayımı2 yanıma aldım, not defterimi çıkardım, derneğin arşivini tuttuğum dosyamı çıkardım, bilgisayarımda ilgili dökümanları açtım… Ardından notlar
almaya, rastgele yazmaya başladım3, ve nasıl olduysa
o an ilham perisi fısıldadı: Küçük bir yolculuk hikayesi yaz.
SOMDER ile “Yök’ün öngördüğü mezuniyet
tarihinde” değil de, uzatmalı yılımda; ama mezun
olduğum tarihte tanıştım. Bütün yeni mezunlar
veya mezun olma aşamasındakiler gibi -hala devam
eden- “şimdi ne yapacağım” kabusları görüyordum:
akademik kariyere devam ve aynı zamanda geçim derdini halledebilme… (Zor iş!) Sosyologlara iş kapılarının “sosyolog” olarak kapalı olduğunu fark ettiğim
zaman, ilkin dostum Suna Yılmaz ve sonra sevgili
1 Bu süre çok uzun bir süre değil; çünkü hem zaman kısıtlıydı
hem de yeni doğan bebeğim çok uzun düşünmeme enerji
bırakmıyordu.
2 Maalesef sallama çay, bebeğim çay demleyip keyifle içmeme henüz
müsaade etmiyor.
3 Yeterince yıl eskitmemekle birlikte hala kalem kâğıdınkağıdın
bilgisayardan çok daha iyi ilham verdiğine inananlardanım.

hocam Gamze (Toksoy) ile “neden sosyologlar başka meslek grupları kadar örgütlü değiller” hakkında
konuştuğumuzu hatırlıyorum ve ardından böyle bir
örgütlülüğün peşine düştüğümüzü… Bu seminerlerin oluşmasında ve sonrasında -tabiri caiz ise derneğe
elini verip kolunu kaptıran Gamze hocam bize aradığımız şeyin kurulduğunu müjdeledi. Gamze hoca ve
Suna’yla birlikte derneğin merkezi bir yerde mekanı
olmadığı için başka bir derneğin toplantı salonundaki
tanıtım toplantısına gittim. Gündüz vakitlerinde bile
ışık yakma ihtiyacı duyulan ve hala bize ev sahipliği
yapmaya devam eden bu toplantı odasında4 kaç kişi
olduğunu tam hatırlamıyorum, ancak derneğin yaşamasında sonsuz inadıyla çalışan Ünal Özen olduğu
dün gibi aklımda. Belki bilmem kaçıncı kez kullanılmaktan yıpranmış kelimelerle derneğin nasıl, ne için
kurulduğunu anlatıyordu… Henüz yeni mezun olan
ve akademik yoldaki dikenlerin kaygısını taşıyan Suna
ve ben ise derneğin mesleki sorunlara/çelişkilere ağırlık vermesini toplantıda değilse bile sonrasında eleştirdiğimizi anımsıyorum. Bu eleştiriyi o dönem derneğin yönetim kurulunda olan sevgili hocam Hakan
Koçak’a açtık. Ve Hakan hocanın -belki şimdi kendisinin bile hatırlamadığı konuşmasının ikna gücü, derneğin yoktan var olarak yaşama enerjisiyle birleşince,
Suna’yla kendimizi geçen yıl seçilen yönetim kurulunun birer üyesi olarak bulduk. Resmi üyeliğim “bürokrasi işlerinden” dolayı fiili üyeliğimden biraz geç
olsa da çalışmalara katkıda bulunmaya çalıştım.
Sanıyorum ailemden bana bulaşan arşivcilik has4 Bu toplantı salonunu ve diğer bütün olanaklarını bizimle paylaşan
Divriği Kültür’e Somder olarak teşekkür etmek istiyorum.
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talığının yan etkisi olsa gerek dernek olarak ilk çıkardığımız broşürler elimin altında; bunlar sevgili Pınar
Akkuş’un deyimiyle son derece “acemice”: Bu broşürler kurulmanın heyecanını; derdini nasıl yaşatırım, söylerim kaygısını taşıyor; tam netleşememiş yol
haritalarını içeriyor. Bunlara bakmak yeni doğmuş
bebeğime bakarken duyduğum heyecanı tekrar yaşatıyor. Oysa çok değil, 4 yıl önce! Evet, derneğimiz
okuyucuya bu dergi ulaştığında 4. yaşına basmış olacak. Derneğin bu dört yılda neler yaptığı ve yapamadığını aktararak yazıyı iyice sıkıcılaştırmaya niyetim
yok. Ancak gözümü kapatıp bu yılları bir film sahnesi olarak düşününce SOMDER’in “mesleki sorunlar”
çelişkisinden başka sorun odaklarına nasıl dallandığı
ve ilk çıkışta deklare ettiği amaçlarını gerçekleştirme
noktasındaki çabası canlanıyor. Bu dallanmalardan
biri akademik özgürlük meselesiydi. Çapımızı oldukça aşan bu meselenin gerisini getirememekle birlikte
derneğimizde önemli bir bilinç yarattı. Diğeri ise bileşenleri açısından daha karmaşık bir mesele: Alanda
çalışan sosyologlarla akademi arasında “iletişimsizlik”
ve “mesafe”… Derneğin burada kendine biçtiği rol
ise “akademiyle meslek arasında köprü”5 olmak. Her
köprü gibi iki mesafeyi birbirine bağlamayı hedefliyor. Ancak bu köprü oldukça kabarık bir ırmağın üstüne inşa etmeye çalıştığımızın da farkındayız. İşimiz
hiç kolay değil; çünkü mezunlar ve akademi arasındaki uçurum sosyoloji bölümlerinin ve kontenjanlarının sayısı arttıkça ve neoliberalizm derinleştikçe
artıyor. Bunu rahatlıkla alanda çalışan veya çalışmayı
arzulayan birçok arkadaşımızın iş koşullarıyla veya
işsizliğiyle ilgili bir tartışmada “akademik eğitimine”
veya hocaların mezunlara karşı ilgisizliğini sitem dolu
anmalarında gözlemleyebiliriz.. Çoğu zaman haklı
olan bu sitemkâr anış, mezun olduktan sonra sosyolojik bilgiye zaman ayıramamanın/ayırmamanın acısını da taşır. Hâlbuki biliyoruz ki akademi de dikensiz gül bahçesi değil. Burada iktidarın müdahaleleri
dışındaki sorunlardan bahsediyorum; ekolleşememe,
“sosyolojik tartışmanın” birbirine atıf yapmakla sınırlı kalması gibi “bilimsel” sorunların yanında, “rekabet” gibi iç çatışmaları örnekleyebiliriz.
Bu dergide göreceğiniz makaleler Mimar Si5 Burada bu kavramı Somder’e katan sevgili Tülin Ural’ı anmak
istiyorum.

nan Üniversitesi ‘inde 2011’de düzenlenen Sosyoloji
Seminerleri’nin ilkine ait6. “Sanayileş(sizleş)me” konusu etrafında yapılan üç araştırmanın sunumlarından
ve onların üzerine yapılan tartışmalardan oluşuyor.
Buradaki amacımız birbiriyle aynı konuları işleyen
doktora tezlerini yan yana getirip onların özetlerini
sunmak değil. Kalabalık ama pasif dinleyicilere hitap
etmek (veya etmeyi hedefleyen), konuşmacıların ancak birbirlerini sunum sırasında gördüğü bir sunum
şekli de amaçlanmıyor. Başka bir bilgi üretim sürecini ve sunum tarzını geliştirmeyi hedefliyor. Daha çok
araştırma sırasında harcanan emeğin sonucunu anlatmak değil, bilginin üretim sürecini sunmaya ve bunu
kollektif bir şekilde değerlendirmeye, eleştirmeye ve
geliştirmeye çalışıyor. Benzer konular etrafında çalışanları yan yana getirip o güne kadar üretilen bilgiyi
paylaşmak ve bundan sonra üretilecek bilgiyi kollektifleştirme hedefini sıcak bir ortamda gerçekleştirmeyi
çabalıyor. Bu seminerler hem bilimsel bilginin sunuluşu, tartışılması açısından hem de dinleyici ve araştırmacı arasındaki mesafenin yakınlaşması açısından
önemli deneyimler içeriyor. Bize ise bu seminerlerin
yazı ve baskının gücüyle “ölümsüzleştirme” ve yaygınlaştırma görevi düşüyor. Dolayısıyla Somder olarak mezun ve akademi arasında oluşan “aşılmaz gözüken ırmağı” aşma niyetiyle inşa etmeye çalıştığımız
köprünün önemli ayaklarından birinin kuruluşunda
da aracı oluyoruz.
Gerek bu ilk seminere ve gerek SOMDER’in
çalışmalarına yapmış oldukları katkılarından dolayı
sevgili hocalarımız Ayşe Durakbaşı’yı, Hakan Kocak’ı
ve Neşe Özgen’i burada anmak istiyorum. Bu seminerin düzenlenmesinde ve derginin çıkartılmasında
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimle. Ayrıca
ismini yukarıda anmadığım Somder’i bugüne taşıyan
Fatma Cürul’a, Sibel Dağ’a, Şeref Aslan’a, Ufuk Telör, Mehmet Yaşar’a ve sayısız emekçisine tekrar tekrar teşekkürler.
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Sanayi(siz)leşme
Mimar
Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlik Video Konferans
Salonu’nda 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşti. Dindarlık,
Muhafazakarlık ve Modernlik 12 Mayıs 2011 MSGSÜ Bomonti
Yerleşkesi’nde, Toplumsal Hareketler 14 Kasım 2011 Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bomonti Yerleşkesi’nde
Bundan sonraki seminerleri de umuyorum bunları da okuyucuyla buluşturacağız.

Üç Tarz-ı Sanayi(siz)leşme
H

Yıldırım Şentürk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü

oş geldiniz. Semineri kısa zaman önce
duyurmamıza rağmen böyle bir ilginin
olması bizi sevindirdi. Bu bizim ilk seminerimiz olduğu için öncelikle biraz seminer sürecinin
nasıl başladığına değinmek istiyorum, sonra da bu seminerin konusu olan sanayileşmeye dair birkaç noktanın altını çizmeye çalışacağım.
Lisansüstü programındaki araştırmacı arkadaşlarımız kendi tez çalışmalarını kurgulamaya çalışırken
doğal olarak büyük sorunlar yaşıyorlardı. Kendilerine yakın konular çalışan diğer araştırmacılardan da
haberdar değillerdi ya da en azından aralarında bilgi
paylaşımı yeteri kadar değildi. Hem bir araştırma konusunu formüle etme ve bu konuyu sorunsallaştırma
sürecinde birlikte bir şeyler yapabilme hem de daha
geniş bir kesimle araştırma sürecini tartışma adına,
Sosyoloji Seminerleri düzenlemenin değerli olacağını
düşündük. Amacımız, büyük kongrelerin aynı anda
birden fazla oturumlu, sunumların kısa ve hızlı olduğu
formatlarının aksine, daha rahat bir ortamda araştırma konularının tartışıldığı, deneyimli araştırmacıların
tartışmacı olarak sürece dahil olduğu, “dinleyicilerin”
dinlemenin ötesinde aktif “katılımcı” olduğu bir ortam oluşturmaktı. Bu ilk seminer tabii ki deneme,
daha sonraki ilgi ya da talebe göre seminerin formatını
yeniden kurgulamaya çalışacağız. Bu yüzden, bugün
tartışılacak olan sanayileşme konusu tek başına da
önemli olmasına rağmen, seminerin formatı üzerine
de düşünmekte yarar var. Tam da bu yüzden, ortamın
sıcak olması için sıcak ve soğuk içeceklerin bulunduğu
bir stant da oluşturduk. Araları beklemeden istediğiniz
zaman alıp içebilirsiniz. Bunun sıcak bir ortam oluşmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Sosyal bilimlerde araştırmacılar için konuyu belirlemek, sorunsalı oluşturmak, araştırmayı formüle
etmek her zaman kolay süreçler değil. Özellikle bazı
konularda, mesela akademinin gündeminden görece
uzaklaşmış konularda, bu iş daha da zor. Örneğin,
bugünkü seminerin konusu olan sanayileşme son zamanlarda özellikle sosyoloji açısından biraz daha geri
plana itilen konulardan biri olduğu için bu alanda
araştırmalar yapan arkadaşlar da bu sorunları yaşadılar
ve yaşıyorlar. Her biri, daha önce yapılmış çalışmaları
literatür tarama kapsamında incelediler ve bu çalışmaların önemli saptamalarını değerlendirdiler. Ancak, bu
alanı günümüzde nasıl bir sorunsal etrafında yeniden
araştırabileceğimiz konusuna geldiğimizde sorunlar
yaşamaya başladılar. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, araştırmacı arkadaşlar son bir yıldır belli
aralıklarla bir araya geldiler ve birkaç toplantıya ben de
katıldım. Bu zaman zarfında, her biri kendi araştırma
sürecinde belli mesafe kaydetti, ama henüz son sözlerin söylenmediği bu aşamada burada yapılacak olan
değerlendirme, öneri ve tartışmaların her bir araştırmaya olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Araştırmacı arkadaşlarla son bir yıl içinde yaptığımız toplantılarda bazı noktalar ön plana çıktı, ben
kısaca onlara değinmek istiyorum, ondan sonra sözü
araştırmacı arkadaşlara bırakacağım. Yaptığımız toplantılarda hem sanayileşme ve kalkınma üzerine Türkiye’deki çalışmaları hem de hâlihazırda arkadaşların
yaptıkları çalışmaları birlikte değerlendirdik. Bu tartışmaların eksenini oluşturan birkaç konu vardı:
Öncelikle, sanayileşmeyi sosyoloji üzerinden
nasıl araştırabiliriz sorusuna yanıt aramaya çalıştık.
Daha önceki çalışmalara baktığımızda, aslında en
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kolay ve kestirme yol olarak toplumsal değişme üzerinden konuyu incelemenin ortaya çıktığını görüyoruz.
Sanayileşmenin gerçekleştiği yerdeki toplumun “bir
zamanlar” (sanayileşme öncesi) ne olduğu öncelikle tespit ediliyor, sonra da sanayileşme ile birlikte ne
olduğuna veya olacağına bakılıyor. Kısacası, iki tane
durağan dönem tanımlandıktan sonra, araştırmacının
ilgi alanı ve yaklaşımına göre değişimin (kültürden sınıf ilişkisine kadar) izi sürülüyor. Bu eğilim biraz da
Türkiye’de baskın olan sosyoloji geleneğinden kaynaklı, toplumsal değişime ağırlık veren çalışmalarda ağırlık
kazanıyor. Örneğin, Mübeccel Kıray’ın Ağır Sanayiden
Önce Bir Sahil Kasabası’na (2000) baktığımızda orada
sanayileşme modernleşmeyi tetikleyecek, hızlandıracak bir dış etken olarak kurgulanıyor. Kasabaya kurulacak olan bir fabrika, toplumun dışında ama onunla
birlikte kasaba da dönüşmeye yani “modernleşmeye”
başlayacak. Ancak o “sanayileşmenin” içeriğinin ne
olduğu veya ne olabileceği tartışılmıyor. Gerçekleşecek olan sanayileşmeye göre toplumsal etki ve sonuç
farklı olabilir, ama araştırmada, gelmekte olan “ağır
sanayinin” içeriği çok fazla tartışılmıyor. Aslında araştırmanın yapıldığı zaman da fabrika henüz açılmamış
ama fabrikanın inşaatında bile belki modernleşmenin
bir sonucu olarak değerlendirebileceğimiz işçi grevleri
başlıyor. Bu greve, Mübeccel Kıray da atıfta bulunuyor ve “Yapı-İş’in binlerce işçiyi kapsayan gösteri yürüyüşü, Ereğlileri, daha fabrikanın ilk kuruluş yılında,
işçi hareketleri bakımından Türkiye’nin en görgülü
insanları haline getirivermiştir.” (2000: 231) demekle yetiniyor. Sanayileşmeyi ve böylece modernleşmeyi sağlayacak olan bu süreç neden ve nasıl bu işçileri
hoşnut etmedi? Aslında burada sanayileşmeye veya
bir fabrikaya nasıl bakılıyorsa günümüzde de teknoloji ve enformasyona benzer tarzda yaklaşılıyor. Bu tür
etkenler, toplumun dışında olan ve toplumu dönüştüren “bağımsız” etkenler olarak değerlendiriliyor. Çoğu
zaman, sanayileşme, teknoloji veya enformasyon gibi,
değişimde rol oynadığı öngörülen etkenlerin kendi “içerikleri”, toplumsal olarak değişebilen süreçler
olarak incelenmemektedir. Oysa tam da bu süreçleri
incelemek gerekmektedir. Yani sanayileşme dediğimiz
şey ne? Farklı yanları, yöntemleri, süreçleri olabilir mi?
Bunlar, toplumsal pratiklerle nasıl iç içe geçmiştir? Bu
tür sorulara yanıt vermek gerektiğini düşündüğümüz
için öncelikle sanayileşmeyi doğrudan toplumsal de-

ğişimi sağlayan bağımsız bir değişken saymak yerine,
sanayileşmenin kendisini doğrudan bir toplumsal süreç
olarak irdelemeyi hedefledik.
Tam da bu yüzden, bu semineri Üç Tarz-ı
Sanayi(siz)leşme olarak tanımladık. Türkiye’de üç farklı
dönem, yer ve tarzda gerçekleşen sanayileşme süreçlerini birlikte irdelemeyi ve karşılaştırmayı hedefliyoruz.
Aslında bu tür bir yaklaşım, günümüzde gündeme
gelen teknoloji, girişimcilik veya küreselleşme üzerine
de geliştirilebilir. Bu süreçleri “dışarıdan” gelen verili
etmenler saymak yerine bu süreçlerin içeriğini sorunsallaştırmak, alternatif uygulamalar ile karşılaştırmak
gerekmektedir.
Buradan hareketle, post-kolonyal teorilerde de
gündeme gelen (Loomba, 2000) ve Türkiye’de yaşanan
sanayileşme veya modernleşme süreçlerini yeniden düşünürken ufuk açıcı olabilecek bir alan var. Timothy
Mitchell’ın Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi’ne (2001) bakarsak, orada yeni yönetim ve üretim süreçlerinin gelmesi, Mısır’da yeni bir özne oluşturma girişimi olarak
inceleniyor. Baskın olan toplumsal grupların diğerlerini yeni bir özneye dönüştürme çabası, çalışma hayatından gündelik hayata kadar farklı alanlarda etkisini
gösterirken, bu sürece karşı yerlilerin, köylülerin ve işçilerin yaşanılanlara farklı anlam atfetme veya direnme
deneyimleri de bulunmaktadır. Seminer öncesi yaptığımız hazırlık toplantılarında, bu tür bir yaklaşımdan
hareketle Türkiye’deki sanayileşme deneyimine nasıl
bakabileceğimizi de tartıştık. Türkiye’de sanayileşmeyi
incelerken, “yeni bir özne oluşturmaya” değinen çalışmalar daha çok bu konuya, kamu fabrika ve kurumlarının kuruluşu ile ulus inşa sürecini ilişkilendirerek
değinmektedirler. Ne var ki, benzer açıdan özel sektörün kurduğu fabrika ve kurumlara yeteri kadar bakılmamaktadır. Devlet-kamu iştiraklerinde hedeflenenin
daha geniş ve kapsamlı bir proje olduğu varsayılırken,
bu tarz bir sorgulama özel sektörde ya göz ardı edilmektedir ya da sadece proleterleşme veya işçileşme süreciyle
sınırlı kalmaktadır. Her bir sunuşta da göreceğimiz gibi
hem fabrikalarda çalışanların hem de fabrikanın etki
alanındaki yerleşkelerde kişilerin öznellikleri yeniden
üretilmektedir. Fabrika içindeki üretim pratikleri, fabrika etrafındaki sosyal tesisler, fabrikanın etrafındaki
yerleşkelerle kurduğu ilişki, gündelik hayat vb. alanlar
bu açıdan irdelenebilir. Örneğin, Burak Kesgin’in araştırdığı Kayseri Sümerbank tekstil fabrikasının kurulma

Üç Tarz-ı Sanayi(siz)leşme

sürecinde, Sovyetler Birliği ile iş birliğine gidilmiş ve
bu süreçte fabrikanın ilk çalışanları olan bazı mühendis
ve ustalar, Sovyetler Birliği’ne eğitim için gönderilmiş.
Peki, bu mühendis ve ustalar, Kayseri’de nasıl bir çalışma ortamı ve dolayısıyla işçi öznelliği oluşturdular?
Bu, yanıtlanması gereken önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Hasan Güler’in Çanakkale Seramik
çalışmasında görüldüğü üzere bir fabrikanın kurulması ve o fabrikanın ilçe ile olan bağlantıları tüm ilçenin
toplumsal pratiklerini yeniden tanımlamaktadır. Benzer biçimde, fabrikanın yaşamış olduğu dönüşümler
de zamanla kuşaklar arası işçi öznelliğini bile farklı
şekillendirmektedir. Öte yandan, Fatma Çoşkun’un
çalışmasına geldiğimizde işler biraz daha karışıyor, zira
karşımızda artık tek bir fabrika yok, onun yerine organize sanayi bölgesinde birçok fabrika bulunmakta.
Bu organize sanayi bir yerleşkeyi ve orada yaşayanların
öznelliklerini nasıl etkiliyor? Bu tür sorulara yanıt vermeye çalışmanın önemli olduğunu düşündük.
Tabii, bu öznelliğin oluşma sürecinde özellikle
“proleterleşmeyi” incelemek gerektiğini düşünüyoruz
(Özuğurlu, 2008). Fabrika içindeki ilişkiler nasıl gerçekleşiyor? Fabrika içinde çalışanlar ve işveren/yönetici
ilişkisi nasıl şekilleniyor? İşçiler süreç içinde kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Yani direkt fabrikaya girmekle
“işçi” olmaktan ziyade, o fabrikada çalışma süreci, örgütlenme, fabrika içindeki organizasyon gibi etmenler
çalışanların proleterleşme sürecini şekillendirmektedir.
Nitekim araştırmacıların çalışmalarında farklı tonlarda proleterleşme sürecine vurgu yapılmaktadır.
Ancak, önemli bir başka konu da fabrikadaki ilişki sadece fabrikada kalmıyor, bulunduğu bütün yörede bir toplumsal ilişkilerin yeniden yapılandırılmasını,
güç ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını sağlıyor. Mesela bence Hasan Güler’in çalışmasında değinilen “artık burada, kasabada, fabrikanın borusu ötüyor” ifadesinde bu tür güç ilişkisine çarpıcı bir vurgu var. Bu güç
ilişkilerinin yeniden tanımlanma sürecini sorgulamak
da önemli görünmektedir. Tabii, burada ne çalışanlar
ne de yerel toplumsal gruplar tamamen pasif değiller.
Bu sürece doğrudan karşı çıkmalar, grevler olduğu gibi,
işverenlerin “işçiler çalışmaktan kaçıyor” veya “çalışacak adam bulamıyoruz” tarzındaki şikâyetlerinin arkasında, vasıfsız, güvencesiz ve zor çalışma koşullarına
karşı çalışanların veya bölge insanının geliştirdiği bir
tutumun da etkili olabileceğini düşünmek mümkün.

Güç ilişkilerini ve buna karşı çıkış stratejilerini dikkatli
değerlendirmek gerekmektedir.
Son olarak, vurgulamak istediğimiz bir başka
konu da “sanayisizleşme.” Bu yüzden sanayileşme ile
birlikte, seminerin başlığına parantez içinde “siz” ekini
de koyduk. Bu sürece değinirken, sanayinin tamamen
ortadan kaybolması yerine, aslında sanayileşmenin
sürekli yeniden yapılandırıldığını vurgulamak istedik.
Örneğin, Fatma Çoşkun’un çalıştığı Çerkezköy’de
aynı organize sanayi içinde bulunan fabrikaların sektörü zaman içinde değişiyor. Gelen sektörlere göre
çalışma deneyimleri de değişiyor. Daha sonra taşeronlaşma gelince yeniden değişiyor. Bu yüzden, yaşanılan
yeniden yapılanma süreçleriyle birlikte, sanayileşmeye
lineer bir süreç olarak bakmaktan ziyade, sürekli yeniden yapılanan bir süreç olarak bakmanın daha anlamlı
olacağını düşündük. “Bir dönem bitti, yeni bir dönem
başladı” gibi keskin dönemleştirmeler yerine, lineer
olmayan bu süreçlerin kendisini incelememiz daha
önemli ki bu süreçte yeniden yapılandırmalar, karşı
çıkışlar, farklı uygulamalar görülebilmektedir. Bütün
bu süreçler yaşanırken, eleştirel bir boyut kazanmak ve
mesafeli durabilmek için yaşanılanların hangi toplumsal grupları nasıl etkilediğini irdelememiz gerekmektedir. Sanayide çalışanlar, bölgedeki diğer toplumsal
grupları, çevreyi nasıl etkiledi? Neden? Bu tür bir sorgulama her zaman sanayileşmeyi peşinen iyi veya kötü
saymak yerine, alternatif uygulamaların neler olabileceği açısından bize ipucu sağlayabilir.
Toparlarsak, seminer öncesi grup içinde yukarıda
değindiğimiz minvalde tartışmalar yaptık. Tabii her
bir araştırmacı kendi ilgi, öncelik ve yaklaşımı kapsamında bu tartışmaları kendi çalışmasıyla ilişkilendirmeye çalıştı. Şimdi, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası
üzerine olan çalışmayı Burak Kesgin sunacak ve Prof.
Dr. Neşe Özgen de tartışmacı olarak çalışmayı değerlendirecek. Teşekkürler.
Kaynakça
Kıray, M. (2000) Ereğli Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları.
Loomba, A. (2000) Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı
Yayınları.
Mitchell, T. (2001) Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, İletişim
Yayınları.
Özuğurlu, M. (2008) Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu:
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7

Kayseri ve Sümerbank Bez Fabrikası:

Sovyet Modeli Fabrikadan,
Anadolu Kaplanı KOBİ’lere
BURAK KESGİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü, Doktora

“Ekonomik faaliyetleri devlet idare edemez… Hiçbir ekonomik faaliyetin devletin üstünde kalmaması lazım. Çünkü ekonomik bir yaklaşım değil. Devlet işletmeci olamaz. Devlet sanayici
olamaz. Bu bir prensip meselesidir, ilke meselesidir, politika meselesidir. Bizim hükümetimizin
politikası bu. Sevenlere de söylüyorum, sevmeyenlere de söylüyorum. Herkes hesabını buna göre
yapsın. Kâr edeni de satacağız, zarar edeni de satacağız. Neden, devlet sanayici olmaz, ondan.
Yakında Sümerbank tarihten siliniyor artık, bitirdik. Elinde bir şey kalmadığı gibi ismini de kaldırıyoruz. İsim hakkını satarız o başka.” 1
Kemal Unakıtan – Maliye Eski Bakanı

Giriş
Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan1 2005 yılında bu sözlerle ekonomik faaliyetleri devletin idare
edemeyeceğini, etmemesi gerektiğini söylerken devletin ekonomideki etkinliğinin bir sembolü olarak
gördüğü anlaşılan Sümerbank’ı da tarihten sileceklerini oldukça sert bir biçimde vurgular. İdeolojik bir
hesaplaşma ve rövanşist tavrı bir tarafa bırakırsak bu
sözler iki yönüyle tartışmaya açık gözükmektedir. İlki
yeni neoliberal dönemde devletin gerçekten tam ola1

Kemal Unakıtan bu sözleri İstanbul Sanayi Odası’nda
yapılan bir toplantıda dile getirmiştir. Aynı toplantıda İSO
Başkanı’na da şikâyetçi olan bakan, özelleştirmeler konusunda
kendisini destek vermeye, bir iki satır yazarak basın toplantısı
yapmaya davet etmiştir. (Kaynak: http://www.milliyet.com.
tr/-sumerbank-i-bitirdik--yakinda-tarihten-siliniyor-/ekonomi/
haberdetayarsiv/06.06.2010/125566/default.htm)

rak ekonomik faaliyetten çekilip çekilemeyeceği ya/
ya da çekilip çekilmediği, ikinci olarak da uzunca bir
süre faaliyette bulunan ulusal ölçekte olduğu kadar
faaliyette bulunduğu yerelde de etkili bir iktisadi kurumun tarihten silinip silinemeyeceği. Çalışmamız bu
iki konuyu tartışmayı amaçlamaktadır. Özel örneğimiz ise Kayseri ve Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası
deneyimi olacaktır. Soruları bu mekânlar üzerinden
tartışmayı amaçlamaktayız. Ama öncesinde başlangıcından itibaren Cumhuriyet’in ekonomik alanı
nasıl tahayyül ettiğine kuramsal düzlemden ve Ziya
Gökalp, Yusuf Akçura gibi Cumhuriyet ideolojisi
üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz kuramcıların görüşleri bağlamında bakılmaya çalışılacaktır.
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren dönemler arasında diğer çevre ülkelerle benzer bir kalkınma seyri
izlendiğini, kalkınma modellerinin ve aktörlerinin
değişiklik gösterdiğini kabul etmekle birlikte, özel-
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likle de siyasetin bir aracı olarak kullanıma çok açık
olan ekonomi alanında anlayışta bir tutum sürekliliğinden de söz etmek olası gözükmektedir. Tutum sürekliliğinden kastedilen farklı biçimlerde de olsa başta
devlet olmak üzere hâkim güçlerin ekonomi alanında
etkili olma ve onu şekillendirme çabasıdır. Bu çaba
kuşkusuz toplumsal olana hâkim olarak onu şekillendirebilmeye yönelik önemli bir araç olarak düşünülebilir. Cumhuriyet Türkiye’sinin, farklı dönemlerdeki
sözü edilen farklı kalkınma modellerini deneyimlemiş
bir mekân olarak Kayseri bu temel çerçeveye yönelik
belirgin izler taşıdığı için mekânsal örnek olarak seçilmiştir. Öte yandan Kayseri’yi özel kılan bir diğer
özellik de erken Cumhuriyet döneminde, döneminin
alanındaki en büyük üretim tesisi olarak Sovyet desteğiyle kurulan Sümerbank deneyimini yaşamış olmasıdır. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası konumuz açısından oldukça önem taşıyan ve Kayseri kalkınmasının mihenk taşlarından biri olarak bugün kulağa pek
tanıdık gelmeyen Sovyet-Türk iş birliğinin özel bir
deneyimi olarak ele alınmaya çalışılacaktır. Yukarıda
değindiğimiz gibi Kayseri, Cumhuriyet döneminde
dönemsel kalkınma modellerine her zaman uygunluk
göstermektedir. Günümüzde ise Kayseri, öncü “Anadolu Kaplan”larından biri olarak son dönem “İslami
Kalvinizm” tartışmalarında olduğu gibi kapitalist üretimdeki başarının dinsel, toplumsal kökenleri üzerinden, özgün olduğu öne sürülen toplumsal yapısıyla da
referans noktası olmuş bir mekân olarak tartışmalara
konu olmayı sürdürmektedir. Çalışmamızın son bölümünde bu tartışmalara da değinilecektir.
Bölümlere daha detaylı biçimde değinilecek olursak günümüzden başlayacak çalışmamız, hemen sonrasında kronolojik olarak oldukça geriye giderek ulus
devletin kurumsallaşma, meşruiyet kazanma alanlarından biri olarak ekonomi alanının nasıl kurumsallaştırılması, yürütülmesi, kontrol edilmesi gerektiği
üzerine yaklaşımlara bakılacaktır. Bu amaçla ilk olarak
Cumhuriyet ideolojisine birçok alanda çok temel bir
çerçeve sunduğu öne sürülen Ziya Gökalp’in, öncesinde ise özellikle de solidarizm konusunda Gökalp’e
etkisi olduğu öne sürülen Emile Durkheim’ın görüşlerine kısaca bakılacaktır. Ardından özellikle devlet-

çilik tartışmaları bağlamında etkili kuramcılarından
Şevket Süreyya Aydemir’in görüşlerine yine aynı bağlam içinde bakılacaktır. Nirengi noktası olarak kabul
ettiğimiz fabrikanın kurulduğu dönemin düşünsel
atmosferine bakmak açısından Kadrocuların yararlı bir çerçeve sunabileceği düşünülmektedir. Gökalp
ve Aydemir’in görüşlerini ele aldıktan sonra sömürgecilik sonrası dönemde ulus devlet inşasının iktisat
alanının kurumsallaştırılmasına, kalkınmanın bu süreçteki araçsal önemine vurgu yapan Chatterjee’nin
görüşlerine değinilecektir. Bu kuramsal referanslardan
sonra ulus devlet olma sürecinde kurgulanan iktisat
alanının, pratikte nasıl kurumsallaştırıldığına örneklerimiz olan Kayseri ve Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası üzerinden bakılmaya başlanacaktır. Son bölümde
ise ithal ikamecilikten, ihracat odaklılığa giden açık
devletçilik sonrası süreçle ilgili tartışmalara yer verilecektir. Yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul
edilen 1980 sonrası neoliberal döneme öncelikle eski
dönemden tam bir kopuş olarak bakılıp bakılmaması gerektiği bu bölümde ele alınacak, yeni kalkınma,
ekonomik gelişme kurgusundaki farklılıklarla bunun
yanında tutum sürekliliği de bu bölümde tartışılacaktır. Son bölümde ayrıca kalkınmanın ve ekonomik
gelişmenin kaynağında aranan kültürel, tarihi ya da
dinsel toplumsal dinamikler konusundaki görüşler
ele alınacak “İslami Kalvinizm” tartışmasında olduğu
gibi ekonomik gelişmenin koşullarını tarihsel, maddi ya da konjonktür dışı dinamiklerde ve verili olan
genel anlayışta arayan yeni kalkınma söylemleri tartışılmaya çalışılacaktır. Çalışmaya eski ve günümüz kalkınma politikasının Kayseri’deki sembolik mekânsal
kesişme noktasına bir bakışla başlanabilir. Fabrikanın
bugününe kısaca baktıktan sonra hikâyenin daha geniş ve uzun geçmişine geçilecektir.
Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası: Bugün
Unakıtan’ın alıntıladığımız konuşmasının üzerinden bir sene sonra faaliyete geçen bölgesel kalkınma ajanslarının Orta Anadolu birimi, Kayseri
merkezli olarak Orta Anadolu Kalkınma, ORAN
adıyla 2009 yılında kurulmuştur (ORAN, 2010).
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Unakıtan’ın açıkça dile getirdiği ekonomi alanından
devleti tamamen çekme misyonuna sahip bir hükümetin bu alanı planlamak üzere yeni bir kurumsallaşma çalışması yapması her ne kadar tartışmalı bir
konu olsa da çalışmamız açısında dikkat çekici olan
ORAN’ın çalışma ofisi için kendine seçtiği yerdir.
ORAN yeni bir çalışma ofisi yerine kendine şehrin
tarihinde silinmeyecek izler bırakmış Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nı seçmiştir. Bu tartışmalı sembolik mekân zamanın en büyük ölçekli üretim tesislerinden biri olarak şehrin sanayileşmesi açısından önemli
olması yanında pek de fazla hatırlanmayan TürkSovyet işbirliğinden geriye kalan pek az örnekten biri
olarak tarihsel önemi yüksek bir mekândır da. Ajansın tesadüfî olmayan bu mekân seçimi, ORAN yetkilileri tarafından da ifade edildiği üzere kentin kalkınma geçmişine yapılan bir göndermedir. Her ne kadar
şu anda giriş kapısının üzerinde “Erciyes Üniversitesi
Sümer Kampüsü” yazıyor olsa da (fabrika kampüsü
bir dönem üniversiteye tahsis edilmiştir) nizamiyesinden başlayarak ışıklı tabelaları, Atatürk rölyefleri, ikaz tabelaları, logolarıyla
ve terk edilmiş binalarıyla İlber Ortaylı’nın Unakıtan’ın
sözlerine cevaben kurumun
itibarına atıfla Sümerbank’ı
tanımlarken kullandığı gibi
geçmişin mirasını taşıyan hurdaya çıkmış bir zırhlı gibidir2.
Kurum ortadan kalkmış, tesis
her an yıkılabilecek kadar bakımsız kalmış olsa da mimari,
kampüs düzeni ve geriye kalmış semboller 1930’larda kurulmuş bu kampüsü gezenleri
hâlâ etkileyebilecek düzeydedir. Fabrikayla birlikte yetiş2

İlber Ortaylı, Unakıtan’ın sözlerine karşı “Sümerbank’a Saygı
Duruşu” adlı bir yazı yazmış; imparatorluktan itibaren fabrika
mirasını günümüze taşıyan Sümerbank’tan “Uğurlar olsun
kurtulduk” sloganıyla değil, çelenklerle hüzünlü bir vedalaşma
yapılması gerektiğini belirtmiştir. (Kaynak: http://www.
milliyet.com.tr/2005/08/01/pazar/yazortay.html)

tirilmeye başlandığı söylenen ağaçlar bakımsızlıktan
dolayı, kampüsü ufak ve karmaşık bir koruluğa çevirmiş binalar bunun içinde kaybolmuşlardır. Genel
vaziyet böyleyken ve üretimin alanları harap biçimde
dururken düzgün biçimde restore edilmiş bakımlı
bir taş bina bu bakımsız ortamda göze hemen çarpmaktadır. Bu bina fabrikanın eski idari binasıdır ve
yukarıda bahsettiğimiz Orta Anadolu’da bölgesel
kalkınmanın merkezi olan ORAN’a ev sahipliği yapmaktadır. Büyük kırmızı harflerle ORAN yazısının
seçildiği restore edilmiş binanın önündeki bu yazı
eski bir havuzun ve bir kaidenin önünde yer alır. Bu
yazının arkasında mermer bir yazıtın üzerinde Kemal Atatürk’ün “HER FABRİKA BİR KALEDİR”
vecizesi büyük harflerle yer alırken, kaidenin üstünde yine Atatürk’ün “YURTTA SULH CİHANDA SULH” vecizesiyle birleşen tanıdık logo, “NE
MUTLU TÜRKÜM DİYENE” yazısıyla birlikte bir
panoda yer alır. ORAN’ın koruduğu, kendi ismini
de bu kompozisyonun içine yerleştirdiği giriş eski ve
yeninin bir arada yer aldığı sembolik bir görüntüdür.

Eski ve Yeni Semboller Bir Arada
(�dari Bina Arkada)
Sümerbank Fabrikasının Eski �dari Binası Olan ORAN Binası Girişi –
Eski ve Yeni Bir Arada
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ORAN 1930’ların sembollerini korumaktan imtina etmemiş, hatta Sovyet iş birliğini yansıtan karelere de bina girişinde yer vermiştir. Tüm bu tablo göz
önüne alındığında ajansın, devletçiliğin neredeyse
sembolü olan bir yeri seçmiş olması, yeni kalkınma
anlayışının liberal yönleri düşünüldüğünde ilginç görülebilir. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, bu mekânın
seçilmesinin öyküsünü anlatırken ORAN’ın hizmet
binasının ilk olarak 75 yıl önce Atatürk tarafından
açıldığını hatırlatır. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk sanayi kuruluşu olan Sümerbank Bez Fabrikası’nın
önemine vurgu yapar. Yılmaz’a göre ilgili dönemde
Sümerbank Bez Fabrikası Türk ekonomisinin sembolü ve vizyonu olmuştur. Şimdi onun binasında hizmet vermeye başlayan ORAN ise yeniliklerin, yeni
fikirlerin sembolü olacaktır. Yılmaz konuşmasını şu
şekilde sürdürür:
“Geçmişimizden kopmadan geleceğe yürümek
zorunda olan bir milletiz. Güzel değerleri koruyacağız. Yeni teknoloji ve organizasyonlara açık olacağız. Bu bina yeni kalkınma hamlemizin sembolü
olacak…”3

Bu söylemden çıkarılabilecek olan fikir, kalkınmanın salt ekonomik bir kategori olmadığı, geçmişten geleceğe bir bütün olarak tüm milletin sahiplenmesi gereken değerler kümesine de işaret eden bir
alan olduğudur. Fabrikanın bugününe kısaca baktıktan sonra, kuramsal çerçeveyi ele alıp şehrin ve fabrikanın dününe dönülecektir.
Cumhuriyet’in İktisat Tarihi adlı çalışmasında
Oktay Yenal (2003) Türkiye’nin iktisat politikasındaki dönemler arasındaki rota değişikliklerinin abartılmış olduğunu söyler. Ona göre Osmanlı’nın son
dönemlerinden başlayarak günümüze kadar gelen
tutum sürekliliği bu politikaların gerisinde yatan ve
yöneticilerin davranışlarına egemen olduğu fikri yeterince vurgulanmamaktadır. Kendisinden önceki literatüre de atıfla Yenal, Cumhuriyet döneminde iktisat
politikası tahlillerinin, devletin eylemelerini sürekli
3

http://samanyoluhaber.com/ShowFlashNews.aspx?NewsId=46
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olarak farklı bir yere oturtma çabası içinde olduğunu
söylerken değişen dönemlere karşın, tutum sürekliliğine yeterince bakılmadığını savunur. Oysa kamu
davranışlarının altında yatan tutum ve doktrinlerde
sürekliliği anlamaya ve anlatmaya çalışmak anlamlı
bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Yenal’a göre siyasal dönemler açısından nesnel değerlendirmeler yaptıkça, Türk iktisat siyasetinin temellerine daha bütün
olarak baktıkça, derindeki nedenlerinin kişilerde değil, “oyunun yöntemlerinde” aranması düşüncesi ağır
basar (Yenal, 2003: 17,19).
Farklı bir açıdan da Polanyi’nin ekonomiye bir
disiplin olarak doğrudan yaptığı eleştiriye bakmak
yararlı gözükmektedir. Polanyi’ye göre ekonomik
kuramların temel araştırma konuları olan üretim,
dağıtım, değişim gibi konular aslında iktisadi olmaktan çok toplumsal konulardır ve öyle görülmelidirler.
Ekonomik sistem aslında ekonomi dışı çıkarlar üzerinden işlemektedir. Aslında ekonomi topluma tâbi
bir şey olması gerekirken, kapitalist sistemle birlikte
toplum ekonomiye tâbi kılınmıştır (Polanyi, 2008).
Ulusal piyasaların doğuşu konusu ekonomi alanının
baştan beri devlet müdahaleleriyle şekillenen bir alan
olduğunu ortaya koyar;
“İktisat tarihi, ulusal piyasaların doğuşunun, hiçbir biçimde ekonomi alanının zamanla ve kendiliğinden hükümet kontrolünden kurtulması sonucu olmadığını gösteriyor. Tersine piyasa, piyasa
düzenini topluma ekonomi dışı nedenlerle kabul
ettiren hükümetin, bilinçli bir biçimde, bazen de
şiddet kullanarak, yaptığı müdahalelerin sonucu
ortaya çıkmıştır.” (Polanyi, 2008: 333)

Polanyi’nin bu genel bakış açısı bize ekonomi
alanının hiçbir biçimde kendinden biçimlenmediğini söylerken ekonomi dışı nedenlerin de önemine
dikkat çeker.
Yukarıda ele aldığımız ORAN’ın açılışında da
yinelenen söylemi göz önüne alarak, eğer varlığından söz edilebilir ise iktisat alanındaki bu sürekliliğe, kalkınma alanının hâkim aktörler tarafından
algılanışındaki bir tutum durumuna, bu bağlamın
niteliğine bakmanın bir ölçüde anlamlı olabileceği-
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ni düşündürebilir. Buradan hareketle ORAN’ın eski
binayı restore ederek yaptığı sembolik açılışın ve bu
açılıştaki söylevi bir başlangıç noktası olarak değil,
tamamlanmamış uzunca bir öykünün günümüzdeki bir anına işaret ettiğini düşünmek olasıdır. Dönemler arasında üretim, sermaye ve piyasa aktörleri
büyük değişimlere uğramıştır. Dönemler arasındaki
değişimlere karşın iktisadi davranışların altında yatan
tutum ve doktrinlerdeki sürekliliği anlamaya ve anlatmaya çalışma çabasının kalkınmaya bakarken de
anlamlı açılımlar vereceği öne sürülebilir. Bu amaçla
kalkınma söylemindeki tutum sürekliliğinin hangi
aktörler, süreçler tarafından farklı dönemlerde sürdürüldüğüne, hangi kuramları, yaklaşımları kabul eder
gözüktüklerine bakılabilir.
Toplumsal bir tahayyül olarak ulus devletin
ekonomi alanı
Emile Durkheim “Meslek Ahlakı” üzerine verdiği derslerde, korporasyonların tarihteki yerinden ve
öneminden bahsederek, klasik iktisadın yani liberal
düşüncenin zorbaca gördüğü kolektif disiplinin, aslında olması gerektiği gibi uygulandığında ideal bir
model olduğunu belirtir. Durkheim’a göre gelişen
ekonomik etkinliğe koşut olarak korporatif bir rejim
de vazgeçilmez olarak gelişmelidir. Bu zorunluluk
ekonomik nedenlere değil ahlaki nedenlere dayanmaktadır; çünkü ancak korporatif bir düzen içinde
ekonomik hayat ahlaklı kılınabilir. Durkheim, korporatif rejimin gerekliliğini de bedensel bir analojiyle
saptar. İnsan bedenindeki iç organların tüm işlevleri
sinir sisteminin beyin dışındaki özel bir bölümünün
denetimindedir. Toplumda da benzer ilişki işlevlerini komuta eden bir beyin vardır ama düzenleyici bir
etkinliği yoktur. Oysa insan organizmasında organların bir disiplinden azat edildiğini düşünürsek neler
olabileceği bellidir. Gerçi toplumsal beyin yani devlet
bu düzenleyici organların yerini tutup onların işlevlerini üstlenmeyi denemektedir ama bu yetersiz ya da
uygun olmayan müdahalelere yol açmaktadır, dolayısıyla korporatif bir düzenin tesis edilmesi zorunludur
(Durkheim, 2006: 76-77). Durkheim korporatist

yapıların tarihine özellikle imparatorluklar dönemi
içinden baktıktan sonra, çağdaş bir korporatif düzenin eskisinden farklı olarak genel, ulusal, birleşik bir
yapı olacağını söyler. Durkheim’ın perspektifine göre
modern ulus devletin siyasal yapılanmasına benzer
biçimde yapılacak merkezi bir ekonomik örgütlenme, ulusal hayatın öteki alanlarında gerçekleşmiş reformların ekonomi alanına da girerek toplumu bir
bütün haline getirmesi mümkündür. Tüm bu örgütlenme merkezi bir organa yani devlete bağlı olacaktır.
Dukheim’a göre (2006) sanayi hayatı düzenlendikten sonra yani ona ihtiyacı olan organ verildikten
sonra, bu organizma öteki toplumsal kurumlarla da
temas haline geçerek kendiliğinden bir dönüşüm
kaynağı haline gelecektir (Durkheim, 2006: 85, 89).
Durkheim’ın açıkça belirttiği gibi toplumun organik bir bütün haline gelmesi ekonomik anlamda da
bir bütünleşmeye, korporatist bir düzene bağlıdır.
Cumhuriyet’in devraldığı toplumsal yapının niteliği
düşünüldüğünde, Ziya Gökalp’in metinlerinde de
açıkça belirttiği gibi, benimsediği Durkheim’ın bu
görüşlerinden de hareketle nasıl bir çerçeve çizdiğini
görmek oldukça yararlı gözükmektedir.
Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak’ta hars
ve medeniyet düalitesinin medeniyet alanına giren
kısmının en önemli sorunları olarak iktisat ve bilim
eksikliğini gören Gökalp, bu iki konuyu bir arada
ele alırken milli iradenin gelişimi konusuna daha
temelden ekonominin önemine vurgu yaparak başlar. Öyle ki Gökalp’e göre memlekette kuvvetli bir
hükümet ortaya çıkamaması Türklerin iktisadi sınıflardan mahrumiyetiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu ulusal
yapı kurulmalıdır. Çünkü güçlü bir hükümet ancak
iktisadi sınıflara dayanırsa kuvvetli olabilir. Gökalp
düşüncesinde ortak bir hedefe yönelmiş organik bir
bütün olarak görülebilecek tüccar, sanatkâr, iş adamı
gibi ekonominin önde gelen, yürütücü sınıfları kendi iyilikleri için hükümetin güçlü olmasını isteyeceklerdir. Oysa bu sınıfların olmadığı yerde bu organik
bütün dolayısıyla ortak hedefin de gerçekleşmemesi
olası gözükmektedir (Gökalp, 1976: 5-6). Dolayısıyla milli anlamda bu sınıfların eksikliği ortadadır.
Öte yandan Gökalp’e göre iktisadi sınıflar dışında

Sovyet Modeli Fabrikadan, Anadolu Kaplanı KOBİ’lere

milli gelişimin önündeki bir diğer engel de sanayinin olmayışıdır, oysa muasırlaşmanın önemli yollarından biri sanayileşmedir ve uygarlık tarihinin bize
gösterdiği, sanayinin ilerlemeye başlamasıyla bilimlerin ortaya çıktığı ve ilerlediğidir. Dolayısıyla hür ve
bağımsız bir millet haline gelmenin yolu tarihli ve
ananeli bir millet olabilmenin yanında, bilfiil sanayiye dayanan bilimlerin ortaya çıkabileceği koşulların
yaratılmasıdır (Gökalp, 1976: 27-28).
Gökalp düşüncesinde hars kavramıyla birlikte temel olarak yer alan medeniyet ve muasırlaşma
kavramları, sınıfların iş bölümü ve ortak tavrına,
yararına dayanan bir iktisat fikrine, özelde de toplumun zihinsel gelişimini, bilimleri ortaya çıkarması
yoluyla ilerletecek sanayileşmeye bağlı gözükmektedir. Gökalp bir diğer taraftan ise milletin organik
bir bütün olmasına engel olan unsurları analiz eder
ve bir yol haritası ortaya koyar. Ona göre ulus inşası
sürecinin önderi olan seçkinler önce eleştirilmeli ve
onlarda milli olmayan bileşenler ortaya konmalı, bu
bileşenlerden kurtulmak üzere çalışılmalı ve daha
sonra misyon için harekete geçilmelidir. Seçkinler konumuz açısından önem taşır gözükmektedir.
Milli değerlerin kalesi olarak fabrika da seçkinlerin
üzerlerine aldıkları bu misyonu taşır gözükmektedir. Hatta belki yalnızca fabrika için değil kent
mekânının tamamı için de. Kente fabrika açıldıktan
sonra dışarıdan gelen mühendis, memur gibi sivil
bürokrasinin kentin sosyal hayatında farklılaşmamaya yol açtığı da öne sürülmektedir. Gökalp’e göre
okumuş Türkçü genç seçkinler köylere, yaşlı olanlar
ise hiç değilse Anadolu’nun iç şehirlerine öğretmenlik yapmaya gitmelidir. Tabiri caizse bir taşla iki kuş
vurulmuş olacaktır. Bir yandan bu seçkinler halk
harsını alarak, milli bir karakter kazanarak milli bir
seçkinler sınıfı oluşacaktır. Öte yandan da bu seçkinler halka “medeniyeti” götürecektir. Çünkü halkta medeniyet yoktur ve yalnızca seçkinler bu medeniyetin anahtarlarına sahiptir. Gökalp’e göre halka
götürülmesi gereken “Doğu” ona göre daha üstün
kabul edilen “Batı” medeniyetidir. Bu üstünlük
kadının ekonomik faaliyet içinde yer alması, dini
kurumların farkları gibi etkenlerle açıklanır. İş ala-

nında uzmanlaşma ve onun getirdiği bireyselleşme,
toplumsal çerçevelerin kırılması sonucu ortaya çıkan
yeni yaratıcı gücün özellikle büyük sanayiyi meydana getirerek modern medeniyetin alâmet-i farikasını
ortaya koymuş olduğunu söyler. Bu sanayileşme süreci aynı zamanda bilimlerde uzmanlaşmaya, branşlaşmaya yol açmıştır. Oysa doğuda uzmanlaşma, dolayısıyla bireyselleşme ve bunun sonucunda sanayi
ortaya çıkamadığı için her şey olduğu gibi kalmıştır.
Durum böyleyken, Gökalp’e göre “dini” ve “vatanı”
savunmak için Batı’nın ileri olduğu bu alanlara tam
bir surette girilmesi zorunludur. Her fabrika bir kaledir anlayışının izlerini bu vatanı savunma fikrinde
de görmek mümkündür. Türkçülüğün Programı’nda
Gökalp, çalışmamız bağlamında ele alacağımız olguları oldukça önceden zaten önermiştir. Gökalp’e
göre sanayi memleketlerinden uzman getirilmeli ve
o ülkelere öğrenci gönderilmelidir. Öte yandan kurumsal olarak özellikle de üretim ve ekipman temini
için kooperatifler kurulması gerektiğini savunarak,
kuruluş dönemi Cumhuriyet ekonomisinin izleyeceği yolu önceden ortaya koymuş gibidir (Gökalp,
1976: 152). Gökalp tarafından teknik yol haritası
yanında genel bir çerçeve olarak “solidarizm” iktisat alanın temel argümanıdır ve bu argüman milliyetçilik bağlamında düşünülmüş gözükmektedir.
Gökalp, Türk kavimlerinin ekonomik faaliyetlerinin faziletlerinden, onların özgür ve bağımsız bir
karakterinden söz ettikten sonra Türklerin aynı zamanda eşitlikçi bir yapıya sahip olmaları nedeniyle
“solidarizm”in ulus için en uygun iktisadi sistem
olduğu sonucuna varılır. Bu düşünce özel mülkiyeti
de dışlamaz, toplum birliğine, yararına hizmet ettiği
sürece özel mülkiyet meşrudur öte yandan bunun
tersi yani birliğe, toplum yararına ters düşen bir özel
mülkiyet ise kabul edilemez. Öte yandan Gökalp’e
göre mülkiyetin yalnızca bireysel çeşidinin değil,
toplumsal formunun da olması gerekir, toplumun
ortak fedakârlığı ve zahmeti sonucu ortaya çıkan,
bireysel emeğin dışında kalan kazanımlar da topluma aittir. Bireyler bu tarzdaki kazanımları kendilerine mal edemez ve de bu yolla ortaya çıkacak artık
değerler toplum adına toplanmalı ve toplum adına
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açılacak fabrikaların, büyük çiftliklerin sermayesi
olmalıdır. Bu işletmeler de faaliyete geçtikten sonra elde edilecek kazançlar yine toplum için harcanmalıdır. Dolayısıyla Türklerin toplumsal ülküsü,
ferdi mülkiyeti kaldırmadan, toplumsal servetlerin
bireyler tarafından değil toplum tarafından umumun yararına kullanılmasıdır. Genel çerçeve olarak
Gökalp’in ulusun iktisadi ülküsü olarak tanımladığı
model bir çeşit solidarist korporatizm olarak kabul
edilebilir. Bu anlayışın dönemsel farklılıklara karşın
Cumhuriyet yönetimlerince yukarıda da öne sürülen tutumda ya da anlayışta bir sürekliliğe işaret ettiği de savunulabilir. Gökalp için sanayi önemlidir
çünkü Avrupa inkılaplarından en önemlisi sanayi
inkılabıdır. Bu açıdan Gökalp, ileriki dönemlerde
“modernleşmeci” yaklaşım tarafından savunulacak
görüşün temel argümanlarından birini erken bir
dönemde savunmaktadır. Nahiye iktisadına da karşı çıkan Gökalp “millet iktisadı” yanlısıdır. Bölgesel
planlara karşı çıkarak ulus coğrafyasının tamamını
kapsayacak, birleştirecek bir yaklaşımdan yana gözükmektedir. Cumhuriyet’in ilk dönem demiryolları yatırımlarını ve planlama coğrafyasını bu düşünce paralelinde değerlendirmek de olasıdır. Öte
yandan izlenecek iktisadi model açısından İngiltere
gibi liberal gümrük ve ticaret anlayışına sahip olmanın sanayileşmemiş ülkeler için uygun olmadığını
söylerken himayeci milli iktisadın uygunluğuna da
vurgu yapar. Bu amaçla objektif tetkiklere dayanan
bilimsel bir programın gerekli olduğunu söylerken
her bireyin bu program çerçevesi içinde ve İktisat
Vekâleti yönetiminde hareket etmesi gerektiğini
belirtirken bireyleri iktisat alanının organik bir bütünün parçaları olarak görmektedir (Gökalp, 1976:
172). Şu ana kadar ele almaya çalıştığımız çerçeveyi
ve Gökalp’in yönetimini Taha Parla’nın sözleriyle
özetlemek yararlı gözükmektedir:
“Son tahlilde Gökalp’in modeli, bir tür idealist pozitivizmdi: yöntemi pozitivist anlamda bilimseldi,
normatif kuramı ise Marksist sosyalizm ve liberal
kapitalizmin karşıtı olan korporatist kapitalizmin
bir alt-türü olan solidarist korporatizmdi.” (Parla,
2009: 65)

Sanayi toplumuna geçişi model olarak sunan
Gökalp, İngiltere gibi liberal bir modele kesin olarak karşıdır. Bireysel girişim, özel mülkiyet korunurken bu haklar toplumsal yarar ve ülkülerin içine
de hapsedilmiş gözükmektedir. Parla’nın da yerinde
tespitiyle kapitalizmin içinden çıkmayan ama ne tam
liberal ne de sosyalist olan bir yöndür bu. Aslında
Gökalp düşüncesi üzerine yapılan bu vurgu Cumhuriyet döneminde tutum sürekliliklerinden bir diğerine daha işaret eder gibidir. Ekonomik anlamda sol
ya da liberal marjlara kaymayan, kaydığı zaman ise
merkeze çekilmeye çalışılan bir anlayış.
Gökalp’in sınıf anlayışı, Cumhuriyet’in farklı
siyasal akımlar tarafından bile neredeyse her zaman
ortak bir kabul görmüş anlayışla da oldukça paraleldir. Parla’nın yorumuyla sınıfların varlığını normatif
ve analitik olarak yadsımayan fakat vurgusunu mesleki gruplara kaydıran Gökalp, sınıflar arası savaşımın
engellenmesi için laik dayanışmacı ahlak ve İslami
hayırseverliğin bir karışımını ortaya koymaktadır.
Parla’ya göre bu anlayış solidarist korporatist modelle
de oldukça uyumludur. Parla’ya göre Gökalp, İslam
hayırseverliğiyle dayanışmacı korporatizmin sentezini yapmaya çalışırken bir anlamda “kapitalist ruhu”,
İslam’ın yardımıyla liberallikten solidaristliğe çevirmeye çalışmaktadır ve bu da ulusal burjuvazi yaratma
çabalarının önünü açan bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir (Parla, 2009: 207-208). Son dönem
kalkınma literatürü de (özellikle de konumuz olan
Kayseri bağlamında) sermayenin bu İslami hayırseverlik ve dayanışma konusunu kalkınmanın bir unsuru olarak bir hayli önemsemektedir (Lorasadağı ve
Keyman, 2010). Gökalp’in dayanışmacı korporatist
düşüncesinin, Türkiye’nin yönetici ve siyasi sınıfına
paradigmatik bir dünya görüşü sağladığı ve İttihat
ve Terakki’den başlamak üzere düzen içi partilere
programatik çeşitlemeler sunduğu savıyla ekonomik
alanda anlayış, tutumdaki süreklilik fikrini bir arada
da düşünmek olasıdır. Konumuz bağlamında milli
ekonominin kuruluş dönemi olarak kabul edilebilecek Cumhuriyet’in hemen öncesine İttihat ve Terakki dönemine, Gökalp gibi bu hareketin içinden bir
ismin tespitleriyle bakmak yararlı olabilir.
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Gökalp gibi erken Cumhuriyet ideolojisinin
şekillenmesinde önemli katkıları olduğu düşünülen
Yusuf Akçura, 1908 Hareketiyle başlayan dönemi
öncesi ve sonrasıyla değerlendirirken başlangıç olarak sınıfsal bir tahlilden işe başlar. Akçura 1908 sonrasında kurulan partileri hangi sınıfların temsilcisi
olduğu ve hangi sınıfsal çıkar, amaçlar üzerine kurulduğunu incelediği yazısı İttifak’a Dair’de Osmanlı
toplumsal sınıflarını memur, tüccar ve toprak sahibi olmak üzere üçe ayırır. Akçura’ya göre memurlar
aslen sermaye sahibi olmadıkları için farklı tanımlanabilecek olsa da bu üç zümre burjuva sınıfından
sayılmalıdır. Akçura’ya göre İttihat Fırkası da dâhil
olmak üzere Osmanlı’daki siyasi hareketler bu üç sınıfa dayanmaktadır. Akçura, bu hareketlerden kuşkusuz en güçlü ve etkili olarak İttihat Terakki’nin
sınıfsal kökenlere, hareketin ortaya çıkmasındaki
toplumsal dinamiklere daha yakından bakar. Ona
göre hareketin doğuşunda Sultan Abdülhamid’in son
zamanlarında egemenlik çıkarlarından yeterince faydalanamayan askeri ve mülki memurlar önemli rol
oynamıştır. İmparatorluğun dağılma sürecinde aylıkla geçinen taşra memurları, özellikle Balkanlar’da zor
şartlarda çalışan subaylar gibi kesimler çalışmalarının
karşılığını tam olarak alamıyorlardı. Akçura’ya göre
İttihat ve Terakki hareketi, ekonomik durumlarından
memnun olmayan bu proleter memur ve subayların
temsilcisi muhalif bir parti sıfatıyla işe başlamıştır.
Bu hareket ilk sınıfsal ittifakını da devrimin başarısını tahmin eden ve başarı halinde milli ve uluslararası
ticareti, hükümet müteahhitliğini elinde bulunduran
İstanbullu Rum ve Ermeni tüccarların elinden alabilme umudundaki Selanik’in yetenekli tüccarlarıyla
yapmıştır. Hareketin üçüncü önemli toplumsal tabanı ise Rumeli’de Bulgar, Yunan ve Sırp tehdidiyle
uğraşan büyük toprak sahipleridir. Hareketin içinde
kimi farklı gayrimüslim demokrat öğeler bulunsa da
İttihat Terakki hareketi başta askeri-sivil bürokrasi olmak üzere, çıkarları Rum ve Ermeni’lerden farklı olan
tüccarlar, tehdit altındaki büyük toprak sahiplerinin
bir konsensüsü olarak güç kazanmıştır. Çevreden yani
İstanbul dışından başlayan bu hareket başta Selanik
olmak üzere güç, imparatorluk içinde güç kazanırken,

merkezde yer alan II. Abdülhamit Hükümeti’ne tamamen İstanbul’un mülki ve ticari egemen sınıflarının çıkarını koruma anlayışı hâkimdi (Akçura, 2006:
12,14). 1908 Devrimi’ne giden yolda sınıfsal ittifaklar bu şekilde belirginleşmişken güçlü bir milli devlet
ve ona gerekli olan milli bir ekonominin kurulmasına
yönelik girişimler ilk kez bu hareket tarafından uygulanmaya konulacak, anlayışı Cumhuriyet tarafından
kimi açılardan devam ettirilecekti. Akçura’ya dönülecek olursak, Türkiye’deki sınıfların, küçük mülk sahibi
ziraatçılar, orta-büyük çiftlik sahipleri, şehirli esnaf ve
tüccar olarak üçe ayrıldığı görülür. Milli ekonominin
önündeki önemli bir engel olarak yabancı sermayeyi
gören Akçura, yabancı sermayenin Türkiye’nin siyasi
ve ekonomik bağımsızlığı önünde bir engel olduğunu
söyler. Akçura’ya göre bu “yabancı” engelden dolayı
sözü edilen bu Türk sınıfların “milli” hisleri mutlaka kuvvetli olur. Dolayısıyla büyük çiftlik sahipleri
ve büyük tüccarlar, Türkiye’de büyük sanayiyi geliştirmeye gayret edeceklerdir, bundan dolayı da bu
sınıfların yabancı sermayeye karşı husumetkâr milliyetperverliği gitgide artacaktır (Akçura, 2006: 99).
Milli bir burjuvazinin ortaya çıkarılması gereğinin
Akçura tarafından, bağımsız bir ulus devlet olabilmek
için önemli bir adım olarak görüldüğü söylenebilir.
Gökalp gibi Akçura da milli bir devlet olabilmenin
önemli aşamalarından biri olarak ekonomi alanının
yeniden kurgulanmasıyla ilgili fikirlerini ortaya koymuştur. Kuramsal bağlamda bu tarz milliyetçi anlayışlar genel kabul görmeye başlarken İttihat Terakki
de bunu uygulamaya geçirmeye başlamıştır.
Milli iktisat: Kuramdan uygulamaya
Her ne kadar imparatorluk yıkılma sürecine
girmiş olsa da devletin bekasını bir şekilde sürdürmeye kararlı askeri-bürokratik aktörlerin “Milli İktisat” fikrini benimsemeleri 1. Dünya Savaşı sürecinde olmuştur. Milli olamayan finans alanı yalnızca
bankacılık faaliyetleriyle değil yabancılara sağladığı
ulaşım, madencilik vb. iktisadi girişimler yoluyla
da ekonomi alanının yabancı kontrolü altında kalmasını sağlıyordu. Bu bağımlı Osmanlı finans dün-
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yasına milli bir banka olarak Osmanlı İtibar-ı Milli
Bankası 1917 yılında İttihat ve Terakki öncülüğünde
katılmıştır. Banka 1927 yılında İş Bankası’yla birleşerek bir anlamda varlığını devam ettirmiştir. Bankayı, devrin devlet adamları, nüfuzlu kişileri kurmuş,
bankaya madencilik ve ulaşım alanında önemli imtiyazlar da sağlanmıştır. Ayrıca bankanın senetleri
yalnız Türklere satılabilir olarak çıkarılmıştır (Silier,
1975: 490-491). Milli bankaların bu ilklerinden ve
en önemlilerinden olanının kuruluş genelgesinin altında yukarıda ele alınmaya çalışılan Ziya Gökalp’in
imzası vardır. Yurttaşların “iktisadi cihada” çağrıldığı bu genelgede Gökalp, yukarıda ele almaya çalıştığımız Durkheim’ın beden metaforuna benzer bir
metafor kullanmış; banka tüm ulusun iktisat örgütünün kalbi olarak gösterilmiştir. Bu milli banka
dışında taşrada da Türk-Müslüman eşraf tarafından
bankalar faaliyete geçmeye başlamıştır. Bunu yukarıda Akçura bağlamında ele aldığımız sınıfsal ittifakın diğer bir yansıması olarak görmek de mümkün.
Şahinkaya’ya göre İttihat ve Terakki taşrada kurulan
milli bankalara da ön ayak ve destek olmuş, bu sayede Anadolu eşrafıyla organik bağlarını güçlendirmiştir (Şahinkaya, 2009: 22,23). Bu bağlamda taşrada
kurulan bankalara konumuzla ilgili olması nedeniyle
Kayseri’deki iki örneği üzerinden bakılabilir. “Kayseri
Milli İktisat Anonim Şirketi” 1916 yılında İttihat ve
Terakki üyesi “milli” yani Müslüman ve Türk ticaret
eşrafı tarafından kurulmuş, 1936 yılına kadar faaliyet
göstermiştir. Yine aynı yıl meslek gruplarına göre yukarıda ele almaya çalıştığımız sınıfsal ittifaka paralel
tüccar, asker ve toprak sahibi İttihatçılar tarafından
kurulan bir diğer banka da “Köy İktisat Bankası”dır.
Ayrıntıya bakacak olursak “Kayseri Milli İktisat Anonim Şirketi”nin kurucularının beşi tacir (dördü aktif
İttihat ve Terakki üyesi), ikisi de orta düzeyli bürokrattır. Bir dipnot olarak bu bankanın kurucu tacirleri
arasında yer alan İmamzade Raşit Ağa, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’i Sivas’tan Ankara’ya
geçerken konuk eden ev sahibi rolünde, ticari yaşamı
yanında bürokratik görevlere de sahip şehrin önde
gelenlerinden biridir (Ökçün, 1975: 426-428).
Genç Cumhuriyet, geçmiş dönemden altyapı,

sanayi ya da sermaye olarak pek fazla bir şey devralmamış da olsa özellikle milli ekonomi anlayışını,
sınıfsal ittifakı da dâhil olmak üzere, devraldığı öne
sürülebilir. Kuruluş dönemi Cumhuriyet ekonomisiyle ilgili farklı görüşler İzmir İktisat Kongresi’ni değerlendirmeden itibaren bile farklılık göstermektedir.
Korkut Boratav’a göre Cumhuriyet’in kuruluşundan
1930’lara kadarki süreçte iktisat politikaları İzmir İktisat Kongresi’yle ortaya konan ilkelere uygun, dönemin hâkim ekonomi çevrelerinin istekleri doğrultusunda şekillenmiş, bir anlamda bu çevrelerle dönemin siyasi kadroları, liberal olarak tanımlanabilecek
piyasacı bir iktisat politikası üzerinde uzlaşmışlardır
(Boratav, 2006). Öte yandan Finefrock, İzmir İktisat
Kongresi’nin aslında ekonomiyi o kadar da belirleyen önemli bir toplantı olmadığını savunduğu makalesinde, 1923–1932 arasında Türkiye’de liberal bir
dönem geçirildiği düşüncesinin yanıltıcı olduğunu
söyler. Finefrock’a göre 1922-1923 döneminde laissez-faire liberalizminin benimsendiği görüşü yanıltıcıdır. Aslında bu dönemde hükümet kendi kalkınma
programını yapma konusunda başarısız olmuştur. Bu
dönemle ilgili yanlış yorumlar ilk olarak İzmir İktisat
Kongresi’ni liberal bir program ortaya koymuş gibi
görmekte hatalıyken, ardından gelen dönemi devletçi
olarak görme yanlışı da bu yanlıştan dolayı mümkün
olmuştur. Liberal bir programın benimsenmiş olma
durumu aksine Finefrock’a göre 1923’ten itibaren
hem sermaye hem de Türk entelektüelleri yeni rejimi
açık piyasa liberalizmi yerine korumacı ve devletçi olması konusunda açıkça yüreklendirmiştir (Finefrock,
1981). Oktay Yenal ise yine bu dönemi Boratav’ın
aksine liberal bir ekonomi denemesi olarak görmez.
Ona göre bu dönem toplumsal altyapı ve iktisadi
altyapının gelişim gösterdiği yıllar olarak kabul edilmelidir. Yenal’a göre hukuksal alandaki düzenlemeler
(aşarın kaldırılması, medeni kanun, ticaret hukuku,
borçlar hukuku, muhasebe-i umumiye vb.) ve eğitim
alanındaki gelişmeler ekonomik gelişmenin toplumsal altyapısını oluşturmak üzere yapılıyordu. İktisadi
altyapı anlamında ise özellikle demiryollarının yabancılardan satın alınması ve yeni demiryolları yapılması gibi yatırımlar devam ederken, denk bütçe gibi
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makro hedeflere ve mali disipline odaklanılması yoluyla ekonomik disiplin kazanılması yolunda olumlu
adımlardır (Yenal, 2003). Tam anlamıyla planlı ve
devletçi uygulamaları görmek için ise 1929 Büyük
Bunalımı’nın sonrasını beklemek gerekecektir.
1931 CHP kurultayında devletçiliğin parti
programının ana unsurlarından biri olarak kabul
edilmesi bu anlayış değişiminin her açıdan meşrulaşmasıydı. Kabul edilen bu yeni ilkeye göre parti özel
girişimciliği toplumun temel öğesi saymakta, ferdi
mesai ve faaliyeti de esas tutmakla birlikte, milleti
kısa zamanda refaha ve mamuriyete ulaştırmak üzere
devletin iktisadi alanda faaliyet göstermesi konusunda çaba gösterecekti. 1935 yılında bu ilkeye kamu
yararının gerekli kıldığı hallerde özel teşebbüsün de
denetlenmesi gereği eklendi. 1937 yılında ise devletçilik doğrudan doğruya anayasada devletin temel
niteliklerinden biri olarak ilan edildi (Tezel, 2002:
244). Kabul edilen programlar solidarist korporatist
özellikler taşır gözükmektedir, üç programda da sınıf kavramı reddedilerek iş bölümü öne çıkarılmakta, sınıf mücadelesi yerine toplumsal dayanışma ve
organik iş bölümü vurgusu yapılmaktadır (Tuna,
2009: 98,99). Bu yaklaşım devlet tarafından yürütülecek planlı ekonomi modelini de gerekli kılıyordu.
Bu bağlamda model arayışları hız kazanmış özellikle
de Sovyet deneyiminin göreceli başarısı planlamacı
anlayışın kabul görmesinde etkili olduğu öne sürülmektedir (Tekeli ve İlkin). Sovyet deneyimi hükümet ve yetkililer tarafından resmi olarak incelenmeye başlanmış, iki ülke arasında fikir alışverişleri yapılmaya başlanarak ikili anlaşmalara varılmıştır. Yine
aynı dönemde İtalya ziyaretleriyle yönetici kadrolar
model arayışlarını sürdürmüşler ve sonuç olarak da
milli ve müstakil bir iktisat kurabilmek için ilgili
ülkelerin tecrübelerinden yararlanılarak belirtildiği üzere planlı bir ekonomik sanayileşme modeline
geçmeye karar verilmiştir. Sovyet deneyimi konusuna Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası bölümünde
tekrar dönülecektir. Öncesinde ise yine uygulamadan kurama bir bakış yapmakta ve dönemin düşünce iklimine göz atmakta yarar vardır.

Devletçi dönem: Kuramsal yaklaşımlar
Erken Cumhuriyet Döneminin iktisat politikasının genel kabul görenin aksine salt liberal bir program olmadığı konusundaki görüşlere yukarıda yer
verdik. Bu bölümde ise devletçilik olarak adlandırılan 1929 sonrası dönemde ortaya konan Şevket Süreyya Aydemir ve Munis Tekinlap’in görüşlerine değinilecektir. Kuramcıların sınıf konusundaki ve yeni
rejimin dünyadaki mevcut modellerden farkı gibi görüşlerine bakarak daha önce ele aldığımız Gökalp’in
dayanışmacı korporatist anlayışıyla bu görüşlerdeki
tutum ya da anlayış benzerliklerine bakılmaya çalışılacaktır.
Sovyet uzmanlarınca hazırlanan ilk sanayileşme
programıyla aynı yıl, 1932 yılında ilk basımı yapılan
İnkilap ve Kadro’da 1929 Büyük Bunalımı üzerine
düşüncelerini dile getiren Şevket Süreyya Aydemir,
ekonomik krizin ortaya çıkış nedeninin plansız ve
kontrolsüz liberal ekonomik düzen olduğunu belirtir. Aydemir’e göre bu liberal ekonomik düzen sürdüğü sürece yeni krizler de kaçınılmaz olarak gelecektir.
Krizi merkez çevre bağlamında analiz etmeye çalışan
Aydemir, Türkiye’yi sömürge ve yarı sömürgelerle aynı kategoride değerlendirirken henüz yalnızca
hammadde ya da gıda ürünleri üreten Türkiye’nin
kaderinin kaçınılmaz olarak ileri ve sanayici ülkelerin
kaderine bağlı olduğunu söyler. Bu durumdan kurtulmak için sanayileşmenin tek başına yeterli olmadığını belirten Aydemir, liberal bir ekonomik düzen
seçmesi halinde Türkiye gibi ülkelerin yeni krizlere
gebe olduğunu söyler. Önerisi liberal pazar ekonomisi modeli yerine, toplum yararını amaçlayan devlet
kontrolünde, planlı bir sanayileşmeye dayanan bir
ekonomidir (Aydemir, 1968: 61-65).
Liberalizmi yeni ulus devlete yani Cumhuriyet’e
uygun olmayan bir model olarak gören Aydemir,
Gökalp’le paralel görüşlere sahip gözükmektedir. Sanayileşmeye yapılan vurgu ve bunun toplumsal yarar
için, devlet tarafından planlı olarak yapılması gerektiği de solidarist korporatizme yakın duran bir anlayış olarak görülebilir. Aydemir, liberalizmle birlikte
Marksizm’i de Cumhuriyet için uygun olmayan bir
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model olduğu için reddeder. Ona göre tarihsel materyalizmin temel konusu olan sınıf kavgası, sanayileşmiş
merkez ülkelerinin bir sorunudur ve oralarda ortaya
çıkmış ekonomik ilişkilerin bir sonucudur. Aydemir’e
göre Türkiye gibi çevre ülkelerin asıl sorunu bu tip
bir sınıf mücadeleleri değil milli kurtuluş mücadeleleridir. Eşitsiz gelişimi yaratan, sürdüren, dünya ekonomik sisteminin iki ayrı kutbunda yer alan, bu iki
önemli sorun aslında birbiriyle de bağlantılıdır. Eğer
çevre ülkeler sanayileşip kendilerini çevreden bağımsız hale getirirse merkezdeki sınıf kavgasının da ortadan kalkması olasıdır. O halde Türkiye gibi çevre
ülkelerinin asıl odaklanması gereken konu sınıf savaşımları değil milli kurtuluş savaşları olmalıdır. Milli
mücadele olgusunun dikkat çekici bir örneğini vermiş
olan Türkiye gibi ülkelerin gösterdiği toplum içinde
eşitsizliklerin, mülkiyet ilişkileri, üretim araçları ve
sınıf kavgaları üzerinden değerlendirilmesinin artık
gerek olmadığıdır. Çünkü milli mücadeleler dünya
ekonomik sistemine önemli farklar getirecek ve milli
mücadelelerini tamamlayan uluslar kendi sanayilerini daha baştan XIX. yüzyıl Batı Avrupa’sından farklı
biçimde sınıf kavgalarına mahal vermeyecek biçimde
kuracak, sermayedar - proletarya tezadı daha baştan
filizlenemeyecektir. Zaten Batı anlamında sınıfları henüz doğuramamış olan Türkiye gibi çevre ülkelerinde
sınıf kavgası da Batılı anlamıyla yoktur ve dünya tarihine yön veren milletlerden biri olan Türk Milleti
“imtiyazsız” ve “sınıfsız” bir millet yapısı yaratacak ve
bu nesil dünya sistemindeki görevini bu şekilde yerine
getirecektir (Aydemir, 1968: 46-53).
Aydemir, argümanlarını Gökalp’ten farklı bir
biçimde temellendiriyor olsa da Türk Milleti için
model olarak liberalizm ve sosyalizm baştan reddedilmektedir. Ulus devlet için ideal model bu iki uçta
da olmayan katı devletçi bir solidarist korporatizme
yakın gözükmektedir. Ulus, ortak bir ülküye yönelmiş, sınıflara değil iş bölümlerine sahip organik bir
bütün olarak tahayyül edilme eğilimindedir. Önerilen sistem Milli Mücadele’nin de karakteristiği olarak otarşi, bağımlılıktan kurtularak kendine yeter bir
ekonomiyi bağımsız olarak kurup, yürütmektir (Aydemir, 1968: 70). Gereken kapalı bir ekonomik sis-

temin kurulmasıdır. Bu noktada Sovyet dostluğunun
konunun bağımsızlık anlamında bir yoldaşlık olduğu
düşünülebilir. Aydemir’e göre bu yeni devletin toplumsal yapısı ve vasfı Batı toplumlarından farklı olarak ana kollarda ve planlı kalkınma çabaları olacaktır.
Bu çaba ise toplumları klasik demokrasilerin sosyal
yapı ve ekonomik gelişme yollarından ayıracaktır
(Aydemir, 1968: 79). Aydemir’in ortaya koyduğu
bu farklı sosyal yapıyı Türk İnkılabının ideolojisinin
başarıları bağlamında saydığı üç maddelik değerler
sisteminde görmek mümkündür. İlk olarak Türk İnkılabı, Batılı toplumların millet olma özelliğine karşı
tehdit oluşturan sosyal çekişmelerin ve sınıf kavgalarına karşı imtiyazsız, sınıfsız bir varlık halinde istiklal
düşüncesini slogan haline getirmiştir. İkinci olarak
Türk İnkılabı, teknik gelişmelerin arkasından getirdiği sosyal çekişmelerin ya da gelişmenin yol açtığı sosyal, manevi, ahlaki çöküntüye karşı toplumun iradeli
müdahalesi yani planlı bir devlet kontrolüyle çözüm
bulmuştur. Yüksek tekniğe devlet tarafından planlı,
kontrollü biçimde müdahale edilerek bir millet nizamı kurularak sosyal reaksiyonların önü alınmıştır.
Üçüncü ve son olarak Türk İnkılabı hükmeden-tâbi
ulus düzeni yerine bağımsız, kendi aralarında özgür
ve eşit bir uluslararası düzen nizamını ilan etmiştir
(Aydemir, 1968: 93-94).
Sınıf sorununa bu planlı ekonomi bağlamında
yeniden bakan Aydemir bu konuda Türk Milleti’ni
diğerlerinden ayırır. Batı’da üretim araçları ve üzerinden gelişen sınıf kavgaları yeni Türk Milleti için söz
konusu olmayacaktır, çünkü devlet daha baştan bu
unsurları planlı bir biçimde bir düzen içine alacak ve
sınıfsal kavgaların keskinleşmesine izin vermeyecektir. Türkiye nasıl teknikte Batı’nın geçirdiği aşamalardan geçmeden doğrudan onların güncel tekniğine sahip olabiliyorsa yine toplumsal gelişimi de bu şekilde
atlayabilerek kendi nizam altındaki toplum düzenini
kurabilir. Öte yandan emek de sınıfsal değil milli bir
kavram halini alır. Emek, milli bir iş bölümü içinde
solidarist bir biçimde, iç pazarı gelişmeye yönelecektir (Aydemir, 1968: 186-187).
Liberalizmi reddeden Aydemir’in kapitalizme,
mesafeli olmasına karşın doğrudan bir reddi olma-
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dığı düşünülebilir. Aydemir’in, kârlarını tamamen
dışarıya kanalize etmemeleri, kendi menfaatlerini
milli menfaatlerden üstün görmemek koşuluyla müteşebbis yabancı sermayenin varlığını doğal karşılamak gerektiğini savunduğu düşünülürse kapitalizmin toptan reddi söz konu değildir (Aydemir, 1968:
87). Parla’nın Gökalp’in çizdiği kapsayıcı korporatist
modelin Cumhuriyet’in ana tüm akımları için bir
çerçeve yarattığı görüşünde dile getirdiği bu temel
ideolojik çizginin anti-Marksist, anti-sosyalist, antiliberal fakat “anti-kapitalist olmayan” eğilimler olduğu savından hareketle (Parla, 2009: 34), Aydemir’in
de bu çerçevenin içinde kaldığı savunulabilir. Aydemir her ne kadar yeni Türk Milliyetçiliğini dışarıya
karşı “anti-emperyalist”, içeriye karşı “anti-kapitalist” olarak tanımlasa da önerdiği modelin solidarist
korporatist bir iş bölümü mantığında düzenlenmiş
belirli sınıfların ya da azınlıkların hâkimiyetini önlemek amacında ama yukarıda da göstermeye çalıştığımız gibi sermayenin varlığını da reddetmeyen bir
karma ekonomi olması, bu tanımları ideolojik birer
slogan olarak değerlendirmemizi olası kılmaktadır.
Aydemir, metnin “Milli Sermayenin Birikmesi” adlı
bölümünde yabancı sermayeyle er ya da geç haysiyetli ilişkilerin kurulacağını da belirtmesi görüşümüzü
destekler gözükmektedir (Aydemir, 1968: 219). Sanayileşme konusu Gökalp’te olduğu gibi Aydemir’de
de ulus olabilmenin önemli bir koşulu ve unsuru
olarak görülür. Aydemir’e göre ileri teknikli bir sanayi sistemi cemaatle ya da henüz millet olma aşamasındaki toplumlarla millet olmuş toplumları ayıran
ayırt edici faktörlerden biridir. Çünkü sanayi sisteminin toplayıcı ve birleştirici etkilerinden mahrum
olan bir toplum bu mahrumiyet dolayısıyla yeterince
köklü ilişkiler geliştirememiştir. Ona göre Avrupa’da
ulus olmuş toplumlar bunu ancak sanayileşmelerini tamamladıktan sonra yapabilmişlerdir (Aydemir,
1968: 220). Öte yandan uluslaşma aşamasının tamamlanması ancak ülkenin organik bir bütün olarak ekonomik olarak birleşmesiyle mümkün olabilir.
Vatan olabilmenin koşulu da siyasi birlik yanında aslında ekonomik bir bütünlüğün ortaya konmasıdır.
Bu bütün içinde devlet büyük sanayiye, büyük üre-

tim ünitelerine ve en büyük mülkiyete millet adına
ve onun yararına sahip olacaktır. Aydemir yukarıda
da ele almaya çalıştığımız gibi sosyal milliyetçilik adı
altında anti-kapitalist bir slogana sahipken, bu noktada özel sektörün varlığına ve faaliyetlerine devam
etmesine “aşırı” sınıf farklarına ve çelişmelere yer vermeyecek şekilde doğal bir durum olarak bakmaktadır
(Aydemir, 1968: 223).
Sınıf sorununun, sosyalist modelin reddi, İttihat
ve Terakki döneminden itibaren “Milli İktisat” düşüncesinin savunucularından Munis Tekinalp (Moiz Kohen) tarafından bu kez SSCB bağlamında yapılır. İleride ele alacağımız üzere kalkınma açısından Sovyet’lerle
işbirliği 1930’larda bir hayli önemli bir olgu olmasına
karşın Tekinalp Kemalizm adlı metninde Ankara’yla
Moskova’yı idelojik anlamda kesin çizgilerle ayırır ve
Moskova’nın Ankara üzerinde önemli ideolojik etkileri olduğu görüşüne karşı çıkar. Ona göre sarsılmaz
dostluk bağları, çok büyük önem taşıyan çıkarlar, farklı yollardan giden bu iki demokrasi vatanını birbirine
bağlamaktadır. Buna karşın, bu iki devrim arasında bir
ilişki düşünmek yanıltıcıdır. Bu iki devrim ideolojik
açıdan iki ayrı kutuptadır. Ankara kesin biçimde milliyetçi ve milliyetçilik eksenli bir rejimken, Moskova
milliyetçiliğe toptan karşıdır. Ankara, sınıf savaşımının
amansız bir düşmanıyken, Moskova bunu kendisine
sürekli bir davranış çizgisi olarak almıştır. Devletçilik
ise Ankara için özel mülkiyete dokunmayan bir karakterdeyken, Moskova bunu sonsuza kadar kaldırmıştır.
Farklılıklar bu kadar açık olmasına karşın iki sistemde
de işe devletin el atması söz konusu olduğu için bazı
durumlarda iki siyasal bağlaşığın bir arada yürümesi
doğaldır. Fakat özel mülkiyet, kişisel girişim yolunda
birbirlerinden uzaklaşmaktan geri kalmazlar. O yolun
ağzında sıcak ve kardeşçe bir tokalaşmayla, maddi ve
manevi çıkarları söz konusu olduğu yerde yeniden
karşılaştığında elele vermek üzere ayrılırlar (Tekinalp,
1998: 239-240). Tekinalp ele aldığımız diğer kuramcılara benzer biçimde Cumhuriyet için sınıf sorununu
varlığı bile kabul edilmeyen bir konu olarak ele alır.
Onun devletçiliği de kapitalizme açık yani özel mülkiyeti, girişimciliği kabul eden ama milliyetçilik yönü
ağır basan korporatist bir model gibidir.
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Ele aldığımız kuramcılar tarafından ortaya konan ekonomi alanının benzerliklerine bakarak bu
alanın özellikle belirli çerçeve içinde düşünüldüğünü görmeye çalıştık. Ulus inşası süreçlerinde ekonomik alanın ve kalkınmanın hem kuramda hem de
uygulamada önemli bir alan olduğunu Hindistan
üzerinden ulus inşası süreçleri bağlamında tartışan
Partha Chatterjee’ye bakarak Cumhuriyet’in iktisat
alanının düşünsel çerçevesi konusunu sonlandırmaya çalışacağız.
Benedict Anderson, ünlü eseri Hayali Cemaatler’de ulusun hayal edilmiş bir topluluk olduğunu
söylerken, ulusun, kendisinde aynı zamanda hem
egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak biçimde tahayyül edilmiş hayali bir cemaat olduğunu savunur.
Belirli bir toplulukla sınırlı, devlet marifetiyle egemen
olan ve cemaat kodlarıyla birbirine bağlanan bu hayali topluluğa Anderson’a göre ulus adı verilmektedir
(Anderson, 2009: 20-22). Batı Avrupa dışındaki milliyetçiliklerin ulus devletleşme süreçlerinde model ve
düşünsel ilham kaynağı da batıdır. Asya ve Afrika’daki
milliyetçiliklerin, ilgili coğrafyalardaki seçkinlerce Batı’daki örnekleri arasından seçilerek kullanıldığını savunan bu görüşe Chatterjee karşı çıkar. Ona göre sömürgecilik karşıtı milliyetçiliklerin bile Batı kaynaklı
ortaya konularak, yorumlanması oldukça sorunlu bir
yaklaşımdır. Chatterjee’ye göre bu yaklaşım tarihin
tek “gerçek” öznesi olan Batı, sanki sömürgeci aydınlanma ve istismarın yanında sömürülen halkların sömürgecilik karşıtı direnişlerinin ve post-kolonyal sefaletlerinin de senaryosunu yaratmıştır. Chatterjee’nin
ifadesiyle, Batı’nın yaklaşımı sömürülenlerin tahayyül
etme yeteneklerinin bile sonsuza dek sömürgeleştirilmiş kalması gerektiğidir.
Bu duruma itiraz eden Chatterjee’ye göre Asya
ve Afrika’daki milliyetçi muhayyilenin güçlü ve yaratıcı sonuçları Batı tarafından yayılan milli toplum
modelleri ile aralarındaki bir özdeşliğe değil aksine
bir farklılığa dayanmaktadır. Sorunlu olan, Avrupa’daki modern devletin tarihinden milliyetçiliğe
bakmak yerine farklı bir tarih okumasıyla konuya
bakıldığında Chatterjee’nin karşılaştığı sömürgecilik
karşıtı milliyetçiliğin kolonyal toplumda egemenlik

alanını, emperyalist güce karşı siyasi mücadelesine başlamadan çok önce yarattığıdır. Chatterjee’ye
göre bu milliyetçilikler bunu toplumsal kurumlar
ve adetler dünyasını maddi ve manevi alan olarak
ikiye ayırarak yaparlar. Bu alanlardan maddi olanı
“dışarıdaki” alan yani ekonominin, devlet işlerinin,
bilimin ve teknolojinin alanıdır, yani Batı’nın kesin
olarak üstün olduğu yerdir. Bu alan, Batı’nın sahip
oldukları üzerinde çalışılarak tekrarlanması ve başarılı olunması gereken bir alandır. İkinci, yani manevi
alan ise kültürel kimliğin özünü taşıyan “içerideki”
alandır ve maddi alanda Batı’yı taklit etmede kişi ne
kadar başarılı olursa kendi manevi kültürünün farklılığını muhafaza etmekteki ihtiyacı da o denli fazla
olur. Chatterjee’ye göre Asya ve Afrika’daki sömürgecilik karşıtı milliyetçiliklerin temel özelliği budur
(Chatterjee, 2002: 20-22).
Kolonyal bir deneyim yaşamamış olmamasına
ve yapısal farklarına rağmen iktisadi konumu nedeniyle bu kategorideki ülkelere benzer bir ekonomik,
toplumsal seyir izlemiş olan Türkiye milliyetçiliğinin de ideolojik olarak Chatterjee’nin savunduğu
görüşlere yakınlık taşıdığı düşünülebilir. Cumhuriyet ideolojisinin çerçevesinde çok önemli etkileri
bulunan Gökalp’in kültür ve medeniyet ayrımının,
Chatterjee’nin Batı dışı milliyetçiliklerin temel niteliği olarak ortaya koyduğu maddi (dışsal) ve manevi
(içsel) kavramlara yakın özellikler taşıdığı söylenebilir. Chatterjee’nin post kolonyal dönemde ulus inşası
sürecinde ekonomi alanının ve kalkınma kavramının
milliyetçi ideoloji tarafından nasıl tahayyül edildiği
ve kullanıldığı konusuna bakılacaktır. Ortaya koymaya çalıştığı çerçevenin Cumhuriyet ideolojisinin
bu alanına bakarken tanıdık nitelikler taşıdığı düşünülebilir.
Chatterjee’ye göre bağımsız ulusal devletin ihtiyaç duyduğu olumlu içeriğin sağlanması için, sömürgeciliğe yöneltilen iktisadi eleştiri çok önemli bir çıkış
noktasıydı. Yeni devlet, iktidarı icra etmenin tek meşru biçimini temsil etmekteydi, etmeliydi, çünkü ulusun gelişimi için bu gerekli bir koşuldu. Buna karşın
yalnızca temsili hükümet ve onun kullandığı yöntemlerin biçimleri bu tekliği sağlamak için yeterli bir araç
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değildi. Kalkınma kavramı işte bu noktada devreye
giriyor ve kalkınmacı ideoloji post kolonyal devletin
kendisini tanımlamasının temel parçalarından biri
haline geliyordu. Çünkü devletin kendisini halk-ulus
ile ilişkilendirmesi, diğer temsili biçimler yanında
ulus adına yönlendirilecek bir kalkınma programını
da içermeliydi. Ulus devlette temsil sürecinde bir bacağını hukuki-siyasi egemenliğin halkın egemenliğiyle birleştirilmesi oluştururken diğer bacağı devletin
egemen güçlerinin doğrudan halkın refahıyla birleştirilmesi oluşturuyordu. Öte yandan bu karşıt etki yaratabilecek bir süreç halini de alabilirdi. İnsanlar siyasi süreçlerde kendi iradelerini ortaya koyarken kendi
ekonomik refahlarında ters düşebilirdi ya da tam tersi
olarak devletin ulusun gelişmesi için ortaya koydukları ulusun iradesi tarafından onaylanmayabilirdi.
Chatterjee’ye göre bu karşıtlık, kalkınmacı bir ideolojinin kendi tarihsel misyonunu gerçekleştirmede kullanacağı temel vasıta olarak devlete yapışmaya ihtiyaç
duymasından kaynaklanmaktaydı. Kalkınma akılcı
bir bilinç ve iradeye dayandırılmaktaydı ve kalkınma
toplumun tamamını etkileyen bir süreç olarak düşünüldüğü için de bütüne ait tek bir bilinç ve iradeye
dayandırılmaktaydı. Gökalp’in de yukarıda ele almaya çalıştığımız fikirlerinde sık sık vurguladığı gibi
münferit çıkarlar, bütünün genel çıkarına uygun hale
getirilmeliydi. Chatterjee bu noktadan Hegel’in evrensel devlet rasyonalitesini temel alarak, evrensel sınıf olarak bürokrasinin ve devletin iradesinin dolaysız
iradesi olarak hükümdarın bu rasyonalitenin iki kurumsal seviyede ifadesi olduğunu söyler. Chatterjee,
Hindistan devleti için bu rasyonalitenin iki kurumundan biri olarak hükümdarın mantıksal gerekliliğinin cumhuriyetçi anayasal düzen içinde devlet başkanıyla çözüldüğünü söyler. Chatterjee’ye göre kendi
ulus devletini oluşturan Hindistan asıl sorunla
Hegel’in ortaya koyduğu kurumlardan diğerinde yani
bürokrasi sınıfının oluşumunda yaşamıştır. Kolonyal
dönemden kalan kamu hizmetleri, polis, yargı hatta
ordu gibi kurumlar bile neredeyse oldukları gibi muhafaza edilmiş biçimde işlemeye devam etmekteydi.
Bu durumda yeni devletin eski rejimden farklı bir
otorite olarak meşruiyetini iddia etmesi nasıl olabilir-

di? Chatterjee’ye göre bu sorun ulusal toplumun bir
bütün olarak “kalkınması” denebilecek evrensel bir
fonksiyonla çözüldü. Post-kolonyal devletin kendine
has içeriğini bulacağı yer yeni bir kalkınmacı idare
mekanizmasının kurulmasıyla mümkün olacaktı.
Önceki dönemde devlet bu mekanizmaya doğası gereği sahip değildi ve post kolonyal devletteki bürokrasinin kendisini evrensel sınıf, kendi özel çıkarlarını
ulusun benimsediği evrensel hedeflere ulaşmak için
devletin hizmetinde çalışırken kendini tatmin edecek
bir sınıf olarak ifade edeceği yer bu kalkınmacı iradeydi. Planlama, akılcı kararlılığın ve söz konusu evrensel
hedeflere ulaşma çabasının alanıydı. Planlama sivil
toplumun çıkarlarının üstünde bir seviyede, siyasetin
diğer temsil alanlarının dışında bir politika oluşturma
alanı olarak kalkınmacı irade vasıtasıyla kurumsallaştırılacak somut bir bürokratik fonksiyondu. Siyasetin
dışında bir alan olarak inşa edilen planlama, kendisine biçilen meşrulaştırıcı rolünü oynarken bir siyaset
aracı haline gelecekti (Chatterjee, 2002: 334-337).
Chatterjee siyaset dışına yerleştirilmiş akılcı bir planlama kurumunun toplumsal bütünün taşıdığı tek evrensel bilincin vücut bulduğu devletin kendini tanımlaması için ne kadar hayati olduğunu savunurken,
iktidar sahiplerinin de kendi iradelerinin kabul görmesi amacıyla planlama stratejilerini nasıl kısıtlayabileceklerini, şekillendirebileceklerini ve bozabileceklerini gösterir. Ona göre bir alanda bilim olan ötekinde
retorik haline gelmektedir. Büyüme ve eşitlik terimleri toplumsal gruplar arasındaki mevcut ilişkileri koruyabilecek ya da değiştirebilecek devlet politikalarına
hem meydan okuma hem de meşru kılma açısından
söylemsel silahlar vermektedir (Chatterjee, 2002:
358). Chatterjee’nin post-kolonyal milliyetçilik bağlamında yaptığı ulus devlet inşası süreçleri çözümlemesinin Cumhuriyet ideolojisiyle ve uygulamalarıyla
benzerlikler taşıdığını öne sürerek, çalışmamızın ileriki bölümlerinde de yarar sağlayabilecek kuramsal bir
çerçeveye işaret edebileceği öne sürülebilir. Ulus inşası
olarak adlandırılabilecek süreçte genel olarak milliyetçilikle ifade edilen ideolojinin içinde yer alan ekonomik alanı toplumun ortak çıkarı adına evrensel bir
kalkınma nosyonuyla ortaya koymanın siyasal ikti-
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darlara sunduğu imkânlardan bahsetmiş ve bunun
Cumhuriyet döneminde ortaya konan solidarist korporatizm modelinde içkin olarak bulunduğunu öne
sürmüştük. Ahmet İnsel, kurulan bir şey olarak kabul
ettiği “ekonomi toplum” modelinin işletmenin toplumsal ilişkilerinin kavşağına oturduğu ve kalkınmanın da hem maddi hem de simgesel olarak toplumu
hareketlendiren bir mitosa dönüştüğü bir model olduğunu söyler. Yine İnsel’e göre devletin kalkınmacı
rolünü açıklamak için ekonominin “teknik” yanıtları
yeterli değildir. Modern devlet inşası sürecinde devlet
kendi toplumunu yani kendi tarihsel ve maddi varlık
alanını kalkınma sorunsalına sürükleyerek, kendine
özgü akılcı yollar izler. Bunlar devletin iktidar ilişkilerinin ve iktidar tasarımlarının işlevleridir. İşte bu stratejilerin toplumsallaşması, kalkınma tarihini ve toplumsal değişimin yazgısını belirler (İnsel, 1996: 128129). Kalkınmanın mantığının iktidarın iradesini genişletmek olduğunu savunan İnsel, yukarıda düşünsel
çerçevede ele almaya çalıştığımız Durkheim ve korporatist modeline vurgu yaparken bu modelin benimsenmesinin nedenini, sunduğu perspektiften ziyade
iradi değişimi başlatmak için bir alan sunmasıdır.
İnsel’e göre devlet iradi amaçlarına ulaşmak için iki
yönlü bir tasarım seçmişti: ulus olarak toplum ve pazar olarak toplum. Tasada ve kıvançta ortak olan bireylerin toplamı ve ortak bilinci olan ulus gibi pazar
olarak görülen toplum da toplumsal ilişkilerdeki bu
uyumun bir devamı olarak algılanıyordu. İnsel’e göre
bu noktada Cumhuriyet aslında Durkheim’ın perspektifinden daha radikal bir perspektif ortaya koyarak
ondan uzaklaşıyordu. İnsel, Durkheim’ın devletin çok
özel ekonomik görevleri gerçekleştirmede yetersiz kalacağından hareketle yöneldiği meslek gruplarının koordinasyonu modelinin Cumhuriyet’in seçkinlerine
yetersiz bir çerçeve sunduğunu savunur. Ona göre
patrimonyal devlet stratejik bir rol olan ekonominin
tam denetiminden vazgeçebilecek kadar rahat değildi.
Buna karşın ilerleyen süreçte CHP uyumlu çıkarları
temsil eden tek vücutlu bir parti olmaktan çıktı ve iki
kutup su yüzüne çıktı; patrimonyal-hukuki bürokrasinin stratejisi ve pazar ekonomisine daha açık yaklaşımlar. İnsel’e göre bu iki yaklaşım kuruluşundan

1980’lere kadar Cumhuriyet tarihinin yazgısını belirledi (İnsel, 1996: 131-132). İnsel’in ortaya koyduğu
yaklaşım, bizim de yukarıda ele almaya çalıştığımız
biçimde “ekonomi toplum”unun, kurulan bir şey olarak görülmesi gerektiği ve kalkınmanın söylemsel,
araçsal nitelikleri konusundaki tespitleri önemli savlar
içeriyorsa da Cumhuriyet’in Durkheimcı perspektiften çok daha radikal bir noktaya yöneldiği ve partiden
başlayarak Cumhuriyet’in biri merkeziyetçi diğeri
daha liberal iki kutbun Cumhuriyet yazgısının tarihini belirlediği savı tartışmalı gözükmektedir. Gökalp
ve onun görüşlerinden hareketle Parla’nın ortaya koyduğu, Gökalp’in korporatist çerçevesinin Türkiye’nin
yönetici ve siyasi sınıfına paradigmatik bir dünya görüşü sağladığı ve İttihat ve Terakki’den başlamak üzere
düzen içi partilere programatik çeşitlemeler sunduğu
fikrini yukarıda ele almıştık. Bu noktadan hareketle
Cumhuriyet’in iradesini toplumsal olarak içselleştirmesine olanak sağlayan bir alan olarak görülen iktisat
alanının kuruluşunu ve izlediği seyri başlangıcından
itibaren konumuz bağlamında ve bir iktisat tarihi olarak ele almaktan ziyade kavramsal eleştirel bir okuma
olarak ele almak yararlı gözükmektedir. Başta da belirttiğimiz gibi İmparatorluğun son yıllarından başlamak üzere kuruluşundan itibaren Cumhuriyet döneminde ekonomi alanı teknik bir konu olarak değil
belirli toplumsal tahayyüller bağlamında düşünülmüş
gözükmektedir. Düşünsel alandaki ulus inşası ve
onun ekonomik alanının ne ifade ettiğine baktıktan
sonra uygulamaya, Cumhuriyet’in ekonomi alanına
planlama çabalarına ve çalışmamızın örnek mekânı
olan Kayseri’ye ve Sümerbank Bez Fabrikası deneyimine bakabiliriz.
Devletçi dönem: Uygulama
1932 yılında planlı ekonomiye geçme kararı
doğrultusunda detaylı bir rapor hazırlamak üzere
Sovyet uzmanlar ekibinin Türkiye’ye gelişi ekonomide gerçekleşecek gelişmelerin habercisi gibidir. Türk
meslektaşlarıyla birlikte ülke genelinde sanayinin
nerelere ve nasıl kurulacağı konusunda geniş çaplı bir inceleme yapan uzmanlar, aynı yılın sonunda
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“Türkiye’de Pamuk, Keten, Kendir, Kimya, Demir
Sanayii” adlı bir rapor sunmuşlardır. Raporda adı
geçen ilgili ürünlerin ithalatının önlenerek ülke içinde üretiminin imkânını araştıran bu fizibilite raporu
üretim modelleri konusunda da önerilerde bulunmuştur. Tekstilde küçük ölçekli santral fabrikalar yerine büyük ölçekli standart tip mal üreten kombina
fabrikaların kurulması gibi ileride Sümerbank çatısı
altında gerçekleşecek önerilerdir bunlar. Ev ya/ya da
küçük sanayi işletmelerinin yaşama şansını ölçekleri
gereği makul görmeyen rapor, daha büyük ölçekli ve
standart üretim yapacak bir model öngörmüş, hatta mevcut geleneksel ev tipi ya da küçük işletmelerden serbest kalacak iş gücünün de bu büyük ölçekli
mekânda istihdam edilmesini önermişlerdir. Bu basit öneri bile mekânsal pratikler açısından önemli bir değişime işaret eder gözükmektedir. Küçük
işletmeler yerine, büyük ve kapsamlı bir üretim ve
yaşam mekânları öngören bu plan bir yönüyle de
yeni toplumsal ilişkilere olanak sağlayabilecek bir
mekânsallıktır.
Sovyet planına geri dönecek olursak, tekstil dışında stratejik sektörler olarak demir ve kimya sanayisinin kurulması konusuna da vurgu yapan rapor
(örneğin demir sanayinin Zonguldak bölgesine kurulması), uzun vadeli ve geniş ölçekli bir ekonomi
alanının ulusal bir mekânsal kurgu içinde görülmesini olanaklı kılan bir perspektif sunmuştur. İlgili
projeler uzun dönemdeki yatırım tercihlerine de öncülük etmiştir. Plan kâğıt üzerinde de kalmamış Sovyet deneyiminden, sanayileşme projeleri ve fizibilite
konusunda destek alınmış ve ileride ele alınmaya çalışılacağı gibi ortak projeler de yürütülmüştür. 11 Nisan 1934 gizli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen
“Birinci Beş Yıllık Sanayi Programı” farklı arayışların ve çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Başta tekstil olmak üzere camdan, bakıra ve demire
kadar birçok sektörde tesisler kurulmasını, nitelikli
iş gücü yaratılmasını, yabancı yatırımların engellenmesi gibi birçok konuyu karara bağlarken, planda
makro hedefler (büyüme, GSMH artışı vb.) çok fazla
ortaya konmamış, bir proje yatırımları bütünü mantığı benimsenmiş gibidir. Planda yer alan tesislerin

yer seçiminde devletin güvenlik, siyaset ve toplumsal
saiklerle hareket ettiği görülmektedir (Tezel, 2002:
297-303). Bu ilk ve önemli programda mekânsal
tercihlerde gerek iç gerekse dış güvenlik endişelerinin iktisadi, bilimsel parametrelere baskın geldiği de
açıktır. Programın en pahalı, önemli projesi olan ve
bir İngiliz firmasına yaptırılan Karabük Demir Çelik Tesisleri, güvenlik nedenleri gerekçe gösterilerek
gerek Zonguldak’taki kömür havzasından, gerekse
limanlardan oldukça içeriye Karabük’e yapılmış tesisin kapasite kullanımı uzun yıllar boyunca çok düşük
seviyelerde seyretmiştir (Tezel, 2002: 304). Karabük
Demir Çelik Tesisleri’nin yer seçimiyle ilgili bir diğer
yorum da kömür ocakları, liman ve sanayi tesislerinde çalışan işçilerin bir merkezde toplanmasına engel
olunmak istendiğidir, özellikle kömür madenleri için
işçi bulmakta zorlanan devlet işletmelerinin zorunlu
çalışma yöntemini getirdiği, hatta madene inmek istemeyen işçileri bastırmak üzere özel bir polis teşkilatı
kurduğu düşünüldüğünde bu görüş çok da uzak bir
ihtimal gibi durmamaktadır (İnsel, 1996: 159-160).
“Birinci Beş Yıllık Sanayi Programı” çerçevesinde sanayi bölgelerinden uzakta kurulan tesislerle ilgi İnsel,
Cumhuriyetin ilgili dönemde mekâna bakışıyla ilgili
ilginç saptamalarda bulunmaktadır:
“Devletin, sanayi bölgelerinden uzakta kurmaya
çalıştığı kamu işletmeleri, görece sanayileşmiş işçi
getirmek zorunda kalıyorlardı. Oysa devlet, bu tür
işletmelerin bütün ülkeye yayılmasını istiyordu;
çünkü homojen bir ulus-devlet yaratmalı, yarı-kırsal kökenli el emeğinden dilediği gibi yararlanabilmeli, üstelik bu el emeği, özellikle tarımsal aile
ekonomisi çevresinde yeniden üretilebilmeydi.”
(İnsel, 1996: 160)

Planlama mantığı modernleşmeci bir bakış açısı
taşımakta ekonomik gelişme ve sanayileşmeyle paralel toplumun modernleşerek, gelişeceği ön görülmektedir. Döneme genel olarak baktığımızda olumlanan
ve amaçlanan şeyin aslında toplumsal pratiklerin
dönüşümü yoluyla yeni bir mekân üretmek olduğu düşünülebilir. İlk bölümde de belirttiğimiz gibi
1923’ten beri farklı alanlarda devam etmekte olan
devlet eliyle sanayileşme ve üretim ilişkilerinin deği-
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şimi, o zamandan beri yeni bir mekân üretiminin koşullarını yaratmaya çalışıyorsa da planlama dönemi
bunun çok açıkça ifade edildiği, toplumsal kalkınma
adıyla sosyal pratiklerin değişmesinin amaçlandığı
dolayısıyla yeni bir mekân yaratma amacı güden bir
dönem olarak görülebilir. Plan fikri zaten başlı başına
güçlü bir söylem olarak kabul edilebilecekken yukarıda da değindiğimize benzer tartışmalar bu söylemin
güçlenmesine yardım etmiş gözükmektedir. Buna
karşın tasavvur edilen bu yeni mekânın neden istenildiği gibi gerçekleşmediğini anlamak için uygulamalara, planlara, toplumsal dinamiklere tek tek, ayrı ayrı
bakmak ve onlara göre hareket etmek bile mekânın
üretimi konusunda net, kesin analizler yapmaya, kesin çözümler üretmeye yetmeyebilir. Mekânı sosyal
pratiklerin bir ürünü olarak gören Lefebvre’in de
belirttiği gibi neo-kapitalizm ya da “organize” kapitalizm, hatta teknokratik plan ve programcılar bile
neden ve sonucun, saiklerin ve etkilerin mükemmel
biçimde anlaşılmasına dayanarak bile bir mekânı tek
başlarına üretemezler (Lefebvre, 1991: 37). Buna
karşın planlar bir tarafıyla da mekânı yeniden üretme
amacıyla Anadolu’da hayata geçmeye başlamıştır.
Kayseri ve Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası
Erciyes’in eteğine kurulmuş, doğanın pek cömert davranmadığı ama konum ve hinterlant açısından avantajlı kabul edilebilecek bir yerde bulunan
Kayseri, tarihsel geçmişi, eskiden beri özgün olduğu
savunulan toplumsal yapısı, insanlarının özellikleri ve kültürüyle geçmişi olan belki de birçok diğer
benzeri gibi “kendini önemseyen” bir şehirdir. Kent,
uzun ticari, tarihi geçmişine karşın 20. yüzyılın başlarında imparatorluktaki benzer birçok şehir gibi
geleneksel üretim-ticari etkinliklere dayalı, kısıtlı ve
dar bir ekonomik çerçeveye sahipti. Buna karşın, belki dün de olduğu gibi şehrin “kendini önemsemesi” mülakatlardan edinilen bir izlenim. Öte yandan
akademik, siyasal, gündelik tartışmalara bakıldığında
Kayseri, benzer birkaç Anadolu şehri gibi gündem
içinde de sürekli bir yer tutmuş, tutmaya devam etmektedir ki bu tartışmaların Kayserililer tarafından

dikkatle izlendiği ve önemsenmesinin olumlu karşılandığı görülmektedir. Var olduğu iddia edilen özgün
ticari zekâsı nedeniyle ayrı bir yeri olan Kayserililere
sorulduğunda şehirde ticaretin, ekonomik etkinliğin
kökenleri Hititlere kadar dayandırılırken, mevcut
muhafazakâr toplum yapısının da ekonomik başarıda etkili olduğu açıkça söylenmektedir. Şakayla karışık, Kayserilinin ticari zekâsını Erciyes’in suyundan
ya da havasından aldığını söyleyenler de bulunmakta. Şehrin günümüzdeki kapitalist başarısında ise bu
geleneksel muhafazakâr toplumsal yapıdan doğduğu
düşünülen girişimci sınıfın önemi sürekli anlatılmakta. Bu sınıfın muhafazakâr niteliklerinin, onların
iş modellerinde, başarılarında pay sahibi olduğu da
dile getirilmekte. Şehirde üzerine pek konuşulmayan
sınıf ise kuşkusuz işçiler. Sermaye sahibi girişimci
sınıfın işçisiyle olan ilişkisinin İslami hayırseverlik
bağlamında ele alınma eğilimi ise sezilmekte. Gökalp
düşüncesinde sınıflar arası savaşımın engellenmesi
için sunulan çözümlerden biri olarak görülen İslami
hayırseverliğin solidarist korporatist modelle uygunluğunu vurgulayan Parla yorumunu burada tekrar
hatırlamak yararlı olabilir. Öte yandan Parla’nın bir
diğer çıkarımı olan İslam hayırseverliğiyle dayanışmacı korporatizmin sentezini yapmaya çalışırken
bir anlamda “kapitalist ruhu”, İslam’ın yardımıyla
liberallikten solidaristliğe çevirmeye çalışmaktadır ve
bunun da ulusal burjuvazi yaratma çabalarının önünü açan bir yaklaşım olduğu düşüncesi hatırlamaya
değer gözükmektedir. Kriz dönemlerinden söz açıldığında ise bu hayırseverlik bağlamı iyice öne çıkmaktadır. Doğanın, taş ocakları dışında pek cömert davranmadığı bu İç Anadolu kentinin merkezinde ilk
duyumsanan, büyük yapılar bütününün hissettirdiği
taşın ağırlığıdır. Başlangıçta kaba gelen bu taş yapıların ağırlığı, detayda sanatın gücüyle, derin bir kültürün izi olduğu belli olan ince taş işçiliğiyle zarif hale
gelmiştir. Bu doğal sınırlılığın da kentin zanaat ve
ticarette gelişmesine yol açtığı öne sürülmekte. Kent
merkezi, Anadolu Orta Çağı’nın, Roma’nın, Türk
Beyliklerinin ve en çok da Selçuklunun izlerini taşımaktadır. Kentin tarihsel mekânı içinde Osmanlı’ya
ait ve imparatorluk dönemini hissettirecek bir yapı
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göze çarpmamaktadır. Kent merkezi, mekânsal açıdan sanki Anadolu Orta Çağı’ndan modern ulus
devlete sıçramış gibidir. Nahid Sırrı Örik 1930’larda
tuttuğu gezi notlarında bunu şöyle belirtir:
“…şehre tabir caizse damgasını basan idare ve
hâkimiyet, Osmanlıların değil Selçuklularınkidir.
Cumhuriyet rejiminin bütün mazi eserlerini en
şuurlu ve dikkatli bir tarzda meydana koyarak burada adeta bir Rönesans açmasını istemek ise fazla
bir talep değildir.” (Örik, 2000: 115)

Çoğunluğu Orta Çağ’dan ya da o dönemi izleyen üsluptaki bu yapılardan uzakta, tarihi merkezin
dışında ise onlarla aynı taş malzemeyi paylaşan ama
farklı bir bağlamda anıtsal, Sovyet Konstrüktivizmi
üslubunda 1930’lu yıllardan kalma bir üretim kampüsü bulunmaktadır ki, orası da yeni bir mekânsal
eşik yaratmış olduğu öne sürülen Kayseri Sümerbank
Bez Fabrikası’dır. Kent merkezinin imgesel olarak
çağrıştırdığı Orta Çağ, Sümerbank Fabrikası kampusu görünür olduğunda yerini erken Cumhuriyet dönemini, modern Türkiye’yi, 1930’ları, hatta bir ölçüde de Sovyetik çağrışımlara bırakır. Kayseri gözlemlerine bu noktada ara verilerek kalkınma konusuna
yukarıda özellikle kalkınmanın ulus devlete sunduğu
olanaklar bağlamına geri dönerek önce Sümerbank
öyküsüne bu noktadan başlanabilir.
1927 yılında demiryolu ağına katılmasını Kayseri açısından yeni bir başlangıç noktası olarak görmek mümkün. Şehrin ulusal pazarla bütünleşmesini
sağlayan bu demiryolu onu ara bir üs haline getirmiş
ve ileride karayollarıyla da devam edecek stratejik
konumunun başlangıç noktası olmuştur. Öte yandan 1927’den 1935’e kadarki süreçte kentte Uçak ve
Motor Fabrikası, Tank Tamir Fabrikası, Sümerbank
Bünyan Halı İpliği Fabrikası, Bünyan Hidroelektrik
Fabrikası ve son olarak da Sümerbank Kayseri Bez
Fabrikası kurulmuştur (Doğan, 2007: 91-94). Sümerbank ismini, Atatürk’ün Sümerler’e olan ilgisine,
onlara yeni tarih anlayışında milli köken açısından
verdiği öneme ve Sümerler’in bankacılığın temellerini atan uygarlık olarak görülmesi yaklaşımına
borçludur (aktaran Koraltürk, 1997). Devletçilik ve

temelinde yattığı öne sürülebilecek korporatist yaklaşımın en önemli kurumsal girişimlerinden olan Sümerbank, temel olarak devlet tarafından kurulacak
bütün sanayi müesseselerinin etüt, proje, kuruluş ve
yönetimini gerçekleştirecek, ulusal sanayinin gelişmesi için özel sektör de dâhil olmak üzere teknik,
maddi her türlü desteği verecek ve de hem kendi
fabrikaları hem de özel sektör için gerekli usta ve
işçileri yetiştirmek üzere her türlü eğitim faaliyetini yürütecek geniş ölçekli bir korporasyon gibi modellenmişti (Toprak, 1988: 31). Sümerbank’ın en
büyük yatırımlarından biri olarak Kayseri Bez Fabrikası, Sovyet-Türk işbirliğiyle kurulmuştu. Başlangıç
olarak Sovyet uzmanlar tarafından hazırlanan rapor
doğrultusunda tekstil sanayinin kurulması için Sovyet ve Türk uzmanlar temaslara ve gezilere başlamış,
Türkiye’de Sümerbank’ın karşılığı olacak Turkstroy
(Türkstroi) adında bir kurum, Türkiye’de dokuma
sanayinin kuruluşu işiyle uğraşmak üzere Sovyetler
tarafından Moskova’da, bir Sovyet bürokrat başkanlığında yüzün üstünde uzman personeli istihdam
edecek biçimde kurulmuştur.

Türkstroy Arması

Kayseri fabrikasının projelerinin hazırlanmasından, yatırımına, eleman yetiştirmeye kadar tüm sü-
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reçler Türk-Sovyet işbirliğiyle yürütülmüştü (Tuna,
2009: 282). Fabrikada çalışacak nitelikli personelin
yetiştirilmesi için 76 stajyer ve sayısı belirtilmeyen
mühendis kurs görmek üzere Moskova’ya gitmiştir.
Kayseri Fabrikası’nda faaliyete geçtiği yıl olan 1935’te
çalışan tüm ustalar Moskova bez numune okulundan
yetiştirilmiş ve Sovyet fabrikalarında ustalık yaparak
stajlarını tamamlamışlardı (Tuna, 2009: 267-268).
Fabrikanın temel atma töreninde konuşan dönemin başbakanı İsmet İnönü, tekstil sanayinin önemine vurgu yaparken ve her memlekette sanayinin az çok
bu koldan başladığını söylerken, dokuma sanayisindeki gelişmenin pamuk dolayısıyla tarıma da önemli
katkıları olacağını vurgular. İnönü sanki geç kalınan
sanayi devriminin Anadolu topraklarında başladığını
müjdeler gibidir. Türk-Sovyet dostluğuna yaptığı vurgunun ardından konuşmasının sonunda Türk inkılabının inandırıcı ve hakiki manasını zihinlere bu yeni
iş ailesi, fabrikaların yerleştireceğini söyler (aktaran
Toprak, 1988: 176). Burada da bu sanayileşme deneyinin, deneyiminin toplumsal zihniyette yaratacağı
bir diğer devrimden bahseder gibidir. Sanayileşmeyle
yakalanan bir zaman olarak modernlik, sanki bu sanayileşme cisimleştiği anda onun mekânsallığına dâhil
olanları dahası ondan dolayı olarak etkilenenlerle birlikte bu modern zamansallığa evirecek gibidir.
İnönü’nün sözlerinden sonra bu kez fabrikanın
açılışında yapılan bir konuşmaya İktisat Vekili Celal
Bayar’ın Sovyet dostluğuyla ilgili sözlerine kulak vermek gerekir. Bayar sanayileşmenin öneminden, Türk
milletinin ilerlemesinin “medeni” alandaki “en önemli aracı” olarak gördüğü ekonomik gelişmeden söz ettikten sonra Sovyet dostlarına minnetlerini sunar;
“…seyredenlerin gözlerini kamaştıracak büyük
eser, hem Türk-Sovyet dostluğunun bir abidesi,
hem de yeni kurulan ve bütün dünyanın hayretini celbeden büyük Sovyet sanayiinin en parlak
bir misali olacaktır… Arkadaşlar…(bu canlı eser)
çoktan beri kalbinizde yaşayan Sovyet dostluğunu
da temsil ediyor… Sovyet dostluğu gün geçtikçe
kıymetini arttırıyor… bu dostluğun menbaı asildir, temizdir, saftır.” (aktaran Toprak, 1988: 181)

Bayar, Türkiye’nin en büyük pamuklu bez fab-

rikası olarak faaliyete geçen Kayseri Bez Fabrikası’nı
açarken burayı yalnızca bir üretim mekânı olarak değil genç Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirme, tüm sanayi için bir model olma ve atıl
durumda kaldığı düşünülen pamuk üretimini de canlandırarak tarımı kalkındırma gibi birçok misyona sahip bir yer olduğunu anlatarak sürdürür konuşmasını
(aktaran Toprak, 1988). Sovyet modeline methiyelerini sunan iktisat vekili Celal Bayar açılıştan çok değil
bir yıl önce, 1934 yılında Amerikalı bir uzman grubuna bir rapor hazırlatmıştır. Hines Raporu olarak anılan bu raporda, sanayileşme ve devletin bu sanayileşmedeki rolüne vurgu yapılmazken, devletin piyasadaki belirsizlikleri giderici rolüne vurgu yapılmış, tarım
ve köylülük sanayiden ziyade öne çıkarılmış Türkiye
için bir sanayi ülkesi olma rolü biçilmemiştir (Kara,
2006: 151,152). O dönemde Batı’nın hem geçirdiği
Büyük Bunalım –bu örnekte de olduğu gibi– hem de
yaklaşım farkı nedeniyle genç Cumhuriyet’in sanayileşmedeki destek arayışlarını başka bir yöne kaydırdığı görülür. Bu destek kendisi gibi genç bir devletten kendisi de ağır sanayisini yeni kurmuş komşusu
Sovyetler Birliği’nden gelmiştir. Kuşkusuz o dönemde
başka model, destek arayışları olmuştur. Öte yandan
öncelikle ele alınacak konu Bayar’ın da belirttiği ve
ileride ele alacağımız gibi ekonomi alanı ve kalkınma,
Cumhuriyet’in ve devletin toplumsal alanını da çerçeveleyebileceği önemli bir alan olarak görülmüş olması
konusudur. İnönü’nün fabrikayla ilgili beklentilerine
bakmak ise bu toplumsal alanı çizme motivasyonunu
iyi özetler gözükmektedir:
“Büyük, küçük bu fabrikada çalışanların tek vazifeleri onu, milletin örnek bir milli müessesesi
haline getirmektir. Fabrika olarak örnek, san’atte
teknikte ekonomide, hülasa iyi işlemede örnek…
Bunlar kadar mühim olan intizamda, çalışmakta,
disiplinde bir örnek fabrika… ve hepsinden mühim olarak bir milli müessese ruhunda, cumhuriyetçi, milliyetçi kültürü ile Anadolu ortasında
medeni ve manevi bir kale gibi sağlam karakterde
olması lazımdır.” (aktaran Aytemur, 2010: 190)

Milli Şef ’in söylediklerini, fabrikanın misyonunun aslında yalnızca pamuklu kumaş üretmek değil,
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Anadolu’nun içinde ulus devletin temel değerlerini
yeniden üreterek onların korunmasını sağlamak olarak yorumlamak mümkün gözükmektedir. Fabrikaların kale olarak görülmesi yukarıda da değinildiği
üzere Atatürk’e de atfedilen ünlü bir metafordur. Kale
temelde bir savunma durumuna referans verir gibi
dursa da bu metaforda dışarıdan etkilere kapalı ve
içinde değerlerin de üretildiği kapalı bir mekân olarak
ifade edilir gibidir. Sümerbank Bez Fabrikası daha kuruluşundan itibaren yalnızca bir üretim mekânı olarak tahayyül edilmediği öne sürülebilir. Anadolu’nun
önemli iç merkezlerinden olan Kayseri’yi ekonomik
alan üzerinden dönüştürebilmek önemli bir noktaya
işaret etmektedir. Konu olan mekânın kendisi değil
ona atfedilen değerler tahayyül edilen mekân olarak
fabrikadır. Buradan hareketle kalkınmayı yalnızca
ekonominin bir alanı gibi ele almanın sorunlu bir
yaklaşım olduğunu öne sürebilmek mümkündür.
Sovyet Konstrüktivizmi içinde yer alan Ivan Nikolaev4 tarafından tasarlanan Kayseri fabrikası batı
tarzı “modern” mimarlık anlayışının ve yaşayışının
bir uzantısı olarak değerlendirilmekte, yine bu “modern” tarz doğrultusunda basit ve yalın tarzda binalardan oluşmaktadır. Bu modern mimarinin ve planlama anlayışının aynı zamanda yaşam kalıplarını da
ithal etme amacındaymışçasına değerlendirilebileceği
savunulmaktadır. Bu yaklaşıma göre devlet fabrikaları sadece sanayileşmek için üretmemiş aynı zamanda
dönemin sanayileşmiş Batılı ülkelerine ait kentlerin
birer örneğini her bir sanayi tesisiyle birlikte inşa etmiştir öte yandan bir Sovyet projesi olarak fabrikanın
hem mekânsal hem de işletme özellikleriyle sosyalist
düzen ürünü olarak kurgulandığı da savunulmaktadır. Bu argümanı fabrikanın mimarisine hâkim olan
4

Mimar Nikolaev’e atfen Nikolaev Evi olarak bilinen
Moskova’daki “Tekstil Enstitüsü Komünal Evi”i çalışma
alanlarını, kamusal hizmetleri ve yaşama alanlarını fiziksel
olarak birbirinden keskin biçimde ayırmasıyla, kişisel alanı
tamamen minimize etme amacındaki penceresiz çok küçük yurt
odalarıyla ve mimarinin binada barınan öğrencileri komünal bir
askeri disiplin içinde yaşatacak biçimde tasarlanmış olmasıyla
ünlüdür. Sovyet Konstrüktivisminin bir örneği olan bu yapı bu
akımın yeni düzene göre yaşamı yeniden şekillendirme çabasına
bir örnek olarak düşünülebilir.

Sovyet konstrüktivist yaklaşımla açıklayan Asiliskender, binaların modernizmin mimaride makinelere
öykünmesinin somutlaşmış halleri olmaları yanında
Sovyet konstrüktivizminde görülen biçimsel öğelere
de dikkat çeker (Asiliskender, 2009: 117).
Alman araştırmacı Lilo Linke’nin 1937 yılında
yayınladığı makalesinde fabrika hakkındaki gözlemlerini aktaran Zeybekoğlu da, araştırmacının fabrikanın kantininde Atatürk ve Lenin’in karşılıklı asılmış
resimlerinden bahsederken aslında fabrikanın ve üretimin mekânsal organizasyonuna atıfta bulunduğunu söyler (Zeybekoğlu, 2009: 238). Fabrika geleneksel Kayseri merkezine yakın sayılmayacak ama yeni
İstasyon Caddesi’ne yakın bir alanda lojmanlar, revir,
lokaller, market, kreş, fırın gibi temel gereksinimlere
yönelik mekânlar yanında kapalı tribünlü futbol sahası, tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu gibi olanaklara sahip çevresine bağlı olmayan biçimde adeta
kendi başına bir şehir özelliklerine sahip biçimde kurulmuştu. Fabrikayı hem tüm ulus için üreten, hem
onun ürettiğine değer kazandıran bir sanayi kompleksi, hem de bu ulusun üretime, kalkınma çabasına
katkıda bulunan seçkin fertleri için idealize edilen,
yaşamın üretildiği mekân olarak görmek mümkündür. Zeybekoğlu’nun ifade ettiği gibi fabrikada üretilen yalnızca dokuma değildi, ulusal kimliğin ve
ideal bir toplum kültürünün mekânsal düzlemde, bir
model olarak inşa edilmesi amaçlanmıştı. Kayseri’de
olduğu gibi fabrikalar binlerce işçiyi tek bir çatı altında toplayarak onlara aynı hedef doğrultusunda
solidarist çalışma ülküsünü Cumhuriyet’in aydınlık
geleceğine olan inanç biçiminde ortaya koyar gibiydi (Zeybekoğlu, 2009). Öte taraftan Catherine
Alexander’ın Türk sanayileşmesini normatif sosyal
pratiklerin ortamını üretmeninin ötesinde içsel bir
sömürgeleştirme süreci olarak görmesi dikkate değer
bir yaklaşım olarak görülebilir. Alexander’a göre merkez tarafından tanımlanan, aydınlanmış elitler tarafından getirilecek olan uygarlık, Cumhuriyet’in taşradaki küçük kardeşlerine bu yolla gelecekti. Konunun yukarıda da ele almaya çalıştığımız post kolonyal
yaklaşımlar bağlamında yeniden değerlendirilmesi ve
bu sürecin Alexander’ın tespitinde olduğu sömürge-
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Nikolaev Tarafından Tasarlanan Kayseri Bez Fabrikası
leştirmeci bir süreci başlatıp başlatmadığı ve toplumda ona benzer sonuçlar verip vermediği bu kuramlar
açısından ele alınması gereken bir konu olarak görülebilir. Bir diğer taraftan Alexander yukarıda ele almaya çalıştığımız Sovyet modeli uyarlamasına benzer
biçimde, Stalin’in beş yıllık planlarında belirlenen,
1930’larda gelişmeye başlayan demir-çelik bölgesi
Magnitogorsk’un gelişimiyle de Cumhuriyet’in bu
yaklaşımı arasında paralellikler bulur (Alexander,
2002: 127). Toplumsal sınıflar açısından da konuya
bakan Alexander’a göre orta sınıf tüccarlar ve devlet için çalışanlar için sanayileşmeyle birlikte gelen
moderniteyi olumlu ve kabul görmesi gereken değerler bütünü olarak algılarken, toplumun özellikle
de devlet müdahalesine uğramayan, onunla ilişkisi
olamayan sınıfları için modernlik olumsuz bir algıydı (Alexander, 2002: 131). Nahid Sırrı Örik, Kayseri
gezisine devam ederken yüzlerce yıllık tarihi geçmişi
olan eserler yanında Kayseri mensucat fabrikası, kapalı olmasından dolayı gezememesine, detaylı olarak
anlatamamasından müteessir olmasına karşın, onu
Cumhuriyet rejiminin bir hediyesi olarak isimlendirir. Öte yandan Örik, fabrikayla ilgili gözlemlerini,
işittiklerini pek muazzam, pek hayırlı olarak aktarır.
Duyduğu kadarıyla şehri büyük bir ekonomik buna-

lımdan kurtaran bu fabrika gençleri işsizlikten kurtarması yanında fabrikanın yarattığı kültürel, sportif
etkinliklerden de bahseder. Fabrika’nın yakınında
bulunan istasyonla da eski şehir arasının modern
binalarla dolmakta olduğunu, buralardaki arsa fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirten Örik, şehrin
iktisadi açıdan gelişme imkânlarının potansiyeline de
vurgu yapar (Örik, 2000: 113,114).
Ali Ekber Doğan, tesisin modernleşmeci merkezin mekân üretim projesi olarak da ele alınabileceğini
öne sürerken Sümerbank ve diğer kamu yatırımlarıyla desteklendiğini savunduğu modernleşme hareketlerinin 1930’lardan 1950’lere kadar şehre hâkim
olduğunu, kente yeni anlamlar ve yaşam biçimleri
kattığını belirtir. Bu savını o dönemden aktarılan
meydandaki sinemanın daima dolu olmasıyla, lokantalarda yemekten ziyade içki bulunması gibi örneklerle destekleyen Doğan, bu gündelik yaşam göstergeleri aracılığıyla o dönemde bile Kayseri’de modernleşmenin bugünkünden daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılabileceğini savunur. Doğan’ın bu modernleşme
hareketinin toplumsal tabanı olarak gördüğü ise esas
olarak kamuda çalışan işçi ve memurlar, onların aileleridir. Bu toplumsal taban, mevcut iktidar bloğundakilerden farklı olarak modernleşmeye, gelecek ne-
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sillere daha iyi koşullar sağlayabilecek ilerlemeci bir
iyimserlikle baktıklarını belirtirken onların gündelik
yaşamına da bakmaktadır. İşçi-memur kamu çalışanlarının kurumlarına ait lojmanlarda oturduğuna;
çocuk, yakacak, giysi yardımları aldıklarına ve ortalama esnaf-zanaatkârdan daha güvenceli bir yaşama
sahip olduklarını söyler. Doğan’a göre bu güvenceli
koşullarda yaşayan zümre ortak bir yaşam kültürünü
paylaşmakta, Halkevi etkinlikleri, spor karşılaşmaları
izlemekte, bayram ve yıldönümlerinde özel kutlamalar yaparak Kemalist orta sınıf ahlakını ve kültürünü
yeniden üretmektedirler. Doğan’a göre bu dönem
mimariye bakılarak da anlaşabileceği gibi modernleşmeciliğin bu zümreyle değil yerel burjuvayı da etkileyen biçimde hissedildiği bir dönem olmuştur (Doğan, 2007: 123-125). Ama destekleyici bir kanıt olarak şu anda atıl durumda olan fabrikanın lokalinin
de zamanında önemli bir sosyal kulüp işlevi görerek
Doğan’ın sözünü ettiği yaşam tarzının yeniden üretildiği, Kayseri için popüler mekân olduğu da mülakatlarda gündeme gelen bir durumdur. Modern bir
fabrika, düzenli bir çalışma disiplini, yaşam imkânı
ve düzenli bir ücretin iş gücünü kendine çekerek,
geleneksel olandan koparacağını kuramsal düzeyde
düşünebiliriz.
Öte yandan ilk dönemde bu üretim mekânının,
o kadar da çekici bir yer olarak algılanmadığını öne
sürebiliriz. Kayseri’de yaptığımız bir mülakatta açıldığı dönemde fabrikaya işçi bulmak için başlangıçta
oldukça çaba harcandığını, hatta davul-zurnayla işçi
arandığı aktarılmıştır. Davul zurna konusu abartı
gibi gözükse de Ahmet Makal bu savı doğrulamaktadır. Makal’a göre Kayseri Bez Fabrikası’nın kurulmasını müteakip ilk beş yılda fabrikada 19761 işçi
çalışmıştır ki, bu da iş gücü tam yedi kez yenilenmiş
olması anlamına gelmektedir (Makal, 2007: 124).
Diğer devlet işletmelerinin de benzer sorunları yaşamakta olduğunu belirten Makal, bunun hem üretimde aksamaya, hem de verimlilik kaybına yol açtığını
söylerken aynı zamanda üretimde sürekliliğin de sağlanamadığını söylemektedir. Makal’a göre sosyal politikalar bu sorunlara çözüm bulmak için geliştirilmiş
araçlardır. Dolayısıyla konuyu yalnızca fabrikanın

modernleşme idealleri açısından ele almak da doğru olmayacak, faydacı çözümleri yalnızca pragmatik
çözümler olarak görmek de yararlı olacaktır. Bu önlemler, davul zurna sonrasında ise yine mülakattan
bize aktarıldığı gibi artık fabrikada çalışmayana kız
verilmediği yeni bir dönemi de açmıştır.
Konuya bir de sınıf bilincinden bakılacak olursa Feroz Ahmad’ın görüşlerine yer vermek yararlı
gözükmektedir. Yukarıda Cumhuriyet ideolojisinin
düşünsel temellerini ele aldığımız bölümlerde millet
olmak için sınıfsız bir toplum fikrinin ortak olarak
dile getirildiğine değinilmişti. Liberalizm ya da sosyalizmin reddedildiği gibi. Ahmad’a göre imtiyazsız,
sınıfsız, kaynaşmış bir kütle fikrine karşı sınıf bilinci paradoksal biçimde sanayileşmenin hızlandığı
1930’larda daha da köreldi. Ekonomiyi ve toplumu
dönüştürme aracı olarak sanayileşme devlet eliyle yürütüldüğü için Kemalist ideolojiyle yetişen işçiler için
hırçınlaşmak mümkün değildi çünkü mevcut yönetim “halkın devleti”, “halkın partisi” sloganlarıyla
özdeşleşen halkçılık söylemiyle psikolojik açıdan
greve ya da eyleme gitmek konusunda zorlanıyorlardı. Ahmad’ın bir diğer tespiti de köyünden kopmak
zorunda kalmış dolayısıyla işçileşmek zorunda olan
kitlelerin bu zorunlulukları sınıf bilinci önünde bir
engeldi. Ahmad bu konuya örnek olarak Kayseri Bez
Fabrikası’nı verirken, fabrikanın inşaatında çalışmak
üzere gelen 4.500 işçinin bir kısmının geri dönmeyerek fabrikada işçi olarak kalmış olduğunu söyler. Öte
yandan tüm çağrılara rağmen kadın iş gücü fabrikaya istenildiği ölçüde çekilememiştir (Ahmad, 2007:
147-148). Fabrika kurulduktan sonra tam teşekküllü
bir kreşin faaliyete geçmesi belki bu anlamda bir isteğin de sonucu olarak değerlendirilebilir.
Bu durumu farklı bir açıdan yorumlayan
Keyder’e göre ise ulusal kalkınmacılık devlet ve ulusal burjuvazinin ortak çıkarlarına dayanan bir uzlaşmanın sonucudur. Türkiye’de modern sektörde
çalışan, sendika dolayısıyla sosyal haklara sahip bir
imtiyazlı işçi sınıfı aristokrasi olduğunu öne sürerken, bu zümrenin kalkınmacı model içinde örnek,
umut veren modernleşme projesinin vaatlerine ve
niteliklerine uygun bir sınıf yaratarak bu söyleme
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katkıda bulunduğunu söyler (Keyder, 2004). Makal,
zorunluluk nedeniyle modern sektördeki işçilerin
koşullarının iyileştirildiğini söylerken, Keyder bunu
planlı bir hareket olarak görmüştür. 1935 yılından
1999’a kadar faaliyet gösteren fabrikanın Kayseri’ye
bir diğer önemli katkısı da nitelikli iş gücü yaratması
ve ticarete olan katkıları olmuştur. Fabrika’nın eğitiminden, çalışma deneyiminden geçenlerin sonradan kurulacak olan özel sektör yatırımlarına nitelikli
iş gücü sağladığı, dahası orta ve küçük ölçekli yeni
yatırımcılar yarattığı da belirtilmektedir. Kayseri Ticaret Odası’yla gerçekleşen bir mülakatta fabrikanın
ilk kurulduğu dönemdeki bir dergiye atıf yapılmıştır.
O dönemde Kayseri’nin şehir bazında yıllık toplam
tarımsal ürün ithal-ihracatıyla, fabrikanın sadece bir
aylık ücret dağıtımının aynı olduğu aktarılmıştır.
Bunun, o dönem için kente müthiş bir para pompalanması olduğu belirtilmektedir. Öte yandan dikkat
çekici bir diğer tespitte, bugün kentin önde gelen
tekstilcilerinin ya da babalarının birçoğunun Sümerbank toptancısı olduğu da belirtilmiştir. 1950’lerden
sonra açılan Orta Anadolu, Birlik Mensucat gibi büyük özel yatırımların ortaya çıkması da bu ilişkilerle
birlikte anılmıştır. Özellikle 1950’lere kadar Sümerbank da dâhil olmak üzere kamu yatırımlarının şehrin ekonomisini son derece canlandırdığı açıkça dile
getirilmektedir. Kayseri’nin o günden bugüne kamu
yatırımlarından hâlâ çok iyi pay aldığı belirtilmektedir5. Fabrikanın yalnızca modernleştirici yönüyle
çalışanlarına ve çevreye değil, yerel burjuvazinin gelişimine de etki ettiği öne sürülebilir. Bu durumun
beklenilen hatta arzu edilen bir sonuç olduğunu
okumak da olasıdır. Yapılacak çalışmalar ilerledikçe,
fabrikanın etkileri üzerine karşılaşılacak daha farklı
boyutlarda da karşılaşılması mümkün. Fabrikayla ilgili araştırma ilerledikçe yeni bulgulara ulaşmak da
olası. Bu noktadan itibaren başta belirttiğimiz üzere
günümüz kalkınma söylemine bakılabilir.

5

Kayseri Ticaret Odası Başdanışmanı Murat Yerlikhan’la
10.11.2010 tarihinde yapılan mülakattan.

Ekonomide yeni dönem ve Kayseri: Anadolu
Kaplanı “İslami Kalvinist”
Leo Van Velzen 1970’lerde Kayseri’deki küçük
ve orta ölçekli girişimler yoluyla sanayileşmenin
olanaklarını araştırdığı çalışmasında sanayileşmede
devletin rolünün, etkinliğinin tamamen azaldığını
söylerken DPT başta olmak üzere tüm kurumların
yalnızca kâğıt üstünde bazı planlar yapmakla uğraştığını belirtir. Velzen’e göre sanayileşme, devletçilik
uygulamalarının yapıldığı dönemden bu yana hiç
ilerlememiş, KOBİ’ler üzerinden sanayileşmenin geleceğine bakıldığında ortada kayda değer hiçbir gelişme olanağı da gözükmemektedir. Kayseri’nin geleneksel ekonomik ilişkileri hem de devletin politikaları bu alanda hiçbir olumlu işlev üstlenmemektedir
(Velzen, 1978: 189-190). Velzen’e göre Kayseri’de ve
Türkiye’de devlet artık sahneden çekilmeye başlamış,
bunun sonucunda da sanayileşme olanakları tıkanmış gözükmektedir. O günün politikalarından söz
eden Velzen, devletin kalkınma yaklaşımının artık
orta sınıfların girişimciliğini teşvik etmek üzere kredi ve bazı yasal avantajlar sağlamak olduğunu söyler
(Velzen 1978: 39). Velzen’in devletin artık fabrika
kurmadığı için ekonomi alanından çekildiğini düşünmesiyle bu argümanı da pek tutarlı gözükmemektedir. Daha sonraları İslami Burjuva’nın gücünü
açıklamak üzere kullanılan Çankaya korporatizminin yerini alan “Mecidiyeköy Çoğulculuğu”na
(Yavuz, 2008) gidilmesinde devletin bu basit gözüken teşvik uygulamalarını tartışmak önemli gözükmektedir. Çünkü 1970’lerde küçük ve orta ölçekli
üretim yapan firmaların bir kısmı ilerleyen süreçte
büyümüş ve Türk ekonomisinin ilk 500’üne girecek
önemli oyuncular haline gelmişlerdir6.
Çağlar Keyder, kapitalizmin uzun tarihi içinde
1920’lerden 1970’lere kadar olan süreci gerek gelişmiş
gerekse azgelişmiş ülkelerde devlet kuran sınıfların ön
planda olduğu, kendi mantıklarını ekonomiye empoze edebildikleri bir dönem olarak görür. Keyder’e
6

Örneğin İstikbal Mobilya 1978 yılında ancak fabrikaya
geçmiştir.
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göre bu dönem iki süper güçten biri olan Amerika’nın
da, kurduğu dünya düzeniyle, bu devlet kadrolarının
politikalarını ekonomik büyüme ve denge stratejisi bağlamında desteklediğini savunur. Buna karşın
Keyder milliyetçi, modernleştirici olarak nitelediği
kalkınmacı ekonomik devlet politikalarının ağırlığını 1970’lerle birlikte kaybettiğini savunur. Dengeler
artık kapitalizmin, bu kez gerçekten dünya düzeyinde
işleyebileceği bir düzen lehine bozulmuştur. Küreselleşmeye vurgu yapan Keyder, dünya kapitalizminin
artık ulusal kapitalizmlerin toplamı bir şey olmadığını
söylerken, yeni dönemi tüm dünyayı potansiyel üretim alanı ve pazar olarak gören uluslararası şirketlerin
dönemi olarak görür. Keyder’e göre ulus devlet, ulusal düzeyde yönetebilmeyi umduğu ekonomisiyle o
dönemden beri krizdedir (Keyder, 2004). Ulusal kalkınmacılığın ve/veya ulusal kapitalizmin iflası dediği
dönemi bu şekilde ortaya koyan Keyder, iflas ettiğini
ilan ettiği eski düzeni de toplumsal açıdan yorumlar.
Keyder’e göre ulusal kalkınmacılık özellikle yeni devlet kuran elitler tarafından boş kalan siyasi düzlem
yanında ekonomi üzerinde de söz sahibi olunmasına
olanak sağlayan önemli bir kavramdı. Bu yönetici
kadroların, kişileri yeni ulusal birime tabi, sadık hale
getirebilmesinin ancak ekonomi üzerindeki böyle bir
egemenlikle sağlanabildiğini savunan Keyder, özellikle de 1930’lardan sonra yönetici elitlerin anti-liberal
niteliğe sahip bu ekonomi politikasını ve devletçilik
yoluyla cemaat-toplum yaratma konusunda imkâna
sahip modeli benimsediğini belirtir. Keyder’e göre
ulusal kalkınmacılık uygun konjonktürün de etkisiyle, 1970’lere kadar ideal bir model halini almıştı;
çünkü kalkınmacılık modeli hem hegemonik gücün
koyduğu şartlara uyuyor hem de yerel elitlerin isteklerine yanıt veriyordu (Keyder, 2004: 30-31). İthal
ikameci sanayileşme de, Keyder tarafından önemli
toplumsal sonuçlara yol açmış bir model olarak görülür. Büyüyen sanayiyle birlikte yeni pazarlara da
açılamayan ekonomi bu sanayinin ürettiklerini alma
imkânına sahip yeni bir nüfus üretilmesini gerektirmiştir. Keyder’e göre bu nüfus, oldukça iyi sosyal ve
ekonomik şartlarla donatılmış, modernleşme projesinin vaatlerine örnek teşkil eden klasik modele uygun

bir işçi sınıfının üretilmesiyle bulunmuş oldu. Öte
yandan korumacı tedbirlerle semiren, hızla sanayileşen bir burjuvazi de önemini ve ağırlığını arttıran bir
diğer sınıf olarak göze çarpmaktaydı. İthal ikameci
model, işçi aristokrasisi ve sanayileşen burjuvazi gibi
yeni sınıfları ortaya çıkarırken, aynı zamanda marjinal
kent nüfusundan, kırda yaşayanlara kadar bir umut
düzeyinin yaratılmasına yol açmıştı. Bu durum bir
diğer taraftan devletlerin, kitlelerin gözündeki meşruiyetlerinin de bu projenin bağlamında düşünülmesine
yol açmıştı. Tüm bu atmosfere karşın 1974’ten sonra
ulusal kalkınmacılığın iyice krize girdiğini savunan
Keyder, uluslararası para ve petrol krizlerinin bu modelin faturasının, devletlerce artık ödenemeyeceğini
gösterdiğini belirtir. Keyder, devletlerin para bulmak
ve kendilerini ekonomik olarak idame ettirmek amacıyla sosyal haklar, fiyat sübvansiyonları ve korumacı
politikalardan vazgeçmeye zorlanmasının bir yeniden
yapılanma dönemini zorunlu kıldığını savunur. Buna
karşın muhalefette dahil neredeyse tüm tarafların
karşıt olmasına rağmen, liberalizmin çevre burjuvazisi tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten
Keyder, bunun nedenini uluslararası kurumlar ve
konjonktürün onlara sunduğu kâr imkânlarının yanında ideolojik olarak da onları daha ayrıcalıklı bir
konuma yerleştirmesinde görür. Keyder’e göre ulusal kalkınmacılık sonrasında gelen bu yeni dönem,
üretim ve tüketim kalıplarını empoze eden iktisadi
bir akılcılık retoriğine dayanmaktadır. Öte yandan
modern bir ideolojik platformun yokluğu bireysel
inisiyatife yönelme seçeneğini güçlendirirken, başarsızlığa uğrayan ulusal kalkınmacılık, evrenselci ve
modernleşmeci projenin de iflası anlamına gelmektedir. Keyder’e göre yeni liberal düzen, burjuvaziye,
ekonomiye koşut, ideolojik olarak da daha fazla söz
sahibi olduğu siyasi bir alan sunarken; burjuvazinin
bu siyasi alanı ekonomide olduğu gibi liberalleştirmesi ve ideolojik bir dönüşüme yol açması ise zor
gözükmektedir (Keyder, 2004).
Keyder, dünyadaki neoliberal yönelimin Türkiye’deki tezahürlerinin belirmeye başladığı bu yeni
dönemi ulusal kalkınmacılığın iflası olarak yorumlarken ithal ikameci dönemde hâkim aktörlerle uz-
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laşı içinde gelişen ve önemini artıran burjuvazinin
öneminin artmasına karşın siyasal dönüşüm sağlayacak bir güce sahip olmasının hâlâ zor olduğunu
savunur. Keyder, geçmişe yönelik saptamaları konusunda oldukça yerinde tespitler yaparken yeni
dönemi çok farklı ve küreselleşme söylemine koşut
olarak sunması tartışmaya açık gözükmektedir. Bu
yeni dönem Cumhuriyet’in kuruluşunu ve kurulduktan sonra harcını devlet seçkinleriyle birlikte
karmış olduğu öne sürülebilecek eşrafın ekonomik
olarak daha görünür, daha öncü konuma gelmesi,
kalkınmayı artık devletin desteğini de alarak sırtlamaya başlamış oldukları bir dönem olarak görmek
olasıdır. 1980’den itibaren uygulama gücünü önemli
ölçüde askeri darbeye borçlu olan ekonomik programın ortaya koyduğu üç önemli amaç; ödemeler
dengesinin düzelmesi, enflasyonun kontrol altına
alınması ve konumuz bağlamında bizim için daha
önemli olan pazar ekonomisine dayanan ihracata yönelik yeni bir iktisadi düzenin yaratılmasıydı
(Owen ve Pamuk, 2002: 159). Bu anlamda bu yeni
ekonomi düzeninde üretimin, dünya pazarıyla başka
bir ifadeyle “küresel fabrika”yla bütünleşmesi yeni
kalkınmanın finansal sisteme entegrasyonuyla birlikte en önemli alanını oluşturur gözükmektedir. Bu
yeni üretimin öne çıkacak olan yapıları ise, varlıklarını ve gelişimlerini önemli ölçüde devletin politikalarına özellikle de ithal ikameci döneme borçlu olan
mevcut sermaye gruplarının yanında kobiler ve yerel sermaye birlikleri gibi gözükmektedir. Mekânsal
olaraksa yeni bir adlandırma ya da kurgu olarak
“Anadolu Kaplanları” öne çıkan kalkınma sembollerinden olmuştur. 1980’li yıllardan günümüze Türkiye ekonomisindeki ve sanayi üretimindeki payları
dikkat çekici ölçüde ve hızla artmış bir grup şehir ve
bölgeyi tanımlamak için kullanılan “Anadolu Kaplanları”, finansın ve sermaye yönetiminin merkezi
olması öngörülen metropollerle birlikte kalkınmanın önemli sacayaklarından birini oluşturur gözükmektedir. Özellikle de Kayseri örneği üzerinden bu
gücün kaynağında aranan dinsel-kültürel dinamikler “İslami Kalvinizm” gibi tanımlarla açıklanmaya
çalışılmıştır. Konuyla ilgili birçok araştırma, çalışma

ortaya konmuş ve farklı açılardan bu yeni kalkınma
trendi anlaşılmaya, anlatılmaya çalışılmıştır. Denizli
üzerine yapılan çalışmalar üzerinden yürüttüğü tartışmada Özgür’e göre bu ekonomik “mucize” neredeyse tüm araştırmalarda uzmanlaşma, ucuz ve nitelikli iş gücü, yerel karakteristiklerin öne çıkmasıyla
açıklanmıştır. Buna Özgür’ün aktarımıyla yalnızca
coğrafyacı Mustafa Mutluer, Denizli “mucize”sini yerel dinamikler yanında devlet politikalarının etkisini
vurgulamıştır (aktaran Özgür, 2006). Denizli’yle ilgili bir diğer çalışmada ise Çiğdem Varol, Castells’in
ağ kuramları üzerinden Denizli’yi ve Gaziantep’i ele
almış dünya piyasasında belirli bir ağ sistemi içinde
yer alan Denizli’nin kendi içinde de ağlar olduğunu
savunmuş, Denizli’de uluslararası sermayenin (yani
ağların) taşeronu olan firmaların da kendine ait taşeronları olduğunu belirtmiş; kobi kavramının avantajlarını ve ilgili şehirlerin ağ yapılarını, ağda bulundukları konumu hak etmeleri üzerinde durmuş,
sonuç olarak da yerel girişimcilerin ağ ilişkilerinin
konumunu vurgulanmış, daha ileri seviyeye çıkmaları içinse ağ içindeki ilerlemeye yönelik bilgi paylaşımının artmasının önemine işaret etmiştir (Varol,
2006). Buna karşın ilgili makalede kurulan bu ağ
düzeninden devlet ya da hükümetlerin ilgili rolleriyle ilgili bir saptama yapılmamış gözükmektedir.
Yine Denizli’yle ilgili Eceral tarafından yapılmış,
bu kez Denizli’nin 1980 öncesinde “Kalkınmada
Öncelikli İl” kapsamına alınması, 1980 sonrasında
da devlet kredilerinden ve teşviklerinden yararlandırılmış olmasının önemi vurgulanmış, bu gelişme
süreçlerinin merkezi-yerel, kamu-özel vb. katmanlar halinde düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır
(Eceral, 2006). Ekonomik kalkınmanın yeni modeli
olarak ortaya konulan bu yerel “ağ”ların genel olarak ulusal olan dışında, uluslararası ağ çerçevesinde
değerlendirilirken, kalkınmanın da artık ulusal düzeyde gerçekleşen bir şey olarak değil yerel ağların,
küresel ağlara dâhil olmasıyla mümkün olduğu savunulmuştur. Vurguların çok azında ya da ana vurgu olmayarak devletin bu süreçteki rolü sorgulanmış gözükmektedir.
Yukarıda da değindiğimiz gibi “Anadolu Kaplan-
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ları”yla ilgili bir diğer tartışma da Kayseri ve Kalvinizm üzerinden olmuş, bu yeni ekonomik gelişmenin dinamiklerinden birinin “İslami Kalvinizm” olduğu savunulmuştur. European Stability Initiative
(ESI) tarafından yayınlanan bir raporda konu detaylı
olarak ele alınmış, kırsal ekonomisi, muhafazakâr ve
İslami nitelikleriyle öne çıkan, “Diğer Türkiye”nin
kalbi olarak nitelendirilen “Orta Anadolu”nun
1980 sonrasında gösterdiği ekonomik başarının,
üretim merkezi olarak öne çıkmasında “Prostestan
Ahlakı”na benzer bir İslami motivasyonun yattığı savunulmuş, muhafazakâr değerlere hâlâ sahip bu bölgenin bu açıdan “Modernite” ve “İslam”ın bir arada
var olup, ekonomik kalkınmayı başarabilmesi övülmüştür (ESI, 2005). Bu açıdan bakıldığında özellikle
de 80’lere kadar oldukça etkili olmuş modernleşmeci yaklaşımlara zıt bir durumun ve anlayışın ortaya
konması bu noktada modernleşmeci yaklaşımın da
önemli bir eleştirisi olarak düşünülebilir. Özellikle
de 1960 sonrasında modernleşmeci yaklaşım, yerel ve geleneksel değerlerin taşıyıcısı ve savunucusu
olarak esnaf ve zanaatkâr sınıflarının varlığını modernleşme önünde engeller olarak görürken, bu yeni
yaklaşıma göre tam tersi olarak bu değerler ve toplumsal gruplar ekonomik kalkınmanın, bir anlamda da Anadolu’nun modernleşmesinin dinamikleri
konumundadır. Bu anlamda modernleşme belirli,
genel bir sanayileşmiş, kentleşmiş mekân modelini
modernleşme için öne çıkarırken, yeni anlayış yerel
değerlerle, bölgesel kalkınmayı modernleşmenin öne
çıkan dinamiği olarak ele almaktadır. Rapora dönecek olursak Cumhuriyet’in ilk önemli yatırımlarından “Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası”ndan bahsedilirken başlangıçta önemli bir modernist proje olan
bu tesisin, aynı zamanda ciddi mekânsal ve toplumsal
değişimin eşiği olduğu da vurgulanmıştır. İlerleyen
zaman içinde Sümerbank fabrikasına rakip olmak
üzere, Sümerbank’ın nitelikli iş gücünü ve modelini
kullanarak, yerel sermayenin güç birliğine dayanan
“Orta Anadolu” adında özel sektör fabrikasının üretime geçtiğini, bu fabrikanın tüm olumlu koşullara
rağmen kötü idare nedeniyle uzun süre zarar ettiğini,
buna karşın 1970’lerde şu an Kayseri’nin önde gelen

iş çevrelerinden bir grup girişimcinin fabrikayı devraldığı anlatılır. Makalede aslında fabrikanın makûs
talihinin değişiminin bu idare değişikliğiyle değil de
1984 yılında (Dünya Bankası programı çerçevesinde) Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası’ndan sağlanan
ucuz kredi yardımıyla, şirketin toplam 70 milyon
USD değerinde beş yıllık bir yatırım programını uygulamaya başlamasıyla değişmesi, sanki girişimcilikten daha geri planda kalmış bir etken olarak ele alınmış gözükmektedir. Raporda, Kayseri’deki kamu yatırımlarının Sümerbank’la sınırlı olmadığı, 1926’da
yapılan uçak fabrikası, 1953 yılında Kayseri Şeker
Fabrikası’nın kurulduğu, fabrikalar dışında hammadde temini için altyapı yatırımlarının da yapıldığı
belirtilmiştir. Kamu yatırımları ve desteği açısından
pek de “fakir” olmayan Kayseri’nin bu günlere gelmesine neden olarak en önemli dinamiğin İslam’ın
Kalvinist bir yorumuna sahip girişimci sınıfın varlığı
olarak değerlendirilmesi derinlikli bir analizden ziyade bir “Anadolu Kaplanları” ve yeni kalkınma söyleminin olumlanması gibi düşünülebilir. Öte yandan
“İslami Kalvinizm” tartışması oldukça popüler hale
gelmiş, konuyla ilgili birçok fikir ortaya atılmıştır.
Örneğin Murat Belge “İslami Kalvinizm” varsayımının kabul edilebilir bir şey olduğunu belirtirken, kapitalizmle ortaya çıkan bireysel zenginleşme olgusuna
dinlerin sıcak bakmadığını, Kalvinizm’in özellikle de
Amerika’da bu olguyu kendilerine kutsal bir misyon
biçerek aştığını, Kayserililerin de bu çelişkiyi bilinçaltında, eskiden şehirdeki gayri müslim ağırlığına inat
“Türkiye’nin dünyaya hükmetmesi” fikriyle aşmaya
çalıştıklarını belirtir (Belge, 2005). Murat Belge’nin
de içinde olduğu bir grup gazeteci bu varsayımı kabul ederken, onu kendi bakış açılarıyla analize çalışmaktadır. Mehmet Barlas ise bu görüşü kabul etmeyerek kalkınmada “İslami Kalvinizm”in varsayımsal
etkisini eleştirir. Ertuğrul Özkök’ün tartışma yaratan
yazısında değindiği, “Kalvinist Müslüman hareketin
lideri Fethullah Gülen” ve İslami Kalvinizm fikrine
şöyle karşı çıkar:
“Bilemiyorum... Turgut Özal bilinçli şekilde “Organize Sanayi Bölgeleri”ni teşvik etmeseydi, konvertibilite
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ve daha sonra Gümrük Birliği olmasaydı, Fransız reformist teolog Jean Calvin’in (1509–64) kendisi gelse
acaba “Anadolu Kaplanları”nı ortaya çıkartabilir miydi.”

(Barlas, 2006)

Teşvik konusu bu noktada değinilmesi gereken
önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Özel girişimlere teşvik verilmesi uygulaması İkinci Meşrutiyet
dönemine 1913 yılında çıkarılan bir kanuna dayanmaktadır. Bu yasa güncellemelerle birlikte 1942 yılına kadar devam etmiş. 1950’lere kadar verilen aradan
sonra 1950’lerde tekrar başlamış ve ticaret kârları yerine imalat sanayinin geliştirilmesine yönelik çalıştırılmıştır. 1970’lerdeki dağınık, karmaşık teşvik yapıları ardından 1970’lerin sonundan itibaren konu
sistematize edilmiştir (Şeftalici, 1994). Kayseri’de
sanayi teşvikleri üzerine yaptığı çalışmada organize
sanayinin kuruluşunu ve 1985 yılını özellikle vurgulayan Haluk Şeftalici bu yılı ve sonrasını teşvikli
yatırımların ciddi anlamda arttığı ve büyük ölçekli
işletmelerin kurulduğu bir dönem olarak belirtir.
Şeftalici yatırım teşvik tedbirlerinin sonuçlarında aile
şirketi olarak kurulan birçok şirketin teşviklerden yararlanmak üzere yapılarını, sermayelerini büyütmek
ve organizasyon yapılarını değiştirmek durumunda
kaldığını söylerken organizasyonel değişikliğin de
vasıflı personel arayışının, üretimde modernizasyon
talebini artırdığını savunmaktadır (Şeftalici, 1994:
32). Bu anlamda söylemsel olarak devlet her ne kadar
ekonomi alanından çıkmış gözükse de, baştan beri
izini sürmeye çalıştığımız tutum sürekliliği açısından
bu konu dikkat çekici gözükmektedir.
Sonuç
Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, Cumhuriyet ve Kayseri kalkınma tarihi açısından ilk ve en
büyük yatırımlardan biri olarak Sovyet iş birliği ve
deneyiminin bir ürünü olarak 64 yıl faaliyet göstermiştir. Mekânın yalnızca tekstil üretmediğine ise çeşitli açılardan bakmaya çalıştık. Konuya yalnızca bir
devletçilik uygulaması olarak bakmanın, fabrikayı
yalnızca o bağlamda değerlendirmenin eksik olacağı düşünülmektedir. Fabrikanın kurulmasına kadar,

göründüğünden daha karmaşık, tartışmalı bir süreç
var olmuştur. Etkisi açısından ise sürece modernleşmeci bir bakış açısıyla değil çok boyutlu bakılması
gerektiği öne sürülebilir. Bugün Kayseri’deki pazar
ekonomisinin gelişimi ve başarısında dinsel, kültürel farklı nedenler bulma eğilimi yanında kurulan bu
alanın başta devlet olmak üzere farklı aktörlerin, çok
da piyasa mekanizmasının doğal işleyişi içinde değil,
çok farklı biçimlerde de olsa müdahaleler sonucunda şekillendiği öne sürülebilir. Süreklilik fikrinden
kastedilenin ise şekillendirmek üzere müdahale etme
tutumunda yattığı savunulabilir. Değişen dönemler,
modeller içerisinde düşünsel bir tutum sürekliliği
içinde kalkınmanın evrimi de ilgi çekici gözükmektedir. Devletçilik dönemi olarak adlandırılan dönemin epey öncesinde başta devlet ve siyasete hâkim
aktörler olmak üzere ekonomi alanına müdahalenin
başladığını; devletçi dönemin kapanmasıyla da bu
müdahaleciliğin bitmediği savunulabilir. Ekonomi
alanına, devletin yeni formunu almaya başlamasıyla birlikte hem düşünsel bağlamda hem de pratikte
toplumsal tahayyülü gerçekleştirmede önemli bir
araçsal rol biçildiği düşünülebilir. Bu biçilen rolün
çerçevesinin ve amaçlarının ne olduğuna bakmanın
dönemleri adlandırma, model ya da siyaset değişikliklerinin ötesinde daha az değişime uğrayan bir yere
işaret ettiğini düşünmek olası. Sümerbank Kayseri
Fabrikası’nın bugün için tek bir binasıyla da olsa,
kalkınma yolculuğunda hâlâ bir anlam taşıyor olması bugün neredeyse unutulmuş bir hikâyenin aslında tam olarak bitmediğini de düşündürmektedir.
Fabrika, artık farklı bir misyonla Türkiye’nin “yeni”
kalkınma anlayışının yine söz konusu alanı şekillendirmeyi görev edinmiş resmi bir kurumuna ev sahipliği yapmaktadır. Fabrika Türkiye kalkınmasında
dönemler arasındaki değişimlere, yeni anlayışlara,
adlandırmalara inat yerini bir şekilde “değişmeyen”
olarak korumaya devam ederken bize de bu hikâyede
sanki değişmeyen bir şeylerin varlığını göstermektedir. “Büyük meydan muharebesinin” kalesi eskisinden farklı bir görevle de olsa hizmete devam ederken,
fabrikada cisimleşmiş o kaleye hâkim olmak toplumsal tahayyülleri gerçekleştirebilmek için hâlâ önemini
korumaktadır.
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ncelikle burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü
bizde graduate seminar, yani doktora öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin kendi tezlerini metodolojileri aracılığıyla tartışmaya açmaları
geleneği; bırakın geleneği, varlığı yok. Yani sürdürebildiğimiz bir şey yok, umuyorum bunu sürdürebilir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü. Birçok alanda öncülük yapıyor arkadaşlarım sosyal bilimlerde, bunu sürdürmeleri ve bunu
devamlılaştırmaları, gelenekleştirmeleri çok iyi diye
düşünüyorum ve heyecanlanıyorum. Burak’ın doktora tezinin bir kısmını izlemeye çalışıyorum. Ama
onun ötesinde mikro analiz beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Önce biraz metodoloji üzerine bir
şeyler söylemek istiyorum, sonra biraz ısıtıcı bir kaç
nokta vererek, tartışabiliriz diye düşünüyorum.
Bir doktora tezi nedir? Doktora tezinin olması
gereken bir kaç zorunluluğu var, bunlar olmazsa bu
bir doktora tezi olmuyor: İlk koşulu, bilimsel çalışma
esaslarını, bilimsel disiplin ve söylem çerçevesinde yerine getirebilmek. Yani hem bilimsel çalışma esasını
yerine getireceksiniz, en temeli bu olmazsa olmaz, bu
yüksek lisans için de geçerli bir koşul zaten. Ancak
ek olarak, bir bilimsel söylem çerçevesi de kurulacak. Bir diğer koşul düşünsel bir bütünlük içinde
bir düşünce zincirini eleştirel olarak izleyebilmesi.
Bu yüksek lisans için de geçerli olan bir koşul; ancak
daha alt düzey olanların bir düşünce zincirini bir bütünlük kurarak izlemesi gerekiyor. Üçüncü koşul ise,

kavramları da eleştirel bir biçimde ve bu yolla yorumlamak ve bu izlemenin sonuçlarından yeni önermeler
üretebilmek. Bu, bir doktora tezi için başlangıç noktası. Yani yeni önermeler üretmesi lazım bir doktora
tezinin.
Bunun biraz daha üst aşaması, bir çalışmayı, akademik yol gösterme, destek ve dayanışma eşliğinde
bağımsız olarak yürütebilmiş olmasıdır. Bu koşullar,
bütün olmazsa olmaz basamaklar. Buna ek olarak da,
doktorantın yaptığı çalışmayla, bilimsel yön göstermelerle birlikte kendi başına bundan sonraki bilimsel
üretimi gerçekleştirebilecek düzeye gelmiş olması gerekiyor. Diğer bir deyişle, doktor olmak, doktora almak, bundan sonra kendi çalışmalarını özgün olarak
gerçekleştirecek düzeyde olmuş olmamız anlamına
geliyor. Düşünsel olarak da bilimsel bir bağımsızlık
ve eleştirel bir bakıştır çalışmayı değerlendirme. En
üst aşamada, yani gördüğümüzde en mutlu olduğumuz şey de budur aslında.
En üst aşamada; kendi çalışmasına karşı da bir
üst bakış geliştirebilmek, her zaman mümkün olmuyor. Örneğin ben de kendi çalışmalarıma karşı üst
bakış geliştiremiyorum, onun için birbirimize muhtacız ve onun için şimdi bu toplantıları düzenliyoruz: Her zaman, her aşamada, yaptığımız her şeyi,
birbirimize yollayarak en azından bir grup okuması
yapmaya çalışıyoruz. “Ben burada ne söylemek istedim
ve hakikaten söylemek istediğim ulaşmış mı karşımdakine?”, “Bir argüman çıkardığımda bunun alt iddialarını ve bu iddialara karşı gösterdiğim kanıtları gerçek
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karşımdakine ulaştırabiliyor muyum?” Ben öyle yap- olan; yani bu yaptığım çalışma daha büyük bir resim
tığımı sanıyorum ama genellikle öyle yapamıyorum, içinde nereye oturur ve ben bu çalışmayı yaptığımda
çünkü aslında yazmayı ve bilimsel çalışma yapmayı bununla neyi değiştireceğim, neye dair yeni bir şey suokulun kendisinden öğrenmemiş bir kuşaktan ola- nacağım ve bu eski resimle nasıl birleştireceğim? sorurak; yazmayı bilmiyorum. Sahama gittiğimde aldı- sunu sormadan geliştirilen herhangi bir çalışmanın
ğım datanın hiç birinden vazgeçemiyorum, onları aslında bilimsel bir geçerliliği yoktur. Fakat son dereeve getirdiğim mücevherler gibi koruyup saklamaya ce yaygın biçimde böyle kendi içinde tutarlılığı olan
çalışıyorum ve elime geçen her yere, her fırsatı sıkış- bazı uçucu, ne söylediği belli olmayan çalışmalar çok
tırmaya çalışıyorum. Hiç birinden vazgeçemiyorum, yaygınlaşmaya başladı. Bu ontolojisizliği çok ciddi
bana hepsi çok kıymetli geliyor, bunlar bende olan bir saldırı olarak düşünüyorum sosyal bilimlerde. O
hatalar, ancak çoğumuzda da böyle aksamaların ola- nedenle şimdi bu grubun, hem de kendi arasında iyi
paslaşarak, birbiriyle çeşitli saha bilgileri ve metodobileceğini görüyorum.
lojik bilgileri ve literatür bilgilerini
Daha yaygın hatalar ise bir
de paylaşarak geliştirdiği bu çalışma
argümanı dikkatli, net ve yalın bir
Herhangi bir çalışma
türünü, yani Yıldırım Hocamızın
biçimde savunamamak. Yani bir
ontolojisiz mümkün
sunduğu ve doktora öğrencilerinin
çalışmanın, herhangi bir çalışmadeğildir,
eğer
ontolojiniz
şimdi yapmakta olduğu bu çalışma
nın makalesinden, yüksek lisans
bulanık
ise
sizin
türünü, son derece kıymetli bulutezine, bir kitap çalışmasından, bir
çalışmanızın iyi teknikler
yorum.
lecture’a kadar hatta bir konferansa
Zira bu toplantıların ontolojisi
kadar, bir ders işlemeye kadar her
kullanmış olması, hatta
baştan itibaren konulmuş durumdurumda bir argümanla işe başlaiyi bir epistemolojik yapı
mak gerekiyor. Bunu söylerken söyleoluşturmuş olması ve bu da, bunun ontolojisi son derece
mek istediğim, vermek istediğim asıl
epistemolojik yapı içinde belli. Bunun ontolojisi nedir? Biz
kalkınma ve gelişmeye nasıl bakıyomesaj nedir? meselesi, benim argübir takım iyi metodolojik
ruz? Yani bizim zihnimizde ne var?
manımı temsil eder, benim argüsorular
sormuş
olması
Ana sorumuz bu, burada anladığım
manımı teşkil eder; diğer bir deyişle
çok
fazla
önemli
değildir.
kadarıyla. Eski kavramların, yeni
yapılan çalışmanın ontolojisinden
olarak nasıl içleri doluyor? Bunların
söz ediyorum. Herhangi bir çalışma ontolojisiz mümkün değildir, eğer ontolojiniz ve kavramların içinin şimdi bu yeni doldurma biçimi,
bulanık ise sizin çalışmanızın iyi teknikler kullanmış gelişmekte olan yapıyı nasıl yönlendiriyor? Bizi nasıl
olması, hatta iyi bir epistemolojik yapı oluşturmuş yönlendiriyor çalışma alanı olarak, nasıl yönlendiriyor,
olması ve bu epistemolojik yapı içinde bir takım iyi bir şehri nasıl yönlendiriyor ve insan zihnini nasıl yönmetodolojik sorular sormuş olması çok fazla önemli lendiriyor? Bunu anlayabilmek bu çalışmaların temel
değildir. Herhangi bir ontolojik temeli olmaksızın, ontolojisi.
Kalkınma meselesi, elbette bir kavramdır, bu onancak kendi içerisinde tutarlı ve bütünlüklü olan pek
çok çalışmanın, akademide şu son zamanlarda son tolojiden ortaya çıkan bir dinamik kavram. Ancak,
derece yaygınlaştığını görüyoruz, üstelik bu kabul eski bir kavramdır ve bazı kavramları eski analojiygörmeye de başladı. Bu son derece sıkıntılı bir du- le yeniden yeniden tanımlamak son derece tehlikeli
rum, eğer gerçekten bir argümanınız, bir ontolojiniz olabiliyor. Bunu önlemek için yeni kavramlar üretevarsa bunu ilk birkaç satırda net bir biçimde söyle- biliriz. İcat edin arkadaşlar: fizikten mi çalıyorsunuz,
mek, bizim akademik sorumluluğumuzdur. Ancak, müzikten mi çalıyorsunuz, nereden çalıyorsanız kavson dönemlerde kendi epistemolojisi, metodolojisi, ram çalın. Çok hoş yeni kavramlar çıkmaya başladı
tekniği birbiriyle son derece uyumlu fakat ontolojisiz ve muhtelif disiplinlerin terimlerinden, matematik-
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ten vb. her yerden terimler alıp, bunu sosyal bilimlerde mutlaka kullanmak gerekiyor. Eski kavramlara
yeniden müracaat etmekten ve onların içini değiştirmekten daha iyidir bu. Ama burada asıl mesele, bizim hakikaten bir dinamik kavramlaştırma olarak bir
kez daha şunu izlememiz gerektiğini unutmamamızdır: Yapıların dinamiği ve onları kuran ilişkiler sistemi
nedir? Asıl olan bunu izlemektir sosyal bilimlerde; bir
yapının dinamiği nedir ve onu kuran ilişkiler sistemi
nedir? Bu soruyu izlemek bize her zaman çok iyi bir
alet kutusu sunar. Şimdi burada konuyu artık çalışmaya getirelim. Burada ilk olarak biraz argümanlaştırma meselesi üzerine tartışmak istiyorum. Ondan
sonra susacağım.
Burak’ın asıl iddiası, 1980 sonrası neo liberal döneme, öncelikle eski dönemden tam bir kopuş olarak
bakılıp bakılmaması gerektiğini tartışmak. Ve gene
ciddi bir biçimde tam bir süreklilik üzerine yoğunlaşmak istediğini söylüyor Burak bu çalışmada. Yani
“Seksen sonrası neoliberal politika önceki politikalardan
bir kopuş değildir. Ve bir süreklilik görüyoruz” diyor,
sonra bunun örneğini, bunu bir sanayi-mekân ilişkisi
üzerinden tartışacağını iddia ediyor. Yani bunu burada kanıtlayacağını iddia ediyor, ama ana argüman,
tekrar söylersek, bir kopuş değil sürekliliktir. Bu tabi
tartışılacak bir argüman, yani bu çok güçlü bir argüman ve böyle bir örnek üzerinden bu argüman hakikaten ne kadar işleyebilir?
Dolayısıyla böyle bir argümanın bu kapsamda
tartışılması bir doktora çalışmasını çok zorlayabilir. Çok geniş bir argüman çünkü bu ve örnekleme
biraz dar. Dolayısıyla örneklemi Burak da son derece genişletmeye çalışıyor görebildiğim kadarıyla:
1930’lardan bu yana gelen bir liberalizm programının, Kayseri somut örneğinde onun da daha bir alt
somutlaması olarak Sümerbank Bez Fabrikası’nda ve
şimdiki yeni dönemde ortaya çıkan sermayenin yaygınlaştırılması iddiasıyla sunulan KOBİ’lerle birlikte,
karşılaştırılmalı olarak ele alınmakta, ayrıca bunun
Kayseri’ye mekân olarak nasıl yansıdığı irdelenmekte ve bu mekân olarak yansımanın dışında şehrin ta
1930’lardan bugüne bu sanayileşme, sanayileşmeme
durumunun yeni dönemdeki sermaye birikimlerini

nasıl geliştiğini de izlenmekte ve ayrıca bir iddia daha
var: Kayseri’nin toplumsal örgütlenmesinin ve sosyal
networklerinin de bu yeni sermaye bileşimleri, birlikleşmeleri ve yeni ilişkiler dinamiği üzerinde nasıl
değişmekte olduğunu; yani hangi sınıfların çıktığını,
hangilerinin geri çekildiğini, hangi güç odaklarının
bu sanayileşme sistematiği içerisinde nasıl rol aldığını
da izleyerek (Beş iddia oldu, değil mi?) sürmeye çalışacağını taahhüt ediyor, söz veriyor.
Bu kadar çok şey taahhüt edildiğinde, bunlar olmayabilir. Bir kere böyle güçlü bir argüman için hakikaten bir şehir-mekân-sanayileşme, şehir-mekânsermaye birikiminin süreçleri meselesine bakmak
son derece gerekli hani, meseleyi mikrodan çıkarmak
için. Fakat hem sahasının genişliği hem de dışarıdan
da Kayseri’ye sonradan intikal etmiş bir çalışmacı
olarak, hepsini böyle kapsayabilir miyiz, ondan biraz
endişeleniyorum ben. Bunda asla arkadaşımın çalışma azmi, şevki, kapasitesi kendi kapsamına dair bir
tereddüdüm yok ama, çalışmanın kendisi son derece
“fazla” şey taahhüt ediyor. Bunları biraz kısmamız gerekiyor.
Dolayısıyla bu çalışmanın hipotezi: Bu sürekliliğin taşıyıcısı ve yönlendiricisi olan sınıfların çıkarlarının, yeni konjonktürde ortaya koydukları mekânsal
tasavvur. Şimdi bu biraz daha değiştiriyor işi; bu
mekânsal tasavvurdan hemen vazgeç bence, çünkü
bir de şehrin mekânsal değişiklilikleri üzerinden bir
şey söylemeye başlarsa çalışma, son derece zor olabilir.
Örneklemi de, söylediğimiz gibi, yeni dönemin
önemli üretim birimleri olan yerel işletme KOBİ’ler
ve Kayseri Bez Fabrikası. Bunun literatürünü Burak
şurada kurmayı taahhüt ediyor: Kendi çalışmasında
kalkınma ve ekonomik gelişmenin kaynağında aranan kültürel, tarihi ya da dinsel toplumsal dinamikler konusundaki görüşler; İslami Kalvinizm tartışmasında olduğu gibi ekonomik gelişmenin koşullarını
tarihsel, maddi ya da koşulsuz dış dinamiklerde, verili olan genel anlayışta arayan yeni kalkınma söylemleri. Benim literatürüm budur diyor bunu taahhüt
ediyor ve ayrıca bir alt hipotez olarak da hâkim kalkınma söylemi ve uygulamalarında bu söylemin sahibi,
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yürütücüleri dışında kalan ama süreçlerden doğrudan
etkilenen farklı toplumsal kesimler olduğu iddiası da
var. Bir alt hipotez daha: Hâkim kalkınma söylemi ve
uygulamalarında bu söylemin sahibi yürütücüleri dışında kalan ama süreçlerden doğrudan etkilenen farklı
toplumsal kesimler olduğu iddiası var bu çalışmada.
Şimdi açıkça böyle bir iddia, başlangıçtaki argümanla
çok ciddi olarak çelişen bir iddiadır. Çünkü eğer bir
süreklilik iddianız varsa bu süreklilik iddiasının sürdürücüsü olarak eğer bazı sınıfsal yapılar izlenecekse
1932’den ya da 30’lardan bu yana, o zaman bunun
içerisinde yürütücüler dışında kalan ama süreçlerden
doğrudan etkilenen farklı toplumsal kesimlerin de dinamiğe dâhil olduklarını iddia etmek; başlangıçtaki
epistemolojiden bir çıkış anlamına gelecektir. Tekrar
açıklayayım ne demeye çalıştığımı; eğer, başlangıçtaki argüman devletin kendisinin, gizil biçimde burada
söylendi, hypothetical olarak söylendi, devletin kendisinin bir ekonomik programı olduğu ve bu ekonomik
programın liberalizmden, neo-liberalizme kadar bir
süreklilik taşıdığı iddiası ise ki böyle bir iddia altan
alta da olsa sezilebilir bu tezde; tez bundan kendini
koparmaya çalışsa iyi olur. Yani devletin bir ekonomik iddiasının olduğu ve bunun bir sürekliliği olduğuna dair gizli hypothetical durumdan hemen çıkılsa
iyi olur. O zaman ikinci kez bir alt hipotez olarak
buna eklenen hipotez olarak; yürütücünün dışında
kalan ama bundan doğrudan etkilenen bazı kesimlerin varlığından söz etmek, başlangıçtaki argümana
tamamıyla ters bir şeydir. Eğer devletin kendine ait
sanayileşme mekanizmalarını, gelişme mekanizmalarını kendisini ele geçirmiş piyasa sistemi bütünü
içerisinde ve bunun kuralları içerisinde yürütüyorsa
değil mi? O vakit karşısında farklı toplumsal kesimler
olarak kim olursa olsun, bu sürekliliği sağlıyor demektir. Bu kapalı bir hypothetic durum teşkil eder ve
tez buradan hemen çıkmalı.
Ama bu tezin süreklilik iddiasından vazgeçmesi
anlamına gelmez. Bu süreklilik iddiası güçlü bir iddia, bunu takip etmekte yarar var. Yalnız bu sürekliliği gerçekleştiren hâkim sınıfsallaşmaların dönemsel
olarak birbiriyle rekabetleri üzerinden bir tartışma
yürütülebilirse, devletin bu politikayı uygularken

devlet içerisindeki piyasa güçlerinin hâkim piyasa
güçlerine hâkim olanları, kendi gelişme stratejilerine, kendi piyasa şartları koşullarına nasıl uyumlaştırdığını gösterecek bir strateji uygulanırsa; bu tez hakikaten son derece başarılı olur diye düşünüyorum.
Ama bu alt hipotez, şu anda gösterilen alt hipotez,
şimdi söylenen argümana çok uygun bir hipotez değil. Tekniğini ise şöyle söylüyor arkadaşımız: Bütün
kesimler söz konusu süreçlerden nasıl etkileniyor ve
onlar tarafından bu süreçlere nasıl bakılıyor? Buna
bakacağım diyor. Bu teknik meselesinde, gerçekten
buna bakılabilir mi? Bu biraz daraltılsa iyi olacak. Ve
bunun üzerinden de diyor; Cumhuriyet Dönemi iktisat alanının, toplumsal olarak nasıl kurulduğuna ve
sürdürüldüğüne, iktisada iktisadi değil toplumsal olandan nasıl bakılacağını tartışacağım diyor. Başlangıçta
da iddiası bunu Polanyi aracılığıyla irdelemekti, Karl
Polanyi aracılığıyla. İktisat alanına iktisadi olandan
değil toplumsal olandan bakmak iddiasında olan (ifade benim değil onun) Polanyi üzerinden ben bu çalışmaya bakacağım derken sonra dönüp bu iddiasını Polanyi’yle buluşturmaya çalışacak. Şimdi bu da
önemli bir şey: Polanyi bize ne diyor hakikaten. Böyle bir şey mi diyor, yani iktisat, iktisadi olanla değil
toplumsal olanla sürdürülür ve kurulur meselesinde
Polanyi’yi biraz daha dönüp biraz daha bir bakmak
gerekiyor. Zira, Polanyi’nin asıl iddiası, hakikaten,
toplumsal alandan bakarak iktisat açıklaması değil;
aksine iktisat alanının toplumsal olanla nasıl ve nasıl yeniden kurulduğuna bakmak; ama bunun içerisinde tabii ki çeldirici etkenlere, çeldirici faktörlere,
zaman içerisinde bazı grupların nasıl saptıran haline
gelebileceğine dikkati çekmek. Polanyi’nin asıl derdi
bu. Bir Kayseri çalışması bunun üzerinden yürütülebilir, son derecede hoş olur: Yani hangi kesim ya da
grup hangi aracılıklar, hangi devlet politikası aracılığıyla, hangi zamanlarda güçlenip nasıl karşı koyabilmiş ve nasıl çeldirici olabilmiştir? Boydak Grubu
örneğin, gerçekten kendi birikimleri aracılığıyla mı
çeldirici olabilmiştir yapı içerisinde? Yoksa Boydak
Grubu sadece devletten aldığı ya da hükümetten
gördüğü bazı destekler üzerinden mi kendi birikimini sağlayabilmiştir. Kentin bunun içerisindeki, ken-
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tin buna yönelik cevabı, kendi sosyal network’ünün bal, bal söyleşiyorlardı. Ardahan’da kent hakkında
buna cevabı nedir? Gerçekten kentin sosyal network’ü konuşulurken baldan konuşuluyordu. Bal ve peynir
Boydaklar lehine işlediği için mi, Boydaklar diyelim konuşuluyordu pardon. Bala ve peynire dair konuşSümerbank Bez Fabrikası tarzı bir kalkınmaya chal- malar kente dair sevgi, nefret konuşmalarını yansılenge edebilmiştir? Yoksa Boydak grubu hükümetten tıyordu. Rekabet, kim kimle rekabet ediyor, bal ve
aldığı destekle mi sosyal network’ü kendince dönüştü- peynirden konuşulurken. Şehir, peynir konusunda
rebilmiştir? gibi sorular makro gibi gözükmekle bir- kimle rekabet ediyor, hangi anlamda rekabet ediyor.
likte, aslında araştırılması son derece heyecan verici Ama zaten Kars’ın peynirini Molakanlar getirmiş, Hısorular, ancak sorduğumuz soruları biraz daraltmak- ristiyanlar yani, çok işe yaramaz insanlar, bizim peyta yarar var çünkü hakikaten bir insan ömrünün ca- nirimiz Müslüman/Türk peyniri vb. birçok metafor
nına okuyabilecek bir çalışma olabilir yoksa ve çok birikiyordu. Tabii bu retorikleri izlemek çok heyecan
yorabilir. İnsan zaten doktora tezinden nefret eder verici ve eğlenceli ama, bu retorikler arasında kaybolma riski de var. Yani bunun sosbir süre sonra, hani bulamaç gibi
yal ilişkinin bütününü kapsadığına
içinde yüzersiniz, dolayısıyla zaten
Aktör, mekân gibi
nefret edilecek bir şeyi daha nefret
gözüküyor aslında, Kayseri dair bir iddiayla da kalabilir insan.
Dolayısıyla bunu çok merkeze koyedilir hale getirmenin âlemi yok,
gibi gözüküyor Dolayısıyla
mamak lazım, ama kulak vermek
alışıp sevgiyle çalışmak lazım.
bu
mekân
meselesini
lazım falan.
Burada örnekleme dair bir tarbiraz
netleştirmek
Zaman algısına gelince, Burak’ın
tışma ile bitiriyorum: Argümanda
gerekiyor,
yani
aktör
bu tezde yaptığı son derece yerinde;
da dediğim gibi, örneklem kısmınyani kronik olmayan bir zamanla
da sıkıntı var. Sümerbank mı çalışımekân mı? Toplumsal
işe girişmekte fayda var. Diyakronik
lacak? Sümerbank Kayseri Bez Fabnetwork mü? Sosyal
bir zaman anlayışı, son derece daha
rikası mı çalışılacak? Kayseri’nin
örgütlenme mi? Sınıfsal
iyi işleyecektir ve benim kendisine
bütünü içerisindeki sınıfsal dönüdönüşüm mü? Devlet
önerim; hakikaten bazı düşünce
şümler ve sosyal network’mü çalıpolitikası mı? bu tezin
sistemlerinin zamanın muhtelif
şılacak? O argümanda aktör kim
aktörü,
bir
bakmak
lazım?
yerlerinde nasıl yukarıya çıktığına,
olacak?
nasıl güçlendiğine dair bazı istaAktör, mekân gibi gözüküyor aslında, Kayseri gibi gözüküyor (Burak: Sanayi tistik analizler de son derece yararlı olacaktır. Yani
mekânı gibi gözüküyor.) (Sanayi mekânı gibi mi gö- hangi fikrin, hangi dönemde kendisini nasıl dönüşzüküyor? Hiç öyle bir iddian yok arkadaşım, sosyal türdüğü gibi bir tarih örgüsü verilebilir elbette bir
network falan kaptırıp gidiyorsun.) Dolayısıyla bu doktora tezinde, bir takım atıflarla birlikte falan, ama
mekân meselesini biraz netleştirmek gerekiyor, yani işin tarihine girmeye kalkarsak çok kötü bocalıyoruz,
aktör mekân mı? Toplumsal network mü? Sosyal ör- o yüzden diyakronik, kronolojik olmayan bir izleme
gütlenme mi? Sınıfsal dönüşüm mü? Devlet politi- son derece iyi olur. Chatterjee konusunda çok dikkası mı bu tezin aktörü, bir bakmak lazım? Elbette kat edilmesi gerekir, öyle ki, Hintli tarihçilerin bu
retorik izleyeceğiz, yani kentin sanayisine ve kal- sömürge içinde uluslaşma meselesine dair geliştirdikkınmaya dair retoriğini izlemek son derece heyecan leri bu yeni teoriler, evet çok çekici gözüküyor ama,
vericidir. Nasıl konuşuyorlar? Kent hakkında konu- bu teori Kayseri örneğine ne kadar uyabilir? Şehir,
şurken insanlar nasıl konuşuyorlar, neye dair konu- son derece bağımsız bir sanayileşme ilişkisi geliştirşuyorlar? Benim örneklerimden bir tanesinde kente miş gibi gözüküyor. Ben burada susuyorum, teşekkür
dair konuşurken bal üzerinden konuşuyorlardı. Yani ederim.
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Giriş
Bu makale, bir örnek olay aracılığıyla Türkiye’nin
sanayileşme sürecine özel sektör üzerinden bakmayı
hedeflemektedir. Türkiye’deki sanayileşme süreci üzerine bir değerlendirme yapıldığında genellikle devlet
kuruluşları akla gelmektedir. Bu bakışa eşlik eden
ekonomik ve siyasal liberal söylemin, devlet deneyimini eleştirirken özel sektörü konu dışında bırakan
bir yöntem izlediğini söyleyebiliriz. Oysa 1950’lerle
birlikte sanayinin çarklarının başına devletin yanında yerli işadamlarının da geçtiğini görmekteyiz. Biz
de bu makalenin sınırları içinde 1957 yılında temeli
atılan ve 1960’ta üretime geçerek, Çan ilçesinin büyümesinde birincil önem sahip “Çanakkale Seramik
Fabrikası”nı merkeze alan saha araştırması ile kırsalın
dönüşümünde Türkiye’nin erken dönem sanayileşmesinde özel kesimin rolünün ne olduğunu anlatmayı planlamaktayız.
Çalışmamız en geniş sosyolojik tabir ile sosyal

değişme kavramı etrafında şekillenmektedir. Ülkemiz
sosyal bilimler geleneği içinde sosyal değişmeyi temel
alan hiç de azımsanmayacak çoğunlukta ve önemde
ampirik çalışmalar yapılmıştır. Oluşan havuzunun
içinde tarımsal yapılar, göç, kentleşme ve gecekondulaşma üzerine önemli bir bilgi birikimi mevcuttur.
Genel bir tasnif yaptığımızda ampirik bu çalışmalar
üç başlık etrafında toplanmaktadır. Birincisi köy monografileri ve küçük meta üzerinden tarımda kapitalistleşme tartışmaları; ikincisi kent merkezli göç ve
gecekondulaşma araştırmaları ve son olarak kırsalın
dönüşümüne sanayileşme üzerinden bakan sosyal değişme çalışmalarıdır.1
Bu makale ile Çanakkale iline bağlı Çan ilçesi1

Bu makalenin sınırlarından dolayı çalışmaların ayrıntısına
girmeyerek özellikle sanayi merkezli çalışmaların bazılarının
isimlerini anmakla yetineceğiz. Bkz., Arif Geniş (2006); Theo
Nichols, Nadir Suğur (2005); Fevzi Engin (2004); Mübeccel
Kıray (2000); Metin Özuğurlu (2008).
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nin, küçük bir kasabadan Seramik Fabrikasının kurulması ile geçirdiği dönüşümü ayrıntılı bir şekilde
anlatmayı düşünmekteyiz. Bunu yaparken iki ana
hat üzerinden çalışmamızı sürdüreceğiz. Birincisi,
“işçi-köylü” yapısını az da olsa muhafaza eden Çan’ın
kırsal kalkınma temelinden araştırılması. Diğeri ise
özel sektörün “yereli” nasıl dönüştürdüğü olacaktır.
Bu makalede kullandığımız veriler, Çan ilçesinde 2009 Ağustos ve 2010 Mart-Nisan aylarında, farklı yaş grupları ve mesleklerden 31 erkek 11
kadın olmak üzere toplamda 42 kaynak kişi ile yürüttüğümüz yaklaşık 23 saatlik sözlü tarih görüşme
kayıtlarına dayanmaktadır. Görüşmelerde, genellikle
belirli temalar etrafında önceden düşünülen sorular
sorulmakla birlikte, kaynak kişinin iş deneyimini de
içeren ve mülakatın akışına göre gelişen yeni sorular
ile konunun derinleştirilmesi sağlanmıştır. Sözlü tarih sırasında, öncelikle görüşülen kişinin bulunduğu
bölgeye yerleşme hikâyesinden başlanarak, Çan’ın
geçmişi ve bugünü arasındaki farklara eğilen, fabrikanın kuruluşunu, gelişim sürecini ve Çan kasabasına
etkilerini içeren, fabrikada çalışmış ise köylülükten
işçiliğe geçiş sürecinin ayrıntıları ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır.
İlgi alanımız bir fabrika olduğu için, ilk önce sınıf literatürünün kısa bir değerlendirmesini yapmayı
uygun gördük. Sınıf tartışmaları çalışmamızın sınırlarına sığdırılamayacak kadar geniş bir alana sahip olduğundan, genel bir değerlendirme yaparak özellikle
1980 sonrası sınıf tartışmalarındaki ana eğilimlere
yer vermeye çalıştık. Daha sonra Çan kasabasında
Seramik Fabrikasının emek piyasası üzerinden neden
olduğu “işçileşmiş köylüler” deneyiminin anlaşılması
amacıyla, çevre ülkelerdeki işçileşme süreci ele alınmıştır. İlerleyen kısımda Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş yıllarından başlayan sanayileşme macerası
bugüne taşınmıştır. Son olarak saha bulgularımızın
ışığında, Osmanlı’nın son dönemlerindeki göç hareketinin sonucunda bugünkü toplumsal yapısına ulaşan Çan’ın, küçük bir köyden ilçeye nasıl dönüştüğü
ve “Çanakkale Seramik Fabrikasının” üretime geçmesi ile birlikte Çan’ın değişen kaderini göstermeye
çalıştık.

Sınıf literatürü üzerine genel bir
değerlendirme
Sınıf üzerine yapacağım çözümleme denemeleri belirlemecilik, indirgemecilik ve özcülük iddiaları
arasında daha başlangıçta eleştiriye tabi tutulacaktır.
Büyük anlatıların ve ütopyanın değer yitiminden
sonra sınıftan bahsetmek bir akademisyen için akıntıya karşı kürek çekmek ile tasvir edilebilir. Akıntıyı
ise post-modernizm etrafında şekillenen tartışmalar
ve yaklaşımlar oluşturmaktadır. “Sınıfın öldüğü” yerde sınıfa dönmek hayaletler dünyasından konuşmaktır. Biz de bu noktada “Kilisede değilsen, günahtan
sakınmana gerek yok” (aktaran Özuğurlu, 2008:35),
sözünde olduğu gibi günaha yönelerek sınıftan bahsedeceğiz. Bu bahsedişin sonunda sınıf literatürünün
sorun alanlarını çözme iddiasını taşımıyoruz. Alan
çalışmamızda ortaya çıkan pratik sorunlara kuramsal
bir çerçeve çizmek amacıyla sınıf literatürüne girmeyi
düşünüyoruz.
Komünist Manifestonun takdiminde Avrupa’da
bir hayaletin gezdiğini ve bu hayaletin komünizm olduğu ve Eski Avrupa’nın bütün güçlerinin, Papa ile
Çar, Metternich ile Guizot, Fransız köktencileri ile
Alman polislerin, bu hayaleti kovmak için bir sürek
avında bir araya geldiklerini yazıyor. Tam bu noktada Manifesto şu cümle ile başlıyor: “Gelmiş geçmiş
bütün toplumların tarihi sınıf savaşımları tarihidir”
(Marks ve Engels, 2003: 69). Hayaleti Avrupa’dan
kovmak yaklaşık yüz elli yıl sonra reel sosyalizmin yıkılması ile mümkün olacaktır. Biz burada bu kovma
işinin başarı ya da başarısızlığı değil manifestonun ilk
cümlesinde yer alan “sınıf ”ın ne olduğu üzerinde duracağız.
Marksist gelenekte sınıf yapısı, üretim araçlarına
sahip olanlar ya da olmayanlar şeklinde bir dışlama
ilişkisi üzerinden tanımlanmaktadır. Mülkiyetin belirleyici olduğu bu sınıf analizinde üretim araçlarına
sahip olanlar burjuvaziyi, olamayanlar ise işçi sınıfını
oluşturur. Ayşe Buğra, bütün sınıf analizlerinin bir
açıdan mülkiyet üzerinden hareket etmelerinin bir
gereklilik olduğunu söyledikten sonra, sınıf yapısı
kavramından yola çıkan ve sınırlı kalan yaklaşımla-
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rın sadece sermayenin yapısı ve ondaki değişimlerle
ilgilenmesinin “insansız” bir analizin önünü açtığını
belirtmektedir. Ona göre “sınıf yapısı” yerine “sınıf
oluşumu” kavramı sınıf mensuplarının tarihsel deneyimlerini, yani birbirleriyle, diğer sınıflarla ve devletle olan ilişkilerinin tarihsel gelişmesini, sınıf tanımına dahil ederek insanı merkeze koyan bir anlayış
sağlamaktadır (Buğra, 1995: 29-30). Bu bağlamda
sınıf kültürü, sınıf bilinci, sınıfsal aidiyet ve ortak
mücadele içinde gelişen örgütlenme biçimleri sınıfı tanımlayan unsurlar olarak ortaya çıkacaktır. E.P.
Thompson’un izinden giden bu yaklaşım tarzı dar bir
çerçeveden bakmak yerine sınıf oluşum süreçlerinin
hepsini sınıf analizine dâhil ettiği için bizim çalışmamızın da yol arkadaşı olacaktır.
Klasikleşmiş sınıf çözümlemelerinin kaynağının kökeninde Batı’nın deneyiminin yatıyor olması,
Batı dışında oluşan sınıf oluşumunun özgünlüklerini
yadsıma olasılığı vardır. Sınıf oluşumu sürecinin tek
bir kaynaktan çıkan evrensel bir süreç olarak ele alan
çözümlemelerin homojen bir işçi sınıfından bahsetmeleri geç kapitalistleşen ülke deneyimlerini dışladığı
için eleştirel yaklaşılmasının gerektiği kanısındayız.
Özellikle kolonyal geçmiş sonrası ortaya çıkan ulusal
kalkınma süreçlerinin, işçi sınıfı oluşumunu derinden etkilediği bir gerçektir (Yanardağ, 2008: 146).
Sınıf analizlerindeki diğer bir sorun alanı ise
“post-” ön ekli yaklaşımlar tarafından getirilen eleştirilerdir. Bu eleştirilerin yoğunlaştığı alan, sınıf analizlerinin, ırk, cinsiyet, milliyet gibi kategoriler yerine sınıf konumlarına öncelik vererek indirgemeci ve
özcü bir hataya neden olmalarıdır. Ayrıca homojen
bir işçi sınıfından bahsetmek, sınıf içi farklılıkların
üstünü örtecek ve dolayısıyla farkın ortadan kalktığı yerde bir özgürlük perspektifinden konuşmak
imkânsız hale gelecektir.
Sınıfın yerine kimliğin ikame edilmesi ve politik
mücadelenin kimlik üzerinden yürütülmesi bu yaklaşımların hareket noktasıdır. Eleştirilerin yoğunlaştığı ırk ve cinsiyet konuları ile Marksist teorinin yeteri
kadar ilgilenmediği doğrudur. Bu doğru olmakla birlikte Metin Özuğurlu, “post-” ön ekli yaklaşımların
yolundan hareket eden araştırmacıların “yağmurdan

kaçarken doluya tutulabileceklerini” belirtmiştir. Belirlemecilikten kaçarken mutlak kazailiğe, indirgemecilikten kaçarken mutlak rölativizme, özcülükten
kaçarken de bilinemezciliğe düşülebilir (Özuğurlu,
2008: 35). Benzer bir eleştiriyi daha da derinleştirerek Ellen Meiksins Wood, Oya Köymen ile yaptığı
mülakatta şöyle belirtmektedir:
“Ben hiçbir zaman postmarksizmin ya da değişik postmodern akımların tahakküm biçimlerini
doğru düzgün analiz ettiklerine ve bu baskılardan
nasıl kurtulunabileceğine ilişkin herhangi bir öneriler demetine rastlamadım. Onlar, dünyayı öylesine birbiriyle ilişkisiz değişik iktidar biçimleri
ve söylem parçalarına ayırıyorlar ki, kapitalizmin
bütünüyle kavranması, sisteme ait zorunlulukların
değişik egemenlik ve baskı biçimlerine olan etkileri görünmez oluyor. Kapitalizmin bütünsel mantığını bir kenara atarak birçok baskı biçimini tanımlamaya çalışırken, sonunda kapitalizmin zaferini
kabul edip karşı muhalefeti silahsızlandırıyorlar.
Günümüzde küreselleşmenin bazı kavramsallaştırmalarında bu fikrin yeni bir türünü görüyoruz.
Bize söylediklerine göre, artık sermayenin gücü
hiçbir devlette yoğunlaşmadığı için, belirli coğrafi alanlarda sınırları olan devletler önemini yitirmiştir; bu nedenle devletler muhalif mücadelelerin hedefi olamaz. Bu tavrı entelektüel solun son
moda akımı Antonio Negri ve Michael Hardt’ın
‘İmparatorluk’ ve ‘Çokluk’ fikirlerinde de görebiliriz. Pek çok radikal genç, onların antikapitalist
mücadeleye, gücü ‘halk yığınlarında’ görerek, herkesi ve çok değişik muhalafet güçlerini kapsayan,
iyimser bir bakış açısı getirdiğini düşünüyor. Ama
bana göre, onların düşünceleri iyimserliğin tam
tersi. Bize bugün dünyada ‘hiçbir güç odağı’nın
olmadığını, ne devlette ne de herhangi bir yerde
güç yoğunlaşmasının bulunmadığı, ‘egemenlik’
dağınık ve yayılmış olduğu için de hiçbir karşı gücün olamayacağını, söylüyorlar. Bu nedenle kapitalistlerin gücüne karşı değişik muhalefet ve siyasi
örgütlenme biçimlerini düşünmemiz gerektiğini,
ama kesinlikle herhangi bir sınıfsal örgütlenmeye
itibar etmememizi öneriyorlar.”2

Arif Geniş, bilinç formasyonlarının hiçbir zaman tek yönlü ya da tek anlamlı bir şekilde yorum2

Oya Köymen, Radikal-2, 11 Mart 2007.
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lanamayacağını ve içine doğulan toplumsal, ekonomik ve kültürel bağlamından kopartılamayacağını
belirtmiştir (Geniş, 2006: 179). Bu bağlamda D.
Chakrabarty’in sınıf çalışmalarındaki bir eksikliği
vurgularken sadece betimleme yapmanın yeterli olmayacağını yani sınıf bilinci kavramından, çok bileşenli toplumsal bilinç kavramına bakılırken (etnik,
dinsel, sınıfsal) öğelerin işçilerin bilincinde tespit
edilmesinin yeterli olmadığını, bu durumun sınıf bilincine dönüşme dinamiklerinin incelenmesi gerektiğini söylemiştir.
Sınıf içi farklılıkların altını kalın çizgilerle çizmek belirli bir noktadan sonra sınıf olmadığı tespitine bizleri götürebilir. Farkta odaklanmak “suda balık
nasıl görünmezse” güç ilişkilerinin de görünmez olmasına yol açacaktır ve politik bir sınıf mücadelesi
sadece söylem düzeyinde kalacaktır.
Çevre ülkelerde ortaya çıkan işçilik örüntüleri
19. yüzyıl Avrupa deneyiminde ortaya çıkan işçi
sınıfının yapısal analizi yapıldığında ya kırsal bir endüstrileşme geçmişi olan ya da tarımsal geçmişe sahip
olsa da erken bir mülksüzleşme yaşamış ücretli emek
deneyimi olan kitlelerdi. Charles Tilly, bu durumu
açıklarken üretimin örgütlenmesindeki değişimin
bir sonucu olarak Avrupa nüfusunun proleterleştiğini söyler. “Proleterleşme, hanehalkının ücretli
emeğe giderek daha fazla bağımlı hale gelmesini ve/
veya üretim alanları üzerindeki denetimi yitirmesini
içerir. 19. yüzyılın üstü başı kir içinde fabrika işçisi şeklindeki “proleter” imajına rağmen, neredeyse
o yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da proleterleşme
büyük ölçüde kırsal kesimde ve küçük kasabalarda
gerçekleşmişti. Toprak sahipleri, tüccarlar, köylüler
ve zanaatkârlar arasında, topraksız tarım işçilerinin,
yarım gün çalışan dokumacıların, saatlik, günlük,
aylık, yıllık işe göre ya da parça başı ücret alan diğer
işçilerin sayısı gittikçe artıyordu” (Tilly, 2005: 36).
Oysa dünyanın geri kalanında 20. yüzyılda iş
gücü piyasasını kente göç eden köylüler oluşturmaktaydı. Bu göçlerin geçmişinde ücretli emek deneyimleri zayıftı ve küçük meta üreticiliği çerçevesinde

toplumsallaşmışlardı. Bu çerçeveden bakıldığı zaman
çevre ülkelerinde girişilecek sınıf oluşumu çalışmaları
bu ayrımı dikkate almak zorundadır.
P. Lloyd, üçüncü dünyada 1950’ler sonrası dekolonizasyon ve sanayileşme sürecinde kentsel işçi sınıfını baz alarak üçlü bir yapının varlığına işaret eder.
Birincisi, büyük endüstriyel ve ticari işletmelerdeki
ücretli çalışanlar; ikincisi, yüksek istihdam güvencesine sahip kamu çalışanları; üçüncüsü ise, enformel
sektördür ve bu alan barındırdığı emek biçimleri yönünden gayet karmaşıktır: kendi hesabına çalışanlar,
ücretsiz aile işçileri ve ücretli çalışanlardan oluşur
(aktaran Geniş, 2006: 24).
Kentteki işçi sınıfını anlamanın yolu, çevre ülkeler için kırsal yapının analizinden geçtiğinden kırsal yapının “eyleyici” aktörü olan köylünün analize
dâhil edilmesi gerekir. Bu noktada temel bir soru ile
düşüncemizi geliştirebiliriz. Köylü kimdir? Öncelikle sözlük tanımına baktığımızda köylülük, pazar için
değil kendi ailesinin geçimi için ekonomik faaliyette
bulanan topluluk olarak tanımlanmaktadır.
1950’li yıllara kadar köylü tarım ve hayvancılıkla uğraşan, homojen kültüre sahip kişiler olarak
algılanmıştır. 1950’lerin ortalarında Eric Wolf ve
Sidney Mintz gibi antropologlar, köylü kesiminin
ulusal ve uluslararası sosyal, siyasi ve ekonomik yapılara entegrasyonu konusunun yeterli ölçüde dikkate
alınmadığını belirtmişlerdir. 1970’lerden sonra ise
kırsal kesimde çoklu ekonomik stratejilerin izlendiği
konusu yavaş yavaş literatürde genel kabul görmeye
başlamıştır (küçük çapta ticaret, ulaşım, mal üretimi,
kırsal ücretli emek ve göç).
Köylü kavramının, bir aktörün kimliğini veya
kişiliğini tanımlamada kullanılmaması gerektiğini
vurgulayan Anthony Leeds ise, bu konuya kültürel
tipleme yerine ekonomik rol olarak yaklaşmaktadır.
Leeds’e göre, belirli koşullarda ve farklı ortamlarda
kırsal aktörün ne çeşit ekonomik faaliyetlerde bulunacağı sorusuna rol yaklaşımı, özsel kategorilerden
daha iyi yanıt vermektedir. Bu yaklaşım tarzı köylülükten proleterliğe geçişte, “durağan bir kültürel tipleme olarak” kodlanan köylü aktör algısına eleştirel
yaklaşılmasını sağlayacaktır.
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Metin Özuğurlu, proleterleşmenin köy kökeni
söz konusu olunca kültürel norm ve değerlere daha
çok vurgu yapıldığını ve bunun sonucunda, köyün
“kapalı” ve “muhafazakâr” olduğuna ilişkin algının
yeniden üretildiğini belirtir. Bundan dolayı köyden
işçiliğe geçenlerin; vasıfsız, yarı-proleter, itaatkâr gibi
özelliklere haiz olduğuna vurgu yapılır. İşçilerin köy
kökeni, sınıf kapasitelerini sınırlayan; bir açıklayıcı
değişken olarak işçi sınıfının pasifliğini ya da yenilgilerini açıklamakta kullanılmaktadır. Özuğurlu, bu
bakış açısının sunduğu kanıtların temelsiz olmadığını belirttikten sonra bu durumun kural olarak algılanmasının doğru olmadığını, toplumsal kökenlerin
sınıf oluşumu üzerine etkisinin proleterleşme örgüsünün bütünlüklü analizi içinde anlam kazanacağını
söylemiştir (Özuğurlu, 2008: 70). Ben de Özuğurlu
ile paralel düşünmekteyim. Kültürel özelliklerin ön
plana çıkartılarak girişilecek her analiz denemesi bir
taraftan kültürel özcülüğü yeniden üretecek diğer
taraftan sınıf oluşumu gibi tarihsel bir sürecin kimlik sorununa indirilmesinin önünü açacaktır. Piyasa
mekanizmalarının yerel ve küresel ölçekte bu kadar
etkin olduğu bir ortamda topraksızlaşarak iş gücü piyasasına katılımın farklı veçheleri vardır.
Leeds’in bıraktığı yerden devam ettiğimizde
sabit bir özden oluşan kırsal aktörden bahsetmek
günümüz açışından olanaksızdır. Bu kırsal aktörün
bizim çalışmamıza girişi, işçileşmesiyle birlikte başlamaktadır. İş gücü piyasasında var olmaya başlaması
ile birlikte kırsal aktörün ekonomik etkinliği diğer
deneyimlerinden farklı tezahür etmeye başlayacaktır.
Klasik anlamda iş gücünü belirli bir zaman ve belli
bir mekân içinde işverene satmaya başlaması farklı
bir var oluş sürecinin habercisi olacaktır: Köylülükten
işçiliğe geçiş. İşte çevre ülkeler bağlamında bu geçişin
mahiyeti önem kazanmaktadır.
Literatüre baktığımızda bu geçişin adlandırılması hem köy hem işçilik deneyimine vurgu ile yapılmıştır: “işçileşen köylüler”, “köylü-işçi”, “yarı-proleterleşmiş küçük köylüler”. Merkez dışı ülkelerin işçileşme serüveni, homojen olmasa da literatürden yola
çıkarak ara bir formun varlığı belli bir gerçeğe işaret
etmektedir. Kentte göç ile birlikte tarımdan kopuş

yaşansa da özellikle Türkiye özelinde tarım ile olan
ilişki bir şekilde devam etmektedir. Köyde kalan toprakların icara verilmesinden, yaz ayları izin döneminde köydeki faaliyetlere yardıma kadar bir dizi ilişki
çeşidi bulunmaktadır. Bu da tarımda mülksüzleşmenin geç yaşandığı coğrafyalarda işçi sınıfının oluşum
sürecinde kırsal etkinin güçlü bir damar olarak dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Kırsal alanların değişmesinde tarım-sanayi bağlantılarını inceleyen Georgi Plekhanov, ancak yüksek
verimli fabrika üretiminin köylüyü tarımdan tam
anlamıyla kopartabileceğini vurgulamıştır (aktaran
Ayata, 1987: 51). Bu savı geçerli kılabilecek sermaye
birikim rejimi “kitlesel üretim kitlesel tüketim” mantığı üzerine oturmuş, ikinci dünya savaşından sonra
başlayan ve 1970’lerdeki dünya krizine kadar süren,
kapitalizmin “altın çağı” olarak adlandırılan dönemdir. Bu üretim ve tüketim mantığı fabrikalarda tam
zamanlı mavi yakalı işçilerin istihdam edilmesini olanaklı kılmaktaydı. Bu durumda ortaya çıkması muhtemel iş gücü problemi tarım alanlarından kopan
köylü kitlelerinin iş gücü pazarına girmesi ile çözüme
kavuşmuş gibi gözükmekteydi. Oysa 1970’ler dünyası, kapitalizmin büyük bir yapısal kriz içine girmesi
ve “altın çağın” sonu anlamına geliyordu. Krize karşı
hazırlanan reçete emekçi kesim adına bir daha geri
dönülmesi mümkün olmayan yapısal değişiklikler
içermekteydi.
Bu dönemde krizin nedeni olarak emek maliyetleri gösterildiği için çözümü sosyal devlet anlayışından geri çekilme olarak okuyabiliriz. Ayrıca çözüm
önerileri arasında; uluslararası pazarı genişletme,
ihracatı artırma, artık değeri yükseltmek üzere ucuz
iş gücü bölgeleri bulmayı içermekteydi (Necef, 90).
Bunun sonucunda özellikle çevre ülkeler açısından
tam zamanlı istihdam “aslanın ağzından karnına” inmiştir. Emek piyasasında yaşanan bu dönüşüm, geç
kapitalistleşen ülkelerde fabrikalar aracılığı ile tarımdan koparak işçileşmesi beklenen kesimlerin “kırsalda direnmesine” yol açmıştır. Bu durumu Türkiye
üzerinden somutlaştırdığımızda, günümüzde çalışan
nüfusun yaklaşık % 40.36’sı ve toplam nüfusu yaklaşık % 36.71’i kırsal yaşamdadır. Ülkemizde bugün
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çoğunluğu az nitelikli yaklaşık 6 milyon tarım işçisi
vardır. Bunun 4 milyonu ücretsiz aile işçisi, 2 milyonu kadındır. (Anlar, 2008).
Plekhanov’un öngördüğü çözülme yaşanmamıştır. Aslında kapitalist politikalar ve sübvansiyonların
azalmasına bakıldığı zaman küçük üreticilerin tarımdan kopması beklenir. Ama Türkiye’de buna rağmen
küçük üreticiliğin devamı bir paradoks olarak görülebilir. Oysa kentlerdeki küçük işletmelerin kapanması
ve krizlerin yol açtığı düzensiz çalışma koşulları tarımdan kopuşu engellemiştir. Aynı zamanda boş kalan
toprakların yarıcılar tarafından işlenmesi ek bir gelirin
doğmasına yol açmış ve bu nedenler küçük üreticiliğin
devamını olanaklı kılmıştır (Aydın, 2001: 17).
Üçüncü dünya ülkelerinin yapısı üzerine kabaca bir soyutlama yaptığımızda köylü nüfusun ve ona
bağlı varyasyonların etrafında şekillenen bir işçileşme süreci yaşandığını daha önce belirtmiştik. Bundan dolayı ulusal pazarın kırsaldan koparak kentlere
gelen vasıfsız ve daha önce tam zamanlı bir işçilik
deneyimi yaşamayan kitleleri istihdam edecek olanaklardan yoksun oluşu, kentlerde fabrika işçiliğine
geçişten ziyade “enformel” sektör içinden kendine
yer bulan bir süreci ortaya çıkartmıştır. Kentte tutunma, hanehalkının tüm emek potansiyelini sınırına kadar kullanması ile gerçekleşmektedir. Hanehalkı terimini Immanuel Wallerstein’dan ödünç alarak
kullanmaktayım. Wallerstein’ın analiz birimi bireyler
değil hanehalkıdır. Çevre ülkeler bağlamında “yarıproleterleşme” olarak kuramsallaştırdığı bu durumda
ücretten elde edilen gelir yanı sıra dışarıdan sağlanan
girdiler sayesinde hanehalkı yaşama tutunabilmektedir. Bu da tam istihdam koşullarında yaşayanlara
göre yarı-proleterlerin daha fazla sömürüsüne yol açmaktadır. Wallerstein analizini bir üst noktaya taşıyarak merkez ülkelerdeki tam-proleterleşmenin çevre
ülkelerdeki yarı-proleterleşme ile mümkün olduğunu
söylemiştir (Wallerstein, 1983).
Saha araştırmamız sırasında karşılaştığımız emek
biçimi yukarıda özetlemeye çalıştığımız emek yapısı
ile benzerlikler göstermektedir. Özellikle fabrikanın
ilk kuruluş yıllarında kırsal yapı ile sıkı bağları bulunan işçiler için, “işçileşmiş köylüler” tanımlamasını

kullanabiliriz. Tarımsal faaliyetlerinin yanında fabrikada çalışma önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 2010
fabrika verilerini temel aldığımızda Seramik Fabrikasında 692 kadın 1999 erkek olmak üzere toplam
2691 kişi çalışmaktadır. Çalışanlardan 1881 tanesi
ikametgâhı Çan merkezken geri kalan 810 kişinin
ikametgâhı Çan ve Yenice’nin köyleridir. Her ne kadar son kuşakların kırsal ile olan bağlantıları günümüzde azalsa da köyde ikamet edip fabrikada çalışmaya devam edenlerin bulunması “işçileşmiş köylü”
yapısı üzerinde düşünmemizi ve yeni bir kavramsallaştırma ile bu emek deneyimi, sorunsallaştırmayı zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin sanayileşme macerası: 1923-2011
1923-1930 arası Türkiye ekonomi tarihi, görece
liberal politikaların uygulandığı ve kapitalist gelişime
uygun hukuksal bir yapının oluşumunu sağlayacak
temel yasaların oluşturulduğu bir dönemdir. (Yahya
Tezel, 1982; Çağlar Keyder, 2009; Korkut Boratav,
2006; Yakup Kepenek, 1993; Gülten Kazgan, 2009).
Boratav, 1923–1929 dönemini “açık ekonomi koşullarında yeniden inşa” olarak tanımlamaktadır. Bu
dönemi ulusal ekonominin inşası, yerli bir girişimci
sınıf yaratma ve “tasada kıvançta ortak” bir işçi sınıfı
oluşturma şeklinde özetleyebiliriz. Cumhuriyetin ilk
yılları korporatist bir görüntü verse de gerçek anlamı
ile sınırlı kalmıştır. Asıl önemli olan milli iktisadın
yaratılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve milli bir burjuvazinin oluşturulma koşullarının hazırlanmasıdır.
Özel teşebbüs yaratılması amacı ile yapılan uygulamalar şunlardır: 1924 yılında İş Bankası kurulmuş, 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası kurularak sanayicilere ve madencilere kredi açmak ayrıca
Osmanlı’dan devralınan devlet teşebbüslerini anonim haline dönüştürmek ve yüzde 51’ini bankanın
ve Türklerin elinde tutmak ile görevlendirilmiştir.
Bunların dışında 1927 yılında Teşvik-i Sanayi kanunu çıkarılarak, özel girişimcilere geniş teşvikler verilmesinin önü açılmıştır. Bununla birlikte bu yasa ile
kibrit, çakmak, sigorta vb. alanlarda tekelci imtiyaz-
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lar verilerek devlet eli ile tekelci imtiyazlar yaratılmıştır (Kazgan, 2009: 56). Bu noktada iş adamlarının
sınıfsal bir çözümlemesini yaptığımızda devlet ile sıkı
bir organik bağlarının varlığı karşımıza çıkmaktadır.
Ayşe Buğra’ya göre, Cumhuriyet döneminde ve
özellikle 1950’li yıllardan sonra ortaya çıkan iş adamlarının kökenini küçük tüccar ve devlet memurları
oluşturmaktadır. Buğra (1995), buradan hareketle
“ne kişisel bir ekonomik güce, ne de büyük toprak
sahipliğinden veya bir zanaat geleneğinden kaynaklanan toplumsal statüye sahip olmayan bir iş adamların
topluluğu” ile karşı karşıya olduğumuzu söylemiştir.3
Göbek bağını kendi kesemeyen ve zenginleşme stratejisi açısından devlet kaynaklarına ihtiyaç duyma
geçerliliğini bugün bile korumaktadır. Devlet destekli bir sanayileşme ile devlet koruması altında özel
bir girişimci sınıfının yaratılması şeklinde olmuştur
(Öniş ve Şenses, 2009: 708).
Genç cumhuriyetin kuruluş aşamasında toplumun yapısına baktığımızda köylü nüfusunun ağırlıkta olduğu bir toplumsal yapı ile karşılaşmaktayız. Tarım dışı faaliyetlerde bulunan “işçi” kesimi ise özellikle İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa gibi Osmanlı’ya
başkentlik yapmış ya da piyasaya dönük tarımsal
etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığı mekânları
mesken tutmuşlardır. Köylüler dışında sayıları az da
olsa özellikle büyük şehirlerde (İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir) bir işçi sınıfının varlığı göze çarpmaktadır. 1927 yılında yapılan sanayi sayımında Türkiye’de
65 bin işletmede 257 bin kişi çalışmaktaydı. Bunların, yüzde 36’sı tek kişilikti. İşletmelerin yüzde 8’inde
yalnız işyeri sahibi ve aile üyeleri bulunuyordu. İşletmelerin diğer yüzde 36’lık bölümünde, işyeri sahibi
dâhil, 2-3 kişi çalışıyordu. Tüm Türkiye’de, çalışan
kişi sayısının 100’ün üstünde olduğu işyeri sayısı 155
idi (Koç, 1998: 29-30). Bu rakamlardan ortaya çıkan
sonuç cumhuriyetin ilk yıllarında tarım dışı ekonominin yapısı küçük işletmelere ve çoğunlukla aile
emeğine dayanan bir işçileşmeye işaret etmektedir.
Özgür bir emek piyasasının gelişmesi için sonra3

Benzer bir yaklaşım için bkz: Korkut Boratav (2006); Yahya
Tezel (1982); Çağlar Keyder (2009).

ki yılları beklememiz gerekecektir. Emeğin bu görünümüne baktığımız zaman sınıfsal hasretleri olan bir
işçi sınıfının tam olarak oluşamadığını söyleyebiliriz.
Bunu söylerken 1920–30 arasında işçi örgütlerinin ya
da grevlerin olmadığını kastetmiyoruz. Bu dönemde
işçiler tarafından çalışma koşularının iyileştirilmesi,
iş güvenliğinin sağlanması ve sendikaların serbestçe
örgütlenmesi için grevler düzenlenmiştir.4 Devletin
işçilere karşı tutumu genelde yasaklamak ve korporatist anlayışa dayanan resmi derneklere üye kaydederek işçi kesiminin bağımsız ve merkezin dışında
örgütlenmesinin önünü kesmek şeklinde olmuştur.5
Devlet elitleri işçi sınıfı ideolojisinin ve hareketlerinin meşru bir zeminde hareket etmesini önleyerek
“sınıfsız” toplum projelerine gelebilecek saldırıları
bertaraf etmeye çalışmışlardır.
1930’lara gelindiğinde dünyanın ekonomi ve si1923 yılı temmuz-ağustos aylarında Zonguldak ve
Ereğli’den 12.000 kadar maden işçisi iş güvenliği için greve gitmişlerdir. 1923’te İstanbul Bomonti bira fabrikası
işçileri Mart 1923’teki protesto eyleminde işten çıkarılan
arkadaşlarının tekrar işe alınması için greve gitmişlerdir.
1925’te Zonguldak-Ereğli maden işçileri ve diğer sektörlerden işçiler greve katılmışlardır. 1925 yılı boyunca
10 grev olayına rastlanmış ve bu greve katılanların sayısı
32.100 kişidir. 1926 yılı iki greve sahne olmuştur. Birincisi, Soma-Bandırma demiryolunun 2000 işçisi 12.000
imzalı bir dilekçe ile mesai saatlerinin uzamasını protesto
ederler. İkincisi, İstanbul Liman Hamalları, yeni sendikaları olan Liman Şirketi’nin iş sağlama karşısında kendilerinden %15 komisyon istemelerini protesto ederler. 1927
yılında Liman Şirketi adına çalışmayı reddeden mavnacıların eylemi 320 kişinin tutuklanması ile sonuçlanır.
1928 ve sonrasında 1500 kişinin katıldığı şark demiryolları dâhil birçok grev yaşanır. (Yavuz, 2007).
5 1927 yılı Cumhuriyet Halk Partisinin yeni Nizamnamesi’nin 40. maddesine göre, her tür siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel derneklerin idari kurallarına, ancak fırka
müfettişlerinin onayladığı kişiler resmen aday gösterilebilecektir. (Yavuz, 2007: 171). Yasal düzenlemelere baktığımızda 15 Ocak 1924 gün ve 394 sayılı yasayla, 10 bin ve
daha fazla nüfuslu yerlerdeki işyerlerinde haftada bir gün
ücretsiz izin hakkı tanınmıştır. 1924 Anayasası cemiyet
kurma hakkını tanımış ve Angaryayı yasaklamıştır. Görece işçi lehine olan bu uygulamalar 1925’te kabul edilen
Takrir-i Sükun yasası ile, yasa sendikalara direkt bir düzenleme getirmese de getirdiği atmosfer grevleri ve işçi
derneklerini, yasal olmaktan çıkmıştır. Bazı işçi örgütleri
kapatılmıştır. (Koç, 1998: 31).
4
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yasi açıdan çok da iyi sınav veremediği bir dönemdir.
Siyasal açıdan baskıcı yönetimlerin işbaşına gelmesi ve
ekonomilerin 1929 bunalımı sonrası toparlanamaması
bu dönemin sonlarına doğru bir dünya savaşının çıkmasına neden olmuştur. Bu konjonktür içinde Türkiye bir önceki dönemin “liberal” politik anlayışını terk
edip korumacı ve devletçi uygulamaları dolaşıma sokarak milli kalkınmasını gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Korkut Boratav’a göre bu yıllarda, dünya ekonomisi
büyük buhranın içinde sürüklenirken, Türkiye ekonomisi dışa kapanarak ve devlet eliyle bir milli sanayileşme denemesi içine girmiştir (2006: 59). Dönemin
başında siyasal açıdan ikinci kez girişilen çok partili
hayat geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı için
bu politikanın uygulanması tek parti iktidarının iradesi ve onun ittifak içinde olduğu toplumsal kesimler
tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 6
1950’lere kadar devlet şemsiyesi altında taşranın
dönüşümü ve ulusal kalkınmayı amaçlayan sanayileşme sürecinde iş adamları, etkinlik açısından bu dönem
için silik görünse de gerekli sermaye birikimini sağlayacak olanaklardan yoksun kalmamışlardır. Devlet yatırımlarının girmediği alanlarda tamamlayıcı bir unsur
olarak yollarına devam etmişlerdir. 1950’lerden sonra
sanayi çarklarının başına geçerek, tek parti iktidarı
sonrası yönetime gelen Demokrat Parti (DP) ile birlikte sanayide söz sahibi olmaya başlamışlardır. Çağlar
Keyder’e göre 1950’lerde yaşanan toplumsal hareketlilik girişimciler arasında da yeni bir boyut kazanmıştır. Bugünkü Türkiye’nin en nüfuzlu sanayicilerinin iş
hayatına atılmaları ya da asıl birikimlerini sağlamaları
1950’lerde olmuştur. (Keyder, 2009: 171).
1960’larda DP’nin askeri bir darbe sonrası iktidardan uzaklaştırılması ile birlikte “yeni” bir döneme geçilmiştir. Bu dönemin en ayırt edici özelliği
yeni bir anayasa ve ona bağlı kurumsal düzenlemelerin yapılması olmuştur. Bu düzenlemelerin başın6	Döneme damgasını vuran temel görüş, “sınıfsız ve tezadsız bir
millet olma” yoludur. Bu dönemim ruhunu yakalamak amacı ile
“Kadro” ve “Ülkü” dergilerinin çevresinden toplanan aydınların
yazılarına bakılabilinir: Kemal Turan (1933); Mehmet Saffet
(1933); Vedat Nedim (1932a, b, c, d); Nusret Kemal (1933);
Aptullah Ziya (1933); Şevket Süreyya (1932, 1934a, b) ; İsmail
Hüsrev (1934).

da, “Devlet Planlama Teşkilatı”nın (DPT-30 Eylül
1960) kurulması gelmektedir. Kıt kaynakların değerlendirilmesi ve planlı bir sanayi politikasının hayata
geçirilmesi için kurulan DPT’nin ortaya çıkması iç
ve dış dinamiklerin örtüşmesi ile olmuştur. İkinci
dünya savaşı sonrası özellikle geç kapitalistleşen ülkelerde uygulanmaya başlayan ithal ikamesine dayanan
yeni birikim rejimi beraberinde bu modele uygun yapıların oluşturulmasının önünü açmıştır. Bu birikim
rejimi uluslararası alanda üretken sermayenin uluslar
arasılaşması süreciyle birlikte gelişmiştir. Ulusal ve
uluslararası ilişkiler devlet dolayımı üzerinde hayata
geçmiştir. Bu süreçte devlet bir yandan hukuksal ve
kurumsal çerçeveyi çizerken diğer yandan özel sektörü teşvik edici politikaları uygulayarak bu yeni
birikim rejiminde önemli bir aktör olmuştur. Aynı
zamanda bu yeni süreçte devletin kendisi de yapısal
değişikliğe uğrayarak bu sürecin hem öznesi hem de
nesnesi olmuştur (Akçay, 2006: 236).
Ulusal kalkınmanın motor gücü olarak sanayi
görüldüğü için bu dönemde yerli sanayi, ithal ikamesi politikaları ile desteklenmiştir. Ulus ölçeğini hedef alan kalkınma paradigması, toplumsal sınıfların
“ortak iyi” paydası altında uzlaşmasını amaçlamaktadır. 1970’lerin ortalarına kadar reel ücretlerin görece
yüksek olması, özel sektörün gümrük duvarları arkasında korunması ve devletin azami sosyal politikaları
gerçekleştirmesi uzlaşının başarıya ulaştığı izlenimini
yaratmaktadır. 1970’lerin ortalarına kadar devlet,
işadamları ve işçiler arasında yaşanan sorunsuz balayı ekonominin bozulması ile tepe taklak olmuştur.
Artan enflasyon ve ona bağlı olarak 1977’lerden sonra reel ücretlerin düşmesi sol hareketlerin eylemliklerini artırmalarına neden olmuştur. İşçi grevleri ve
yaşanan politik atmosferin etkisi ile toplum, hızla
toplumsal uzlaşmadan çıkarak kendini politik bir
kutuplaşmanın içinde bulmuştur. Emekçi ve egemen
sınıflar arasındaki bölüşüm çekişmesinin derinleştiği
bir döneme girilmiştir.
Buraya kadar olan kısımda genel hatları ile
Türkiye’nin tarihsel bir yelpaze içinde geçirdiği dönüşümün izlerini kronolojik bir anlatıyla yakalamaya çalıştık. Tek parti dönemi ile başlayan devletin
etkin olduğu sanayileşme eksenli kalkınma projesi,
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1950’de daha liberal bir rota takip ederken, 196080 arası planlı kalkınma ve ithal ikamesine dayalı
büyüme stratejisi ile tekrar devletçi bir karaktere bürünmüştür. 1980 sonrası ise ihracata dönük büyüme
anlayışı, devletin etkinliğinin azaltılması ve sanayi
üzerinden kalkınmanın önem kaybetmesi ile birlikte
yerel mekânı içine alan bölgesel kalkınma anlayışı ile
küresel piyasalara dâhil olma ile özetlenebilir.
Çan ilçesinin kuruluşu, seramik fabrikasının
açılışı ve kasabaya göç
Çan’ın kuruluşu hakkında elimizde kesin veriler
yok. İlçe sınırları içinde antik kalıntıların bulunması
bu bölgenin tarihini eski zamanlara kadar götürmektedir. Etili köyü yakınlarındaki Antik Kallikolone
Kentinin üç tanrıça arasında güzellik yarışması yapılan yer olduğu söylenmektedir. Homeros da Ares’in
Troyalıları bu tepeden saldırttığını yazar. Roma döneminde Sergis adıyla bilinen yöre, 14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılmıştır.
1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu’ya
Türk akınları hızlanmaya başlamıştır. 1081 yılında
Süleyman Şah’ın komutasındaki Selçuklular Çanakkale Boğazı’na kadar gelmiş ve bölge Çaka Bey’in
hâkimiyeti altına girmiştir. Bundan sonra bu bölge
sırasıyla Karesi Beyliği (1303-1348) ve 14. yüzyılda
Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Bölge Biga adıyla Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak
geçer (1520). Tapu Kadastro genel müdürlüğündeki
1574 tarihli tahrir defterine göre Çan Biga sancağına bağlı bir kazadır. Faruk Sümer de XVI. yüzyılda
Çan’ın Biga sancağına bağlı kaza olduğunu belirtmiştir.7 Ayrıca Mahkeme-i Şeriye sicillerinden alınan
7

Faruk Sümer (1999: 405, 423, 424, 425). Bu kitapta, 16. yüzyılda Anadolu’da Oğuz boylarına ait yer adları ve vergi nüfuslarını içeren tahriri defterlerinde Çan adı Biga sancağına ait
bir kaza ismi olarak geçmektedir. Bu tahriri defterlerine göre
Çan’ın vergi nüfusu boy adlarına göre şöyledir. Boyun Adı Kayı
vasfı köy sancağı Biga Kazası Çan vergi nüfusu, 6. Boyun adı
İğdir vasfı köy Sancağı Biga Kazası Çan vergi nüfusu, 26. Boyun
adı Büğdüz vasfı köy sancağı Biga Kazası Çan vergi nüfusu, 26.
Boyun adı Kınık vasfı köy Sancağı Biga Kazası Çan vergi nüfusu.

bilgilere göre 1569 yılında yazılan bir fermanda avcı
başı tayinlerinde Çan kadılığından bahsedilmektedir.
Buradan hareketle Çan isminin 16. yüzyıldan beri
bölgeyi adlandırmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. 19. yüzyıla ait bir tapu senedinde8 Çan isminin
aynen geçmesi isim değişikliğine uğramadan isminin
günümüze kadar geldiğine işaret eder. Çan ilçesinde
gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih çalışmasının verilerine
göre bu yöreye neden “Çan” denildiğine ilişkin şu anlatılar mevcuttur:
“Çan’ın duyduğumuza göre sisli yöre burası. Siste
hayvanlarını kaybetmemek için boyunlarına çan
takıyormuşlar. Yani görmüyor ya 50 metre öbür
tarafını göremezsin. Çok sis vardı şimdi biraz azaldı. Bu sisten dolayı hayvanlarını bulamıyorlarmış
hayvan sahipleri. Çan oradan dolayı boyunlarına
takılan çan sesiyle duyuyorlarmış. Sonrada Pazar oluşmuş burada merkezde daha ilçe olmadan
önce. Pazar köy diye duyuyoruz ismini eskilerden.
Çan Pazar köy ondan sonra Çan adını almış (Erkek, 58)”. ……… Şimdi diyi verecem. İtalya’da
bir araba bir gemi çan sarmış adam. Çan koyunlar hayvanlar develer oradan Ezine’ye durdurmuş
oradan develerle buralar da hayvanlarla geçiniyorlar. En fazla bu köyde satılmış çan. Nereye gidiyon Çan pazarına gidiyorum, nereye gidiyon Çan
pazarına gidiyorum çan alaca çoban. Öyle öyle
burasına çan pazarı demişler. Burada çünkü çok
fazla satılmış çan. Adam gelmiş 5-10 deve yükü
çan yığmış deveylen eskiden nakliye mi var canım
(Erkek, 80).”

İlhan Tekeli 1877–78 Osmanlı Rus savaşından
sonra anayurda doğru yaklaşık 1,5 milyon kişinin
göç ettiğini söyler. Balkan savaşları sonrasında da göç
8

“Sebebi Tasdir Tevfii Humayun Oldurki: Defteri Haneyi Hakaniye vurut eden zirde numruları ilmuhaber cedvelinden müsteban olduğu veçhile Biga sancağının ÇAN kazasının Durali Karyesi Havutlar Bostan Yerinde tarafları dere ve tepe ve tariki ev ve
mezarlık ile mahdut tahminen bir buçuk kile tohum istiap eder
tarlayı Berber Halil’in Hasan on seneden beri ve senedi olmayarak bilniza zabt ve tasarruf etmiş olduğu Tebeyyün ederek hakkı
kararı sabit olmağla beher sene aşarı şeriyesini memuruna eda
eylemek üzere kemakan intikaline izin verilmiş olduğunu müşhir işbu sened İta Kılındı. 9- Rebiülahir-1290.(miladi 1874)’’
Arap harflerinde Türkçeleştiren Emekli Belediye Muhasibi Ali
Tümer. Evrakı yayınlayan Ali Aydın emekli halk eğitim müdürü.

49

50

SOSYOLOJİK TARTIŞMAL AR

hareketi devam etmiştir (1990: 56). Çan’ın bugünkü
toplumsal yapısına kavuşmasında bu göç hareketlerinin etkisi büyük olmuştur. Bu göç serüvenini Çan’da
yaşayan muhacir bir aileye mensup H.A.’dan dinleyebiliriz:
“Bulgaristan’dan ilk göç ettiklerinden Trakya’ya
yerleşmişler. Fakat o dönem Trakya bataklık olduğu için sıtma hastalığında biliyorsunuz o gün için
büyük dert sıkıntı sıtmadan çok büyük rahatsızlık
duymuşlar, kırılmaya başlamışlar ve ondan sonra
tekrar o dönemin yönetiminden kendilerine yeni
bir yer göstermesini istemişler onlar da bu Çanakkale bölgesini gösterdikleri için Gelibolu’dan
bu tarafa geçerek kendilerine yerleşecek yer aramışlar. İlk defa şu anda Hacılar, Bozguç, Bostandere köyü arasında olan kıraç denilen bir mevkii
vardır, o bir tepedir biraz yüksekçe, bu tepeye
yerleşmişler. Fakat yeterli su olmadığı için susuzluktan mecburen şimdi ana yolun kenarındaki
yere gelip köylerini kurmuşlar. Hacılar köyü bir
göçmen köyüdür. İsmi nerden geliyor, daha köy
kurulmadan önce köyün altında şuan anayolun
geçtiği yerde piknik alanı olarak kullanılan çınarlıklar vardır. Çok eski anıt çınarladır bunlar
o zaman hacı kafileleri işte atlarla eşeklerle veya
develerle hacca gidip dönüyorlar gidip dönerken
bu çınarlıkta konakladıkları için köyün ismi Hacılar olarak kalıyor ve Hacılar günümüze kadar
geliyor… Razgard. O bölgeden gelme. Mesela
Bozguç köyü de öyledir. Hayır hayır çok değişik
yerlerden gelenler var. Deliorman’dan gelenler
var mesela daha değişik yerlerden… Onlar daha
çok bizim Pomak köyleri dediğimiz şeyler veya
Pomak olmayıp Asmalı köyü gibi Dikmen köyü
gibi Pomakça bilmeyen Türkçe konuşan köyler.
Bunlar yüksek kesimlerde yaşayan, hayvancılıkla
uğraşan, hani bizim Anadolu’da Toroslar’da yaşayan Türkmen, Yörükler dediğimiz insanların
hayat tarzına yakın hayat yaşayan köyler. Ama
bunlar bir defada gelmiyorlar. Yani çeşitli zamanlarda peyderpey yani o savaşın sürecine veya o yaşadıkları bölgenin Bulgar çetelerinin baskılarına
veya mezalimlerine veya Rus ordularının etkilerine göre, işte toplayıp tasını tarağını buraya göç
ediyorlar ve yerleşiyorlar (Erkek, 51).”

Bu göçler sonucunda Çan bugünkü demografik

durumuna kavuşmuştur9. Cumhuriyet döneminde,
Kurtuluş Savaşı sıralarında 1921’de Yunan işgaline
ve ağır bir yıkıma uğrayan Çan, işgalden 23 Eylül
1922’de kurtulmuştur.10 1 Ağustos 1945’te çıkarılan
bir yasa ile Biga ilçesinden ayrılmış, önceleri Bayramiç ilçesine bağlı olan Etili bucağı ile bugünkü Çan
ilçesi oluşturulmuş ve daha sonra Çanakkale iline
bağlanmıştır.
İlçe olduktan sonra kömür ocaklarının bulunması Çan kasabasına bir hareketlilik kazandırmıştır.
Özellikle yakın köylerden gelenler tarım dışı bir ekonomik gelir elde etmeye başlamışlardır. Kalıcı olmayan bu geliş gidişleri tersine çeviren ve Çan’ı küçük
bir Anadolu kasabasından büyük bir yerleşim yerine
döndüren ise 1957 yılında “Çan Seramik Fabrikasının” açılışı olmuştur.
1957 Seramik fabrikasının kuruluşu
Bazı olaylar vardır hiçbir şeyin artık eskisi gibi
olamayacağının habercisidirler. Çan için ise bu olay
seramik fabrikasının kurulması ile başlamıştır. Fabrikanın kuruluş yıllarını göz önüne aldığımız zaman
Türkiye için siyasal, toplumsal ve ekonomik anlam9

Çan ve köylerinde 2005 yılında Yard. Doç. Şebnem Gülfidan
başkanlığında gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih çalışması sırasında
demografik durumu yakından görme fırsatımız oldu. Köylerde
yaptığımız çalışma esnasında köylülerin kendilerini tanımlarken
Müslümanlıktan ziyade kökenlerine vurgu yapmaları
dikkatimizi çekmişti. Kendilerini tanımlarken Manav, Yörük,
Muhacir, Pomak, Çıtak gibi isimler kullanıyorlardı. Önceleri bu
isimlerin kökensel olarak neye karşılık geldiği konusunda kafa
karışıklığı yaşadık. Ama daha sonra yaşlı bir amcanın ‘hepimiz
Yörük idik önce toprağa yerleşenlere Manav (yerli) diyoruz.
Pomak, Çıtak ve Muhacirler de 93 harbi sonrası buralara
yerleşen “Türkler”dir demesi kafa karışıklığının giderilmesinde
büyük etkisi olmuştur. Fakat amcanın bu nüfusu homojen bir
yapıya (Türk ve Müslüman) indirgemesine rağmen köylüler
kendi aralarında konuşurken bu ayrımlara vurgu yapılıyordu.
Ötekinin üzerinden kimlik oluşturmada bu ayrımlar ön plana
çıkıyordu. Şöyle ki Pomaklar kendilerini “çalışkan”, Manavlar
kendilerini daha medeni, Muhacirler ise sabanı bile bu bölgeye
kendilerinin getirdiklerini söylüyorlardı.
10 Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Çan Belediye Başkanlığına
gönderilen 22 Mayıs 1989 tarihli ATASE Başkanlığı arşivinde
yapılan araştırma sonucunda Çan’ın kurtuluş tarihi 23 Eylül
1922 olarak tespit edilmiştir.
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da dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimine denk
gelmektedir. Demokrat Parti’nin iktidarı altında şekillenen bu dönemin göze çarpan değişikliği, “devlet dışı” yeni bir sanayici kuşağının teşekkül etmeye
başlamasıdır. Bu çerçeve içinden baktığımızda Çan
ilçesinde kurulan “Seramik Fabrikası” düşüncesinin
yeşermesi ve hayata geçmesinin öyküsü tam da bu
yıllarda başlar.
Geleneksel üretim alanlarının dışındaki Anadolu
coğrafyasının üretime açılması, modernleşme düşüncesine yaslanan Erken Cumhuriyet Dönemi kadroları
için hayati bir mesele olmuştur. Sanayileşme ülküsü
etrafında kristalize olan bu düşünüşün uygulayıcısının, özel kesimin kısıtlarından ya da “yokluğundan”
dolayı merkezi devletin olması şaşırtıcı değildir. Bugün liberal söylem tarafından sıkça eleştirilen devletçilik uygulamalarının, bu erken dönemki tezahürlerinin
aslında özel teşebbüsün bir aktör olarak ortaya çıkışının koşullarını hazırladığını söyleyebiliriz.
Taha Parla’nın tek parti döneminin niteliğine
ilişkin “otoriter bir devlet partisinin devlet kapitalizmi politikalarıyla ulusal burjuvaziye disiplinli ve
düşük maliyetli bir iş gücü sağlayarak sermaye birikim olanaklarını yaratması dönemiydi” (2001) şeklindeki görüşleri, ilk izlerini İttihat ve Terakki döneminde bulduğumuz devlet eli ile ulusal sermayenin
yaratılması sürecinin görünür olması 1950’ler ile
başlamıştır. Yerel eşraftan gelerek “yakındaki uzak”
olan Çan kasabasında kurduğu seramik fabrikası ile
Türkiye’nin sayılı sanayicileri arasına giren İbrahim
Bodur’un yükselişi bu döneme rastlar.
Seramik fabrikasının kurucusu İbrahim Bodur,
Yeniceli tütün ticareti ile uğraşan bir aileye mensup
olarak dünyaya gelmiştir. Bodur ailesi Yenice bölgesinde bakkaliye ve manifatura dükkânlarıyla yörenin
ticaretinde önemli etkileri bulunan taşranın nüfuz
sahibi ailelerinden biridir:
“Dedesini tanırım. Hacı İbrahim’di dedesi. Bakkaldı. Yollar yapılırken yiyecek içecek veriyordu
çalışanlara. Babası Hasan Bodur, tütün tüccarıydı.
Burada Akbank’ın olduğu yerde aşağıda bina vardı
iki katlı, kullanırdı. Tütün alırdı, sevk ederdi. O
zaman tütün ekerdi köyde… (Erkek, 94).”

Ayşe Güneş-Ayata’ya göre 1920’lerin kasaba
eşrafı toprağı işlerken, uzak, belki de soğuk, halkın
dışında ve sadece saygınlığı artıracağı ölçüde köylüye
yardım eden bir seçkinler topluluğu imajı çizmektedirler. “Eşrafın sorumluluğu, kötü giden hasattan,
çocuklarını evlendirmeye, vergi ödemekten askerliğe,
mahkemeden hastalığa her türlü sorunun çözümünde köylüye yardım etmesi beklenen” bir toplumsal
sınıfı oluşturmaktaydı. Bunun yanında Ayata’ya
göre eşraf birbirine yabancılaşan “merkez” ve “çevre”
arasında aracı bir konumda bulunuyorlardı (1990:
100-101). Bodur ailesi de bu konumu sayesinde yöre
halkı üzerindeki meşruiyetini pekiştirmiştir. Gücünü
hem köylü hem de siyasal iktidarların gölgesinden
alan her eşraf gibi Bodur ailesi de yöre üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu etkinin artması ve ulusal
çapta tanınmış bir aileye dönüşmesi ise iyi bir eğitim
almış İbrahim Bodur’un girişimi ve yöre insanının
ortak iştiraki ile kurulan Çanakkale Seramik Fabrikası ile olmuştur.
Seramik Fabrikasına gelmeden önce babası Hasan Bodur ve kayınpederi Şeref Eğinlioğlu’nun iştirakleri ile kurulan Türkiye’nin ilk penye pamuk iplik
fabrikası olan Edirnekapı Pamuk İplik Fabrikası’nın
kuruluşunda görev alması ve 1952 yılında İstanbul
Sanayi Odası’nın kuruluş çalışmalarına katılması
sayesinde tecrübesini artıran İbrahim Bodur’un sanayiciliğe geçişi Seramik Fabrikası ile oldu. Seramik
Fabrikası kurulurken gerekli olan sermayenin % 67’si
sayısı 303 kişiyi bulan yöre ortaklarından ve % 33’ü
Etibank tarafından sağlanmıştır. Bir bakıma hür teşebbüs, halk ve devletin ortaklığında kurulan fabrika,
Erken Cumhuriyet Döneminin ideolojisini yansıtan
toplumun tüm fertlerini içeren ortak bir iyinin yaratılmasındaki sanayi ve kalkınma perspektifine uymaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu toplumsal uzlaşının nasıl sonuçlandığını göreceğiz.
Seramik Fabrikasının Çan’a kurulmasında İbrahim Bodur’un Çanakkaleli olması kadar, seramiğin
hammaddesinin bu bölgede temini ve en önemlisi
seramiğin pişmesini sağlayacak olan fırınların ısıtılmasını sağlayacak enerji kaynağı linyit kömürünün
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Çan’da çıkarılması ve köylerin merkeze yakınlığı sayesinde iş gücü potansiyelinin mevcut oluşu gibi etmenler Çan’ı cazip kılmıştır.
Taşrada başlayan bu hareketliliğin etkisi 1955
yılında Milliyet gazetesine “Seramik Fabrikası Hazırlıkları İlerliyor: Çanakkale’nin Çan kazasında kurulacak fabrika günde 2000 izolatör 20 bin fayans imal
edecek”11 haberi ile yansımıştır. Haberin içeriğinde,
memleketin fayans ihtiyacını karşılamak maksadıyla
kurulması karalaştırılan seramik fabrikasına ait çalışmaların hızlandırıldığı ve seramiğin oluşumunu sağlayan maden olan “kaolinin” en iyi cinsinin Çan’da
çıktığı belirtilmiştir. Fabrikanın neden Çan’da kurulduğu sorusuna aileden biri olan sosyal işler müdürü
Faruk Şahin’inden dinleyebiliriz:
“Bildiğim kadarıyla fabrika önce ailenin Yeniceli
olması nedeniyle İbrahim Bey de Yenicelidir fabrikanın kurucusu. Aynı köydeniz Nevruz köyünden.
Oraya kurulması istendi. Fakat o yıllarda henüz
daha halkımızın kafasında pek fabrika mefhumu
yokmuş fabrika nedir kimse bilmiyor. Uzun tartışmalardan sonra bazı yer temin etme sıkıntıları çıktı
Yenice’den. Artı en büyük nedenlerden bir tanesi
bu bölgenin yine Çan bölgesinin hammadde konusunda bazı kaynakları olması, yine başlıca büyük nedenlerden bir tanesi o zamanki enerji linyit
kömürü. Fırınlarımız o zaman linyit kömüründen
jeneratör dairesinden elde edilen jeneratör gazları ile çalışıyordu. Kömürün Çan’da oluşu bütün
bunların üstüne o zamanki Çan belediye başkanlığında fabrika ile ilgili düşünceleri daha gelişmiş
olduğu…”

Mübeccel Kıray, Ereğli’de 1959 yılında kurulan
Demir ve Çelik Fabrikalarını Ereğlililer’in Demokrat
Parti kanalı ile yüz yüze ilişkiler arcılığı ile öğrendiklerini belirtmiştir (Kıray, 2000: 225). Benzer bir durum Çan için de geçerlidir. İktidar partisine mensup
kişiler fabrikanın bu bölgede kurulması için gerekli
temasların kurulmasında ön ayak olmuşlardır:
“…Biga reddetmiş. Şimdi Biga’nın arazisi tarıma
11 “Seramik Fabrikası Hazırlıkları İlerliyor”, Milliyet Gazetesi,
5 Ekim 1955.

çok elverişli. Tabi o zaman bunu düşünememişler.
O gün için düşünememişler fabrikanın böyle olacağını. Ondan sonra rahmetli Mehmet Özer vardı.
Demokrat Parti Çan ilçe başkanı çok girgin faal insandı. Bir de Mesut Bey vardı o da rahmetli oldu.
Bunlar Demokrat Parti ilçe teşkilatı olarak karar
alıyorlar, Hamit Güvenir bana anlattı, Hamit Güvenir karar defterini alıyor İbrahim Bey’e gidiyor.
Diyor ki biz bu kararı aldık, size her türlü kolaylık
sağlayacağız yerde merde neyse ikna edeceğiz fabrikayı Çan’a kuracağız. Karardan dolayı İbrahim
Bey çok duygulanıyor ve fabrikayı Çan’a kurmaya
karar veriyor. Biz ortaokulda okurkene fabrikanın
inşaatı başladı. Kumlar konuldu, rahmetli Kasım
Gülekler Adnan Menderesler geldi temel atmaya.
Onları biz çocuktuk orada gördük.” (Erkek, 67)

Kuruluş aşamasında “devletin görünmez eli”
fabrikanın sırtından hiç eksik olmamıştır. Hatta bir
anlatıya göre fabrika ruhsatının alınması için o dönemin siyasetçileri tarafından nüfus probleminin aşılması için şu çözüm yoluna başvurulmuştur:
“Kurulduktan sonra çok hızlı bir nüfus artışı oldu
Çan’ın içine. İlk kurulduğunda İbrahim Bey’in
ağzından dinledim, ruhsat almaya gittiğinde ilçenin nüfusu 1000 değilmiş, 1000’in altındaymış.
1000’in altında olduğu için ruhsatı alamadık. Bir
pazartesi günü pazar oluyor burada, pazartesi günü
köylerden gelen kalabalıkla nüfus sayımı yapıldı.
O güne nüfus sayımı yapıldı, bu fabrika kurulsun
diye o günün siyasetçileri tarafından. Bu şekilde
anlattı İbrahim Bey. 1000 üzerine nüfusu çıkarttık, gittik nüfusumuz 1000’in üzerinde dedik ruhsatımızı aldık fabrikamızı kurduk. Ben Çan’a geldiğimde köyümden 65 yılında geldim. 65’te 3800
nüfusu vardı. Şu an 30 bin nüfusu var. Köyleriyle
beraber 60 bine yakındır.” (Erkek, 58)

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in 1957
yılı Temmuzunda Çan’a gelerek fabrikanın temelini atması ile birlikte bir düş gerçeğe dönüşüyordu.
Tarihin bu anını o yılarda bir ilkokul öğrencisi olan
A.B.’nin gözünden görelim:
“Çanakkale Seramik Fabrikaları 1957 senesinde zamanın başbakanı rahmetli Adnan Menderes geldi.
Asma köprü denen yerden Adnan Menderes, Fatin
Rüştü Zorlu, Emin Polatkan gibi namlı bakanlar,
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bunlar da Çanakkale milletvekiliydi. Fatin Rüştü
Zorlu Dışişleri Bakanıydı. Ve Maliye bakanı Emin
Polatkan, Bigalı, o da Çanakkale milletvekiliydi.
Bunlarla beraber geldiğinde buraya, Çanakkale Seramik Fabrikasının temelini attılar. Hatta çok cazip bir hatırayı anlatayım. Ben o zaman burada tek
ilkokul vardı, ben trampet takımındaydım. Adnan
Menderes’in ayaklarının altına halı attılar köylüler. Bastı. Büyük yetişmiş siyaset adamı değil de
bana göre Adnan Menderes, bilim adamı ve büyük
yatırımcıydı, halının üzerine basmadı. “Ben sizin
omuzlarınıza basıyorum, o halının üzerine sizler
basmalısınız” dedi. Halının üzerine basmadı, rica
etti ve halıları kaldırttı. Benim çocukluğumda yani
o zaman, dokuz-on yaşlarında olan bir insan olarak bunu çok iyi hatırlıyorum (Erkek, 63).”

resmini tamamlamaktadır. Özellikle Çekoslovak mühendisler vasıfsız emeğe dayalı yöre insanının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır:

Bir bakıma fabrikanın kasabaya kurulması ile
Cumhuriyetin kuruluşlundan beri kat ederek günümüze kadar taşınan “ağır sanayi hamlesinin” söyleminin önemli duraklarından biri Çan’da hayata geçiyordu. Taşranın “iyiye” doğru olan bu dönüşümünün
ana hattı olan temel atma töreni ileride “27 Temmuz
Seramik Bayramı Kutlamaları” adı altında bir geleneğe dönüşecektir. Bu bayram fabrikanın kendi zaman
algısını yaratması açısından bizce oldukça önemlidir.
Tarihin bir noktasına gönderme yapan bu bayram
Çanlılar için “yeniden doğuşun” zihinlerdeki karşılığı
olacaktır.
Çan Seramik Fabrikası yukarıda göstermeye
çalıştığımız gibi dönemin iktidar partisinin yüksek
düzeyde desteğini alarak temelini atmıştır. Oysa bu
noktada es geçmememiz gereken bir husus daha var:
Fabrika sadece ülke içi değil ülke dışı destek de almıştır. O yılların seramik teknolojisinde ileri bir nokta
olan, o zamanki adıyla Çekoslovakya devletinin, fabrikanın oluşum ve sonraki dönemde seramik ustalarının yetiştirilmesinde çok büyük rolü olmuştur. Temel
atma töreninden tam olarak beş ay önce gazetelere
yansıyan haberler12, fabrikanın oluşum aşamasındaki

Fabrika bir taraftan köy kökenli ucuz emeğin
eğitilmesinde Çek ustalardan yararlanırken, diğer taraftan gazetelere ilanlar vererek ülke genelinde görece
vasıflı emeği Çan’a çekmeye çalışmaktadır.13
Kuruluş aşamasında bunlar yaşanırken Çan’ın
harman yeri mevkisinin “yeni ürünü” olan fabrikanın
iskeletinin ortaya çıkmaya başlaması ile birlikte kasabanın fısıltı gazetesi de çalışmaya başlamıştır. Kasabalıların en rağbet ettiği söylenti İbrahim Bey’in deve
damı yaptığına ilişkindir. Deve güreşlerinin yöre için
önemli bir etkinlik oluşu bu söylentinin çıkmasındaki en büyük etkendir. Kasabalıların fabrikaya ihtiyatlı
bir yaklaşımı vardır. Faruk Bey bu durumu şöyle anlatmıştır:

12 “Çekoslovakya ile ticari münasebatımız gelişiyor. Çekler
Çanakkale’de bir seramik fabrikası kuracaklar. Beykoz deri fabrikası genişletiliyor”, Milliyet Gazetesi, 27.02.1957. Haberin
içeriğinde şunlar yazılıdır: “Çek Ticaret Ataşesi, dün basına
verdiği beyanatta Çanakkale’de kuracakları seramik fabrikasına
ait hazırlıkların nihayete erdiğini açıklamıştır. Beykoz deri fab-

“İbrahim Bey Çekoslovakya’ya gidiyor onlarla anlaşıyor. Geldiler onlar yaptılar fabrikayı. Yani ilk
işletmesini bütün makine montajlarını falan hep
Çekoslovaklar yaptı. Hatta onların içinde bir tane
Herbs vardı, Tofar vardı, Noadni vardı tabi onlarla
çalıştım. Noadni, bizim kısmın ilk girdiğim kısmın sorumlusuydu. Dil problemi aşağı yukarı onlar biraz çat pat Türkçeyi biliyordu biz de Pomak
olduğumuz için özellikle Pomak ile Çek şivesi birbirine yakındı yani. Yani Bulgaristan Çekoslovak
şiveleri birbirine yakın yani… (Erkek, 67).”

“Fabrikayı kimse bilmiyor. Diyorlar ki ee Çan’a
deve damı yapıyorlar. Esas şeyler oydu. O tür dürikasının genişletilmesi işini de Çekler deruhte etmiştir (üzerine
almak). Ataşe, Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticari münasebetlerin duraklama safhasındaki iddialarını şiddetle reddederek demiştir ki: ‘Aramızdaki 8 milyon liralık anlaşmanın yüzde
doksanı hemen hemen yerine getirilmiştir…”
13 “Çanakkale Seramik A.Ş’den: Montaj İlanı, Çanakkale’nin Çan
kazasında tesis etmekte olduğumuz fabrikalarımızın; makine ve
tesisatlarını, fırın ve bacalarını (şamot ve ateş tuğlası ustası), gaz
jeneratörü ve tesisatlarını, dizel elektrojen gruplarını, Elektrik
tesisatlarını, kurutma ve havalandırma tesisatlarını Çekoslovak
mühendisler nezaretinde monte edecek birinci sınıf kalifiye
tecrübeli ve bonservisi havi yeteri kadar montörlere ihtiyacımız
vardır. İlgililerin acele Galata, tersane caddesi Kipman Han
kat 5 – Telefon 44 76 83 e müracaatları rica olunur, Milliyet
Gazetesi, 26 Haziran 1959.
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şünceler vardı. Tabii zamanla inşaat başladı burası
ayrıca fabrikanın bulunduğu saha Çan’ın bir hayli
dışındaydı. Yani bize öyle geliyordu. Çan küçücük bir yerdi. 1700 nüfuslu bir yerdi. Elektrik o
zaman yine kömürle çalışan bir jeneratör dairesi
vardı Çan’ın oradan Çan’a elektrik veriliyordu ve
gece saat 24’te kesiliyordu. Tabii o yıllar malzeme
temin etmek çok zordu. İşte kereste lazım civardaki bütün keresteler kesiliyor, işçiler civar köylerden
yakın köylerden ve yaya olarak geliyorlar. Mesela
o zaman İlyasağa Köyü mesafesi bize 7 kilometreymiş. Şu an da tabi yol kapandı. TKİ’nin sahası
içinde kaldı, şimdi tahmin ediyorum aynı köyümüz bize 15 kilometreden fazla. Dolaşarak gidildiği için. Ondan sonra 7 kilometre mesafeyi yürüyerek geliyorlardı. Daha sonra şirket 1 tane 5 tonluk
Şevrole kamyon aldı. Bu Şevrole kamyonla 7, 10,
12 kilometre mesafesindeki köylerden kamyonun
kasasında götürüp getiriyorduk. Bir de burası
etli çamur bayağı yapışkan bir çamur. Ben sahaya geldiğim zaman inşaat zamanında ayakkabımı
çamurdan kurtaramıyordum. Önce hemen şu genel müdürlüğün yanındaki ana fabrika dediğimiz
fabrika yapıldı ki o fabrikan sonra ucuna bazı ekler
yapıldı. Yıllar sonra fabrikalara fabrikalar eklendi
fabrikalar büyüdü her şey çok gelişti. Çan’ın bugün nüfusu 25 binin üstünde.” (Erkek, 64)

Kasabanın kenarında yükselen bacalardan ilk
dumanın tütmeye başlaması ile birlikte “deve damı”
artık fabrikaya dönüşmüştü. 1960 yılının ağustos
ayında gazeteye yansıyan, “Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. faaliyete geçmiş olup aşağıdaki istihsal
çeşitlerinin imaline başlamıştır. Karofayans, muhtelif yer plakları ve antiasit plaklar, alçak ve yüksek
tevettür izolatörleri”,14 bu ilan üretime başlandığının
ulusal düzeyde duyurusunu içermektedir. Fabrikanın
“hayata geçmesi” Çan için yeni bir dönüşümün başlangıcını oluşturacaktır. Özellikle hayat kelimesini
kullandım çünkü bundan sonra fabrika, Çan halkı
ile nefes alan, şefkat gösteren kimi zaman da otoriter
baba imgesine karşılık gelen buyurgan bir kimliğe sahip olacaktır.

14

“Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. faaliyete geçmiş olup
aşağıdaki istihsal çeşitlerinin imaline başlamıştır”, Milliyet
Gazetesi, 6 Ağustos 1960.

Çan değişiyor...
Fabrikanın açılışı ile birlikte Çan göç mekânına
dönüşmüştür. Yeni mahalleler kurularak fabrikada
çalışanların kalıcı ikametgâhlarına dönüşmüştür.
Fabrika sadece işçilik değil Çan’da fabrikaya “bağlı”
birçok iş kolunun gelişmesi ve ortaya çıkmasına da
kaynaklık etmiştir. Özellikle nakliye sektörünün gelişmesi fabrika ile birlikte olmuştur. Çan’ın ekonomik profilini çıkardığımızda tarım dışında üç ana saç
ayağı üzerine kurulu olduğunu görürüz. Bunlardan
yarattığı ekonomik hacme göre ilki fabrika, ikincisi
nakliye sektörü ve sonuncusu önce özel işletme olarak çalıştırılan sonra 1978’lerde devletleştirilen Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı açık işletme usulüne
göre çalışan kömür ocağı. Kömür ve seramiğin yurda
yayılmasının aracı olarak ortaya çıkan nakliyecilik
“fabrika dışı” bir çalışma alanını Çanlıların gündemine getirmiştir. Parası olan kamyon alarak bu sektörde
çalışmaya başlamıştır. Bu sürecin gelişimini Şoförler
Odası Başkanı Cemali Ergin şöyle anlatmaktadır:
“Gidiyordun 3-5 tane inek satıyordun bir sürü keçi
satıyordun kamyon alıyordun. O biçim gelir vardı
tabi canım. Öyle bu kırsal bölge bizim buramız
burada 1 tane fabrika var başka bişey yok. Öyleyken Çan’ımızın durumu iyi bir hale gelmiştir. Mesela o zamanlar burada 700-800 kamyon kömür
çıkıyordu. 640 mıydı 660 mıydı bir gün ikindiden
sonra saydım arabamı çıktım yani o kadar kömür
satılıyordu oradan. İstanbul, Ankara, Kayseri,
Nevşehir, İzmir işte falan falan falan. Ondan sonra
79 yılında mazot yüklü oldu sadece bizim burası
toz kömürü şeker fabrikaları bize mazot verdi biz
buradan neresi Susurluk, Eskişehir, Uşak, Burdur,
Tekirdağ’da Alpullu fabrikalarına toz kömür çekiyorduk şeker fabrikaları yatmasın diye. Şeker fabrikalarının yetkilileri de bize mazot gönderiyordu
mazot kıtlığında. Biz de onlara fabrikaları çalışsın
şeker çıksın diye taşıyıcılar kooperatifi bu katkılarda bulunuyordu. Böyle Türkiye fabrikalarının
ekonomisi düşmemesi için böyle çalışmalar yaptı
Çan’ın taşıyıcılar kooperatifi. Tabii onun yanında
biz de para kazanıyorduk. Nasıl para kazanıyorduk
o mazotu bize verdikleri zaman kömürü götürsün
diye bize veriyorlardı. Ama oradan mazotsuz gelemiyorduk dimi gelmek için de yeterince mazot veriyorlardı biz de oradan dönüş yükü buluyorduk.
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Bir de geliş nakliyesi alıyorduk bizim nakliyemiz
yükseliyordu. Bu yüzden nakliyelerimiz de güzel
oluyordu güzel para kazanıyorduk. Ben o arada bir
otobüs aldım. Çanakkale yoluna 1,5 yıl kamyonculuğu bıraktım. Otobüsçülüğü sevmedim sonra
tekrar kamyon aldım. Burada her şey oluyor Çan
da hareketli bir yer. Çan’da her şey oluyor yeter ki
hesabını bil. Otobüsçülük oluyor, kamyonculuk
oluyor, zahire topla, kömür al sat oluyor burada
yeter ki sermayen olsun kafanı çalıştır.”

Fabrika ile birlikte gelişen ekonomik faaliyetler
sayesinde diğer Anadolu kasabalarına göre Çan canlı
bir kasaba izlenimi vermektedir. Canlılığı yaratanın
fabrika olması fabrikanın kasaba üzerindeki gücünü artırmasına neden olmuştur. Alan çalışması sırasında yöre insanının fabrikanın kurucusu İbrahim
Bodur’un ağzından dinledikleri “ben burayı Çan Pazar Köyden Çan haline getirdim. İstersem yine Çan
Pazar köyüne dönüştürürüm” sözleri kasaba üzerinde
fabrikanın gölgesinin ne kadar ağır olduğunu bizlere göstermektedir. Fabrikanın dışında farklı bir sesin
çıkması zor görünmektedir. Buna rağmen fabrikanın
“altın çağı” olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemde
büyük bir grev girişimi yaşanmıştır.
Patronla işçilerin ilk kapışması ve
işçi sınıfının başlamadan biten umutları:
1965 Büyük Grevi ve sonrası
“Okumuşsunuzdur, dedi, Ankara’da bir şirketin işten çıkardığı 550 kişilik bir işçi yığını 3 Kasım’da
Çalışma Bakanlığı önünde gösteri yaptı. Sonra gülümsedi:
‘Bu kadarcık mı? demeyin sakın, dedi. Türkiye işçi
sınıfının geçmişinde böyle nice olaylar var. Hem
kocamanları. Bütün bu birikimlerin toplamı er
geç ortaya konur bir gün. Finans kapitalin baş
oyunudur bu. Geçmişimizden koparır bizi. İşçi
sınıfının her yaptığı ‘ilk’ diye yutturulur.” (Koçak,
2008:90)

Türkiye gibi geç sanayileşen ülkelerin güçlü bir
sınıf hareketi doğurmadığı varsayılmaktadır. Bu varsayıma yaslanılarak yapılan analizler nihai noktada
güçlü devlet geleneği ve sınıfın yokluğuna kadar işi
götürür. Tarihi egemenin dilinden yazdığımızda bu

değerlendirmeler karşımıza çıkacak muhtemel sonuçlardır. Oysa alan araştırmamız ve daha birçok emek
tarihi üzerine çalışmalar göstermiştir ki Türkiye gibi
sınıf hareketin görece zayıf olduğu coğrafyaların kendine özgü direniş hareketleri mevcuttur. İlk örnekleri
“makine kırıcılık” olarak çıkan işçilerin direniş hareketleri farklı coğrafyalarda farklı şekillerde tezahür etmektedir. Çan’daki kömür ocağında yaşanan “doğal
grevler” bu geleneğin izlerini taşımaktadır:
“Tabii. Ama bu bizim anladığım anlamda yani
biz grev yapalım gibi değil bu. Mesela bu kendi
iç dayanışmalarından kaynaklanan direniş bunlar.
Şimdi mesela patronun uygulamalarına tepki gösteriyorlar bunların çoğunluğu da aynı köylerden
tanıdık değil mi diyorlar ki biz çalışmıyoruz kardeşim. Doğal grev. Bırakıyorlar yani 1 hafta 10 gün.
Ne yapsın adam o kömürü çıkarttıracak, çağırıyor
konuşuyor falan (Erkek, 51).”

Semih Ergun’un (1970) “Adapazarı Şeker Fabrikası” üzerine yaptığı çalışmasında, kampanya işçilerinin (mevsimlik işçi) fazla mesai ve bayram yevmiyelerini almak için fabrikanın su borularına odun
parçaları atarak tıkamaya çalışmaları kendiliğinden
ortaya çıkan örgütsüz bir işçi sınıfı hareketine iyi bir
örnek teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Ergun’un çalışması bir noktada günümüz tartışmalarında merkezi
bir öneme sahip olan “taşeron işçiliğin” emek içinde
kalıcı bir konum üretmeyen yapısının izlerini geçmişte aramamız gerektiği konusunda bize ışık tutmaktadır. Ergun, çalışmasında üç işçi kategorisinden
bahseder. Kampanya işçisi, daimi çalışan muvakkat
(geçici) işçi ve kadrolu işçiler. Emek içindeki bu farklı
işçilik konumlarının örgütlü bir sınıf hareketinin azlığı konusunu açıklayacağını düşünmekteyim. Aynı
mekân için emekteki bu farklılaşma hem bir yarılmayı hem de sahip olan konumun korunması için
işçilerin hareketsiz kalmalarına neden olmaktadır.
Fabrikadan çıkmamak için yapılan uygulamalara
“razı” olmaları bu parçalanmışlıkla yakından ilgilidir.
İş gücü fazlalığı fabrikaya işçiler üzerinde güçlü bir
tahakküm kurmasının önünü açmıştır.
Çan’a döndüğümüzde örgütlü bir işçi sınıfının
varlığından bahsetmek zor görünmektedir. Çanlıla-
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rın emek deneyimleri arasında tarımsal faaliyetler,
mevsimlik işçilik ve 1950’lerden sonra açılan kömür
madeninde, “günlük işçilik” düzeyindedir. Her türlü
sosyal haklardan yoksun bu işçilik deneyimleri fabrika açıldıktan sonra fabrikanın sunduğu olanakların “iyiliği” nedeni ile ilk dönemlerde bir işçi sınıfı
bilincine dönüşmemiştir. Küçük meta üreticiliğinin
devamı ve bir ayağın sürekli köyde oluşu Çan’ın
“köylü-işçilerinin” sendikal ve hak arama mücadelesi
konusundaki isteksizliğinin ana nedenidir. H.A bu
durumu şöyle anlatmaktadır:
“Köylerinden gediyorlar geliyorlar. Ve yayan gidip
geliyorlar bu çok önemli. Mesela benim köyüm
Hacılardan işte Bozguç’dan Bostandere’den yayan
gidip geliyorlar. Ama o dönemin şartlarına göre o
yevmiye cazip onlar için… Tabi. Hem köyünde
kalıyor işine gidiyor geliyor ondan sonra köydeki
işine de devam ediyor. Mesela babam anlatır şimdi gidip geliyorlar şeye kömür ocağına çalışıyorlar.
Akşam geldikten sonra gece orak biçmeye gidiyorlar. Yani normal işlerine devam ediyorlar. Yani
eziyeti düşünün. Maden ocağından çıkıyorsunuz
ondan sonra gidip orak, demet bağlama, demetleri
taşıma veya tarla sürme veya harman yapma işine
devam ediyorsunuz. Çok zor bir hayat yani ayakta
durma var olma mücadelesi. 60’tan sonra işte bu
sendika yasası çıkınca bakanlık müfettişleri denetime geliyorlar. Denetimlere gelince ocaklar boşalıyor ocaklarda işçi kalmıyor… Patronlar diyor ki
müfettişler gelecek siz ocağı terk edin. Şimdi bir de
bişey var sendika kavramı kimsenin kafasında yok
sosyal güvence kavramı o işçinin kafasında yok.
Sadece şunu biliyor o işçi, sendika olursa benden
para kesecekler benim yevmiyemin bir kısmına el
koyacaklar. Velhasıl zor bir süreç başlıyor sendikalaşma süreci başlıyor. Patron karşı işçi istemiyor.
İsteyen yok ortada ama mecburen bakanlık bastırıyor yani. Neyse ondan sonra yavaş yavaş sendika
başlıyor 70’e kadar sendikalaşma süreci tamamlanıyor (Erkek, 51).”

Kömürde çalışanların sendikaya karşı göstermiş
oldukları bu “isteksizlik hali”nin, Seramik Fabrikası
işçileri için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Fabrikanın ilk yıllarında ücretlerin yetersizliği ve çalışma koşullarının ağırlığı, işçilerin birlikte hareket etmesini
sağlamıştır. İlk başta kendi oluşturdukları sendikaları

olan, “Çan Sanayi İşçileri Sendikası” aracılığı ile 1964
yılının sonuna doğru toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlamışlardır. Fabrika yönetiminin sendikalı işçileri işten çıkarması ile birlikte süreç farklı bir boyuta kaymıştır. İşten çıkarma haberlerinin ulusal basına
yansıması Türk-İş’in fabrikaya gelmesinin önünü açmıştır. 1965 yılında Türk-İş’in fabrikaya gelmesi ve
toplu iş müzakerelerini yürütme işini üstlenmesi ile
sendikal mücadele yeni bir boyuta taşınmıştır:
“Türk-İş. 64 sonuna doğru geldi büyük bir ilgi
gördü bütün işçi üye oldu. Nisanda başvurdular
fabrikaya. 65 nisanında ve 1 ay içinde iş greve dayandı anlaşma sağlanamadı. İşçi kapıya çıktı. Grev
kararı asıldı ve grev başladı… Mecburi olanlar kaldı. Grev ve lokavt yasasında fabrikanın işletilmesi gereken bölümleri var orası çalışmak zorunda.
Mesela gaz jeneratörünü durduramazsın. Elektrik
jeneratörlerini durduramazsın fırınlar soğursa yıkılır. Tünel fırın soğudu mu yıkılır. Yeniden yapılması gerekir. 120 m tünel fırınını nasıl yıkarsın
canım grev şeysine. Onun belli bir ısıda tutulması
gerekir onları çalıştıran insanlar. Ondan sonra değirmenler var içerde. Değirmenleri durdurursan
ürettiğin mal donar bu defa beton olur değirmenleri kökten değiştirmen gerekir ki bunlar da milyonlarca dolar. Onların çalışması gerekiyor. Onun
için içerde üç vardiya belli bir işçi kalır bir de greve
katılmak istemeyenler vardı. Ben katılmayacam diyor. Çok az miktardı onlar. Bayağı da dayak yedi
onlar. Kapıdan girip çıkarken veriyorlardı odunu.
Birçoğu da gelemedi. Bir dayak yedi iki dayak yedi
üçüncü de gelemedi artık. Mecburen o da katıldı
(Erkek, 73).”

Görüşmelerin tıkanması sonucu fabrika işçilerinin çoğunluğu 1965 yılında greve gitmiştir. Kasabalının daha önce tanık olmadığı böyle bir eylem kasaba
içinden ve civar köylerden büyük destek bulmuştur.
Yaklaşık 35-40 gün süren grev katılanların tabiri ile
“sendikanın işçileri” satması ile patron lehine grev
sona ermiştir. AP bu durumu şöyle aktarmaktadır:
“Fabrikanın kapısına. Çadır büyüktü mesela
gündü bütün gün orada davul zurna oyun gırla
cümbüş yıkılıyor oraları. Şimdi bugün diyor ki
Karakoca Köyü burada şesi var pilavı var. Karakoca Köyü geliyor orada kazanları kaynatıyor
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işçiyi doyuruyor. Ertesi gün hurma köy geliyor.
Ertesi gün kulfa köy geliyor ertesi gün bilmem ne
köyü geliyor her gün bir köyden geliyorlar kazanlar kaynıyor orada. 20-30-40 kazan. Kimisi keşkek yapıyor, kimisi pilavlar yapıyor oooo herkes
orada, kaynıyor orası. Kapıda da Çanakkale’den
bahriyeli geldi. 150 tane de er var zavallı askerler
bizim onlar da orda nöbet tutuyor onları da doyuruyoruz biz. Gidiyoruz onların komutanına ya
onlara yemek gelecek ya kardeşim arkadaş komutan biz burada yiyoruz bunlar insan değil mi bunların canı çekmez mi ne yapsın adam mecburen
şey diyor askerleri de biz doyuruyoruz. Ooo böyle
güleç gümbeç grev devam ediyor. Halkın desteği
muazzam Çan halkının Çan esnafının köylerdeki
insanların, her gün geliyorlar besliyorlar insanları
köy köy...” (Erkek, 73)

Yaklaşık 35-40 gün süren grev katılanların tabiri
ile “sendikanın işçileri” satması ile patron lehine sona
ermiştir:
“Sendika genel başkanı geldi. Girdiler içeriye
oturdular 3 saat 5 saat 10 saat konuştular çıktılar anlaşma sağlanmıştır grev bitmiştir. Bi duyduk
yevmiyeleri yüzde on artırmışlar. Herkes tabi ağlayarak gitti evine. Ondan sonra geldiler çalıştılar
1 ay içinde greve giden bütün işçileri attılar fabrikadan.”

İşçilerle fabrika yönetiminin bu ilk ve en büyük
karşılaşması sonunda, greve katılan işçilerin işten çıkarılması ile trajik bir hal almıştır. Bu grev sonunda
Çan’ın gerçek sahibinin fabrika olduğu anlaşılmış,
ufak tefek cılız eylemlerin dışında fabrika tarihinde
bir daha grev yaşamamıştır. Bunun en büyük nedeni
kayıt dışı sohbetlerden edindiğimi bilgiye göre fabrika greve katılan işçileri işten çıkarmakla kalmıyor
aynı soyadını taşıyanların fabrikada çalışmasına da
müsaade etmiyor. Sendikanın patron ile uzlaşması işçilere, direnişi sürdürme noktasında pek bir dayanak
noktası bırakmamıştır.
Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu ve kasaba ölçeği gibi küçük bir mekânda sosyal ilişkiler ağı
içinde herkesin tanınıyor olması, işçilerin hayalinden
bile grev sözcüğünün uzaklaşmasına neden olmuştur.
Kasabalıların tabiri ile “günde 4 sefer fabrikanın bo-

rusu ötüyor. İşçilerin işe giriş ve çıkışlarını haber vermek için ama o boru her türlü ötüyor”. Fabrikanın
ağır gölgesi ilçenin üzerinden hiç eksik olmamıştır.
Bundan dolayı Çan’ı İbrahim Bodur’un kasabası olarak adlandırmak hiç de abartılı olmayacaktır. Fabrikanın, siyasal iktidarlar geliştirdiği ilişkiler sayesinde,
kasaba üzerindeki etkisi “Ağalık” kurumunun modern bir versiyonu gibidir.
Nadir Suğur ve T. Nichols (2005) “Global İşletme Yerel Emek ve Modern Fabrika” adlı çalışmalarının bir yerinde Bursateks2 fabrikasının patronunun
bir sendika yetkilisine söylediği şu sözlere yer verir:
“Hepinizi bu fabrikadan atacağım. Ben bu fabrikanın babasıyım ve işçiler de benim çocuklarım. Bir
babayla çocukları arasına hiçbir şer girmemeli. Artık
bu fabrikada size ihtiyaç yok. Siz bittiniz”. Bu sözler Türkiyeli iş adamlarının fabrika tasavvurunu çok
iyi yansıtmaktadır. Devlet baba imgesinin Çan’daki
izdüşümü İbrahim Bodur’un şahsında cisimleşmiştir. Paternalist devlet anlayışında olduğu gibi fabrika
kasabayı kanatları altına alarak hayatın her alanına
müdahale hakkını elinde tutan bir iktidar aygıtına
dönüşmüştür.
1970’lerin sonuna kadar herkes bu durumdan
“memnun” gibidir. Fabrika açısından gümrük duvarları arkasında her geçen gün artan üretim ve pazar
sorununun olmayışı kârların maksimize edilmesinin
önünü açmıştır. Kârlılığın devamlılığı işçilerle olan
uzlaşının devamında herhangi bir fatura doğurmadığı için 1980’lere kadar işçilerin reel ücretlerinde göze
çarpan bir düşüş yaşanmamıştır. Fabrika dışı ekonomik alanların gelişmesi de Çan’ın ekonomisinde belirli bir standardı yakalamasını sağlamıştır. Nüfus iyice artarak 1980’lerde yaklaşık 16 binlere ulaşmıştır.
İlçe mekânında yeni mahalleler ortaya çıkmış ve göç
sonucu ortaya çıkan konut sorunlarının çözümü için
fabrika önderliğinde işçilerin oluşturduğu kooperatif ile işçi konutları yapılmıştır. Eğitim olanaklarının
gelişmesi ile Çan’ın eğitim seviyesi hızlı bir yükselişe geçmiştir. Dışarıdan fabrikaya çalışmaya gelen bir
kaynak kişinin dediği gibi “fabrika, sosyal hayatı alt
üst etmiştir ve doğal akışı dışına başka bir mecraya
sürüklemiştir”. Köyleri boşaltmış, ahlak anlayışını
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değiştirmiştir. Aynı kaynak kişi fabrikanın yöre halkı
için önemini şu sözlerle belirtmiştir:
“Göçü tetikleyen daha doğrusu bütün bölgedeki sosyal hayatı alt üst eden, değiştiren belli bir
mecraya sokan fabrika oldu. Bütün nüfus yapısını değiştirdi. Köyleri boşalttı, anlayışlar değişti,
ahlak anlayışları değişti çok şey değiştirdi fabrika.
Mesela nasıl söyleyim İstanbul ya da Bursa ya da
İzmir gibi yerleşik sanayi bölgesindeki bir fabrikanın orada yaşayan insanlar için ifade ettiği anlamın
daha dışında bir anlamı vardır Çanakkale seramiğin Çan’daki durumu. Anlamı daha farklıdır…
mesela ben 86 yılında işe başladığımda o duygu
bende de gelişti mesela fabrika düdüğü çaldığı
zaman ezana okunur gibi toplanma ihtiyacı hissediyordu insanlar. Böyle bir toplanıyorduk yani.
Ezan okunuyormuş gibi bir davranış tepki vardı.
İşyerine kendi gözüyle bakıyordu. Kendinin zannediyordu fabrikayı. Öyle bir duygu yani. Mesela
ben İstanbul’da değişik firmalarda çalıştım. Bir iş
kazası olduğu zaman kaza geçiren işçi yüzde yüz
suçlu dahi olsa işvereni suçlarken, burada yüzde
yüz işverenin ihmalinden kaynaklı kazalarda işçi
kendinin suçlu olduğunu söyleyebiliyor. Öyle bir
duygu (Erkek, 54).”

1970’lerin siyasal ortamının etkisi ile fabrikanın
etki alanında olmayan bir sendika kurma çalışmaları
yine işçilerin işten çıkarılması ile son bulmuştur. Bu
işten çıkarılma dışında toplu bir çıkış yaşanmamıştır.
1980 darbesi sonrası değişen siyasal, sosyal ve ekonomik atmosfer Çan kasabasına da sirayet etmiştir.
İthal ikamesinden ihracata dönük birikim modeline
geçiş ile birlikte, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Çan
için de artık toplumsal uzlaşının sonunun geldiğinin
habercisidir. Darbe sonrasının baskı ortamı işçilerin
sosyal haklarında yaşanan gerilemelere sessiz kalmasına neden olmuştur. Bu dönem toplumun her kesimi
için sessiz yıllardır. Konuşan sadece askerler ve büyük
sermaye sahipleridir. 24 Ocak kararları sonrası oluşan yeni ekonomik yapı iş adamlarının açık desteği
ile uygulamaya sokulmuştur. Bu desteği İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Çanakkale Seramiğin
kurucusu İbrahim Bodur şöyle dile getirmiştir: ‘‘24
Ocak Karaları’nın ekonomik tarihimizde önemli bir
yeri bulunmaktadır…12 Eylül’den sonraki yönetim

24 Ocak Kararları’nın başarısını iki kat artırmıştır.’’
(Ercan, 2006: 379)
Neo-liberal politikaların baskısı altında işçi hakları gerilemeye başlamıştır. 12 Eylül sonrası o zamanki Türkiye İşverenler Konfederasyonu Bakanı (TİSK)
Halit Narin’in “bugüne kadar hep işçiler güldü, bundan böyle biz güleceğiz” sözleri darbenin muhatabı
konusunda şüpheye yer bırakmaz. Çan’daki emek piyasası da iktidarın bu yaklaşımından hesabına düşen
payı almıştır.
1987-2010: Taşeronlaşmaya geçiş ve
fabrikanın kime ait olduğunun anlaşılması
Çanakkale seramik fabrikası ilk kuruluş yıllarında itibaren dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiştir. Kuruluş aşamasında
dönemin seramik teknolojisinde ileri ülkesi olan
Çekoslavakya’nın hem teknolojisinden hem de mühendislerinden yararlanılmıştır. Bu Çek mühendisler fabrikanın kuruluş aşamasında Çan’a gelmişler
ve Türk ustaları yetiştirmişlerdir. Hatta yabancıların
kalması için yapılan sosyal tesisler zamanla sınıfsal
ayrışmanın mekânsal göstergesine dönüşmüştür.
Dışarıdan gelen mühendis ve ilçe bürokratlarının
mekânına dönüşen sosyal tesisler uzun yıllar halka
“kapalı” kalmıştır:
“İlçede nasıl söyleyeyim fabrikacı lafı vardı. Onlar fabrikacı grubu vardır. Şef, müdür, mühendis
pozisyonundaki insanlara öyle denir. Şeyler böyle
genellikle Çan halkından tecrit etmişlerdir kendilerini işte kendi sosyal tesisleri var, işleri ayrı,
eğlenceleri ayrı, hatta o zamanlar mesela Cuma
akşamları canlı müzik yapılıyordu havuz başında.
Yemek çok ucuzdu o tarihlerde. İnsanlar genellikle
akşam yemeklerini fabrikacılar dediğimiz güruh
şeyde havuz başında özellikle yazları işte ikindiden
sonra oturur. Gariptir yüzme havuzu vardı yüzen
insan görmedim mesela. Havuza giren çocuklardan başka kimseyi görmedim. 95 yılına kadar istifa edene kadar. Bir iki defa pazar günleri yabancı
montörleri İtalyanları orada gördüm... vardı da
gitmiyorlardı. Şey değil yani kendilerini soyutlamışlardı. Halktan belli bir kesim. İşte o kesim nasıl
tarif edeyim. Şehir kulübü kesimi vardır kasabalar-
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da. Mesela şurası şehir kulübüydü buraya sadece
doktor, hâkim, savcı, kaymakam, emniyet amiri
gibi kişiler girer. Bunların haricindeki kişi perdeler çekili içerde böyle bakarsın geçersin. Kazara bir
işin olur içeri girdiğin zaman şöyle bir bakarlar ya
burada bunun işine gibi zenci gibi hissedersin kendini. Böyle bizim kasabalarda şehir kulübü adeti
vardır. Hâlâ vardır birçok kasabada. İşte havuz başının yabancı misafirleri onlardır (Erkek, 54).”

Fabrika yeri geldiği zaman yeni teknolojileri ithal ederek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet
gücünü sağlamlaştırma yoluna gitmiştir. 1986-1995
arası fabrikada işletme şefliği yapmış Z.B. bu teknolojik dönüşümlerle beraber fabrikanın değişimini
çok yakından gözlemlemiştir. 1980’li yıllarda dönemin seramikte ileri ülkesi İtalya’dır. İtalya ile ilişkiler
oradaki üretim biçiminin de tanınması fırsatını doğurmuştur. Z.B.’nin aktarımı ile:
“O zamanki neden 1986’da ben işe başladığımda
böyle şey işletme şefi olarak işe başladım. Nedir
işletme şefi işçi ile benim aramda bir ustabaşı vardır. Ben ya bir müdüre ya grup müdürüne bağlı
olduğum birim olarak grup müdürüne bağlıydım.
Grup müdürü ile aramda müdür yoktu. Dolayısıyla kendi aramızda ya da üst yöneticilerin bulunduğu toplantılarda konuşulan işte müteahhitleşmenin
çaycıların dahi İtalya’da müteahhit olduğu taşeron
firma tarafından bu hizmetlerin yürütüldüğünü en
kısa zamanda bizlerin de şeye geçmemiz gerektiği
şeklinde fikirler uçuşuyordu havada.” (Erkek, 54)

1986 yılından itibaren “monoporoz” denilen
üretim sistemi gündeme gelmiştir. Fabrikada otomasyon çağı başlamıştır. Emek-yoğun üretim biçiminden
teknoloji-yoğun üretime geçiş süreci işçiler açısından
oldukça travmatik olmuştur. Eskiden 5000 insanın
yaptığını artık fabrikalar yapar konuma gelmiştir. Bir
zamanların vardiya giriş ve çıkışlarında bir ordu görüntüsü veren işçilerin o eski günlere dönüşleri bu
otomasyon devrimi ile birlikte geri dönüşsüz bir yola
girmiştir. Otomasyonun hızlanması ve taşerona geçiş
ile birlikte işçilerin sayısında sürekli bir azalma olmuş
ve kalanlar ise yeni üretim ilişkilerine ayak uydurmak
zorunda kalmıştır. Taşerona geçiş sürecini Z.B. şöyle
anlatmaktadır:

“Kendilerine yakın insanları taşeron ilan ettiler ve
yanında çalışan işçileri bütün hakları ile beraber
ona bağladılar. Sonra ikramiyeler kalktı, işçide
maaşlar kırpıldı, sonra taşeronların insafına kaldı
maaşlar. Mesela normal işveren asgari ücret maaşınızı veriyor patronunuza, o bir kısmını vermemeye başladı. Kendine düşürmeye başladı. Garip
garip ilişkiler gündeme geldi. Mesela şöyle, işletmelerin içinde fabrikanın içinde şöyle olaylar yaşanmaya başladı: Biri fabrikanın işçisi biri taşeron
işçisi öbürünün üçte bir maaşını alır hâle geldi.”
(Erkek, 54)

Fabrika yönetimi kendi güvendiği adamları taşeronlaştırarak işçiler üzerindeki denetimini yine devam
ettirmiştir. Bu duruma karşı işçilerin herhangi bir örgütlü eylemi olmamıştır. İlk kuşakların aksine kırsalla
olan bağları minimalize olmuş ikinci ve üçüncü kuşak
işçilerin fabrikadan başka çıkış yolları yoktur:
“Şimdi düşün, iyi maaş almağa alışmışken başlıyorsun asgari ücret 400 liradan maaş almaya. Orada bir sıkıntı gündeme geldi. Çünkü alışık olduğunuz hayat standartı üçte birine iniverdi. Aileler
arasında huzursuzluk başladı. “İşte kapı işte sapı”
öyle bir deyiş derler ya beğenirsen çalış beğenmezsen yürü. Çünkü ya pazartesi taşeron olarak işe
başlayacaksın ya da başlamayacaksın. Köye döneceksin. Köyde evi barkı damı satmışın. Tarla ot
bağlamış. Çocuklar Çan’da büyümüş. “Hadi köye
dönelim” diyorsun önce karı, gitmem diyor. Çocuklar hiç gitmiyor. Sosyal bir patlama olmayışının
yegâne sebebi kanaatimce, bundan sonra olursa
olur, aileden destek veriyorlar. Anneden, babadan,
köyden ihtiyarlardan. Buğdayı geliyordu, meyvesi
geliyordu, domatesi, biberi geliyordu, köyde kalan
ihtiyarlar onlara tarlayı tapanı dönderiyor hasatı
yapıyorlar, ürünün yarsını indiriyorlardı şehirdeki çocuklara. Ekmek dahi almıyordu insanlar…
İşçinin geneli böyleydi. Şimdi bu analar babalar
ölmeye başladı, köyden destekte kesilmeye başladı.
Şimdi hadi köye gidelim giden yok. Kadın gitmek
istemiyor. Çocuklar Çanlı olmuş köy hayatını hiç
bilmiyor. Köye gidenler bunalım geçiriyor. Mesela şöyle enteresandır, 95 yılından sonra intiharlar
başladı. Benim bildiğim 3 veya 4 fabrika çalışanı
intihar etmiştir. Mesela bir tanesi dün intihar etti.
1995-2010 arası (Erkek, 54).”
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Taşeronlaşma ile başlayan yeni emek biçimi işçileri ikiye ayırmıştı. Taşerona çalışanlar ve kadrolu
olanlar. Zamanla idari işler dışında bütün işçilerin
taşerona geçmesi ile bu süreç tamamlanmıştır. Artık
o eski tam istihdama dayanan sanayi işçi profilinden,
kaderi taşeron patronun iki dudağı arasında kalan bir
işçi modeline doğru geçilmiştir. Bu süreçte 1983 yılından itibaren fabrikada örgütlü olan Çimse-İş sendikasının pasifliği fabrikanın bu dönüşümü yapmasında hiçbir engel ile karşılaşmamasına neden olmuştur. Zaten İbrahim Bodur’un kasaba üzerindeki etkisi
ve kasabadaki her iş kolunun göbek bağı ile fabrikaya
bağlı olması ilçeden de aykırı seslerin çıkmasını engellemiştir. Büyük işçi çıkışlarına rağmen 1990’larda
fabrika içinde güçlü bir direnişin yaşanmamasının
nedeni işçilerin bir gün fabrikaya tekrar döneceğine
olan inançta arayabiliriz.
Ekonomik döngüsünü fabrika üzerinden örgütleyen Çan kasabası, 1990’lar ile birlikte, ileride etkisi
daha çok hissedilecek ekonomik problemler ile baş
etmek zorunda kalacaktır. Fabrika dışında başka bir
sanayinin gelişmemesi, nakliye sektörünün seramiğe bağlı olması Çan’ın tek bir yöne bağlı kalkınma
hamlesinin modernleşmenin tek bir fabrika veya sektör üzerinden gelişme fikrinin kırılganlığını bizlere
göstermektedir. Bu noktada Çan dikkate değer bir
örnektir. Z.B.’nin Çan üzerine söyledikleri, durumu
çok iyi özetlemektedir:
‘‘Farklı bir sanayi gelişemedi çünkü şeyin söyleyiver mesela bakın Çan’da muhteşem ustalar vardır.
Tornacı, prezeci, dehşet kalıpçılar adamlar vardır.
Fabrikada yetişti bunlar üç tane beş tane 2 tornacı
1 prezeci bar kaç kaynakçı. Seramik fabrikası kuracak insanlar vardır orada. Ancak bunlar bir şekilde
öyle bir seramiğe bağlandılar ki geçim kaynakları ya
seramikte işçi olarak çalışmak ya ayrıldıkları zaman
seramiğe çalışan bir taşeronun yanında çalışmak ya
da atölye açtıkları zaman seramik iş verecek bunlar
yapacak oturuşup iş beklerler. Bir müteşebbis ruhu
dediğimiz şey yok bunlarda. Ama ben mekanik
atölye şefliği de yaptım bir dönem. Yani teklif veriyordum yedek parça şudur budur imalatı adam bir
teklif veriyor ben onun parasına malzemeyi elimle
alıp tezgâha o parayla bağlamam. O kadar ya hesap
bilmiyor ya kitap bilmiyor yani şey değil bir garip

böyle ben de anlamış değilim yani böyle. İnsanları
iyice robot olmuş. Ya Çanakkale Seramikte maaşlı
çalışacak ya Çanakkale seramiğe taşeronluk yapan
birisinin yanında maaşlı çalışacak ya da bir atölye
açtığı zaman gidecek iş bekleyecek işte ben torna
atölyesi açtım bana iş verin ya şeydeki maaşlı bir
işçinin maaşı kadar maaş hesap ederler o kadar iş
verirler. Ayrıldın torna atölyesi açtın işte fabrikada
çalışsan kaç lira maaş verecek sana diyelim 12 milyon lira ne iş yaparsan yap, o 12 milyon 500 bin
lira para vermez sana. Böyle bir şansı var Çanakkale
seramiğin. Yani insan unsuru kanaatkâr şimdi anca
oraya buraya… Ha bir de şey kazara diyelim falan
Seramik Fabrikasına bir parça yaptığını duysunlar
bir daha iş alamazsın. Bir de şey böyle sadece sen
değil senin yedi sülalen bir daha iş almaz o fabrikadan. Ben şuna eminim Türkiye’de hangi seramik
fabrikasına 17 plakalı araç kapısına yanaşsın zırt
burada telefon çalar bilgi gelir oraya. Şu plakalı araç
geldi diye.” (Erkek, 54)

Anlatının satır aralarını okuduğumuzda Seramik Fabrikasının etki alanının Çan ilçesi ile sınırlı
kalmadığı karşımıza çıkmaktadır. Kasabanın içinde
ya da dışında fabrikanın bilgisi ve izninin olmadığı
bir faaliyeti yürütmek oldukça zor görünmektedir.
Kasabanın fabrikaya bu kadar bağlı olması nedeni
ile fabrikada yaşanan işçi çıkarmaların ve üretimin
azalması Çan içinde kasırgaya dönüşmektedir. İlçede yaşayanların zihninde komşu Balıkesir’e bağlı
Balya örneği vardı. Bir zamanlar kömür ocaklarının
varlığından dolayı hayli kalabalık nüfusa sahip Balya, ocakların kapanması ile nüfusu azalarak tekrar
“köye” dönüşmüştü. Bir gün fabrikanın tamamı ile
kapanması Çanlılar için hem eskiye dönüş hem de
fabrika dolayımı ile “devletin şefkatli elini” yitirmek
anlamına geleceği için fabrikanın ayakta kalması kasabalılar için çok önemlidir.
Sanayinin geri çekilmesinin muhtemel sonucu
olana işsizliğin uzun vadede yeni istihdam olanaklarının kıtlığı nedeni ile kalıcı bir yoksulluğa dönüşme
potansiyeli vardır. Çan gibi tek bir üretim dalında uzmanlaşmış kasaba ya da kentlerin kaderi fabrikasızlaşma ile birlikte tersine dönmesi kaçınılmazdır. Bu
durum sadece Türkiye’ye özgü değil hem merkez hem
de çevre ülkeler bağlamında sanayinin geri çekilmesi
çok boyutlu sorunlar üretmektedir (Ersoy, 2001).
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Arjantin’in Moscony kasabasında yaşanan süreç
dünyanın birbirinden uzak coğrafyalarında benzer
deneyimlerin nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda
öngörüde bulanmamıza yardımcı olabilir. Moscony
kasabası, on beş bin civarında nüfusu ve beş bin civarında iş gücüne sahip bir petrol işletmesinin bulunduğu bir kasabadır. Mekânsal olarak büyük bir
yerleşim alanına sahip şirket kasabanın tek ekonomik gücüdür. Aktivistlerin anlatımına göre, işçiler,
o şirketin finanse ettiği düğünlerle evlenir, onların
organize ettiği cenaze törenleriyle gömülür, aklınıza
gelebilecek her türlü patronaj ilişkisi içinde “rahat,
dışa kapalı bir yaşam” sürerlermiş. Bu mutluluk evreni 2001 yılında petrol işletmesinin kapanması ile dağılmıştır. Yaklaşık beş bin kişi işsiz kalırken, kasabada
ortaya çıkan küçük işletmeler de kapanmak zorunda
kalmıştır (Tanıttıran, 2005: 260).
Bu noktada Melih Ersoy’a göre sanayisizleşme
sadece işsizlik değil bir dalga etkisi yaratarak sanılanın çok daha ötesinde tahribata yol açar. İlk etkiler
üretimin durdurulduğu yakın yerlerde gözlemlenir.
İşçiler sabit gelir ve diğer sosyal haklarını kaybederken yerel yönetimler de bu firmalardan elde ettikleri
gelirlerden yoksun kalır. İkinci olarak ana firmanın
yarattığı ekonomik döngüden yararlanan küçük işletmeler ve yan sanayide kapanmalar ve işsizlik başlar.
Sonuçta dalganın etkisi kamuya ulaşır ve kamunun
artan sosyal talebi karşılamada yetersiz kalmasına ve

azalan vergiler yüzünden kamuda da işten çıkarmalar
yaşanır (Ersoy, 2001: 46). Bu gibi nedenlerden dolayı bir fabrikanın kapatılması sadece kendi üretim
alanında değil tüm ülke ekonomisine etkide bulunur.
Çan’da henüz fabrika şalter indirmemesine rağmen
bu saydığımız olumsuzluklar su yüzeyine çıkmış ve
kasabayı derin bir endişeye sevk etmiştir. Bundan dolayı günümüz üretim eksenli tartışmalara konu olan
sanayisizleşmeye tezat görünse de Çan elinde kalan
sanayiye sıkı sıkıya sarılmakta ve sanayinin devamı
konusunda kendisine düşen maliyet ne olursa olsun
“fabrikasını” bırakmak istememektedir.
2000’li yıllara kadar nüfus artışına sahne olan
Çan’da bu yıldan sonra belirli bir oranda nüfus durağanlaşmaya başlamıştır. İşçi çıkarmalar beraberinde ilçeden göçü tetiklemiştir. Kasaba içinde yapacağınız küçük bir gezinti sonucu dairelerin üzerinde yazan kiralık
yazılarının çokluğu, ilçe görünür bir şekilde nüfusun
artmadığı aksine azalma eğilimi gösterdiğinin belirtisi
olarak görülebilir. TEDAŞ müdürü Üzeyir Bey özellikle 2008 krizi sonrası seramik fabrikasından çıkışlar
sonrası birçok kişinin elektrik aboneliğini iptal ettirmiş
olduğunu söyledi. Tam sayıdan emin olmamak kaydıyla 700-800 hane bu iptal işlerini gerçekleştirmiştir.
Bu bağlamda nüfus sayım sonuçları ilçenin nüfus hareketliliği konusundaki resmini yansıtmaktadır. Aşağıdaki tabloda 1985’ten 2009’a kadar olan nüfusun
yapısı, durumun izahına iyi bir katkı sunmaktadır.

Tablo 1. Çanakkale ili ve ilçeleri nüfus sayımı sonuçları ve şehirli kadın erkek nüfusu dağılımı (1985-2009 dönemi)
1985
İlçe

Toplam

1990

2000

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

53.995

29.448

24.547

Erkek

Kadın

75.810

39.558

36.252

Merkez

48.059

27.745

20.314

Ayvacık

4.243

2.180

2.063

5.595

2.914

2.681

6.475

3.283

Bayramiç

8.639

4.335

4.304

10.156

5.185

4.971

11.988

5.951

17.678

9.042

8.636

20.753

10.721

10.032

27.549

2.030

1.232

798

1.903

1.137

766

2.427

19.549

10.240

9.309

23.855

12.514

11.341

Biga
Bozcaada
Çan

2009
Toplam

Erkek

Kadın

96.588

50.227

46.361

3.192

7.538

3.829

3.709

6.037

13.290

6.525

6.765

13.740

13.809

36.520

18.087

18.433

1.466

961

2.496

1.357

1.139

28.878

15.339

13.539

28.769

14.436

14.333

4.236

2.330

1.906

4.055

2.113

1.942

4.778

2.611

2.167

5.403

2.735

2.668

Ezine

10.455

5.868

4.587

11.167

6.349

4.818

13.309

7.187

6.122

13.202

6.743

6.459

Gelibolu

Eceabat

16.715

9.448

7.267

18.670

10.991

7.679

23.127

12.491

10.636

28.989

15.969

13.020

İmroz/Gökçeada*

5.434

4.046

1.388

6.074

4.540

1.534

7.254

5.203

2.051

4.971

2.801

2.170

Lapseki
Yenice

5.057
6.013

2.613
2.574

2.444
3.439

5.789
6.517

2.938
2.762

2.851
3.755

8.489
5.487

4.247
2.729

4.242
2.758

10.624
6.830

5.292
3.416

5.332
3.414

76.917 215.571 113.805 101.766

255.220

Toplam

148.108 81.653

66.455 168.529 91.612

131.417 123.803

* 1990 sayımlarına kadar İmroz olarak geçen ilçe adı, 1990 sayımlarından itibaren Gökçeada olarak geçmektedir.
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Fabrika birçok bölümünü kapatmış olmasına
rağmen az da olsa üretime devam etmekte ve ilçe
halkı “çağırıldığı” zamanlar dışında fabrika dışı
ekonomik gelir elde etmenin yollarını aramaktadır.
Özellikle Biga’da kurulan çelik endüstrisi sanayi geçmişi olan Çanlıların yeni geçim kapısına dönüşmek
üzeredir. İlçeden göç edenler olduğu gibi bir zamanlar servislerle seramik fabrikasına geldikleri Biga’ya
çalışmaya gitmektedirler. İlçede olduğum zaman
dilimi içinde yaşanan üç intihar olayı Çan’ın geleceği konusunda iyimser bir tahminde bulunmamızı
engellemektedir.
Sonuç
Saha araştırmasına dayanan bu makalemizde,
1950’lerin Türkiye’sinde “sihirli bir değneğin” yardımıyla gelişip büyüyen ve bir sanayi kasabasına dönüşen Çan ilçesinin hikâyesini, bu değişime tanıklık
etmiş olanların ağızdan anlatmaya çalıştık. Amacımız
büyük resmin içinde silikleşen ve günümüz neo-liberal paradigması sonucunda “lüzumsuzluk” mıntıkasına itilenlerin gözünden Türkiye’nin sanayileşme
macerasının alternatif bir okumasını gerçekleştirmek
olmuştur.
Sanayileşmenin, geç kapitalistleşen ülkelerin erken kapitalistleşenler ile arasındaki mesafeyi kapatma
noktasına merkezi bir önem atfedildi. Sanayiye, sadece ülkeler arası değil ülke içi yani merkez ile taşra
arasındaki eşitsizliklerin azaltılması noktasında da
önemli bir yer verildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
devlet eliyle başlayan sanayileşme hamlesi 1950’ler
ile birlikte yerli teşebbüslerin katılımıyla ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulan, “Çanakkale Seramik Fabrikası”, bu
sanayileşme perspektifinin taşradaki önemli kuruluşlarından biri olmuştur.
Özel sektör üzerinden taşrada gelişen bu sanayileşme deneyiminin genel bir değerlendirmesini
yaptığımızda, fabrikanın iktidarı, kasabanın kendi
ayakları üstünde durmasını engelleyecek bir yapı
üretmiştir. Bir fabrikanın nasıl bir toplum/özne oluşturduğu çoğu zaman kamu kuruluşları ve ulus-devlet

inşa süreci üzerinden ele alınırken, özel teşebbüsler
bu açıdan çoğu zaman değerlendirilmemişlerdir.
Çanakkale Seramik Fabrikası üzerine yaptığımız bu
çalışmanın özel sektörün toplum/özne tasavvuruna
ilişkin ipuçlarını verdiğini düşünmekteyiz.
Çan kasabasının seramik fabrikasına bağlı gelişmesinin bir bilançosunu yaptığımızda şu özellikler çıkmaktadır: Azalsa da devam eden fabrika
hâkimiyeti, fabrikaya dayalı bir esnaflaşma ve küçük
sanayi, tarım ve hayvancılığın gerilemesi, erken yaşta
işçilik ve buna bağlı olarak yüzde 90’lara varan bir
emeklilik oranı, topraksızlaşmanın yaşanmadığı bir
işçilik serüveni.
Seramik fabrikasının artık istihdam yaratmada
baş aktör olmaktan çıkmaya başlaması ile birlikte
Çanlılar yeni iş olanaklarına yönelmişlerdir. Bundan
dolayı toprakla olan bağı oldukça silikleşmiş olan
yeni kuşak işçilerini adlandırmak için “hareketli köylü” kavramını kullanmaktayım. Bu kavram belirli bir
öze gönderme yapmaz. Yani karşımızda ne tam bir işçi
ne de tam bir köylü ne de kendi hesabına çalışan bir
grup vardır. Konumlar arasındaki geçişlilik artık yeni
stratejidir. Kalıcı bir gelir elde etmenin yolu ya da en
azından hayata tutunmanın yolu, herkesin proleterleştiği bir dünyanın arifesinde, formel ya da enformel
piyasalar içinde hareket etmektir. Bundan dolayı biz
Çan deneyiminden yola çıkarak yeni emek evreninin
aktörünün “zoraki köylü” olacağını söyleyebiliriz.
Çan Seramik Fabrikası, özel sektörün yerel üzerinde kurduğu iktidar ilişkilerinin ‘anatomisini’ anlamak bakımından iyi bir örnek oluşturmaktadır. Devlet dışı sanayi kalkınma modeli, çok eleştirilen devlet
kuruluşlarının yerelde ortaya çıkardığı hâkimiyet
ilişkilerini parçalamamış, aksine devletin desteği ile
kırılması zor bağımlılık ilişkileri üretmiştir.
Yaptığımız saha araştırmasına dayanarak Türkiye
genelinde özel sektörün aktör olduğu sanayileşme sürecinin, Çan Seramik Fabrikası’na benzer bir duruma
yol açtığını söylemek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Fakat çalışmamızın kalkınma paradigmasının
ulus ölçeğinde yerele kaydığı bu dönemde, yereldeki
dönüşümün nasıl bir seyir izleyeceğinin anlaşılması
bakımından bir kapı açabileceğine inanıyoruz.
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unu düşündüm aslında ben de heyecanlandım. Benim tezde de belirli bir dönem için
kullandığım Paşabahçe Fabrikasında sonradan keşfedip zaten düşündüğüm şeylerin tam anlamı
varmış diye bulup mutlu olduğum şey var Endüstriyel Paternalizm diye. Özellikle 19. yüzyıl 18. yüzyıl
İngiltere’sinde, Amerika’sında başta bu tekstil kasabaları olmak üzere çok tipik bir örneği diye düşündüm Hasan’ın çalışmasını. Bu anlamda da Türkiye’de
çalışılmamış bir şey. Dolayısıyla bu endüstriyel paternalizm, paternalist ilişkiler metnin de bir yerinde
geçiyor ama zaten derinleştirmemiş. Bu çerçevede
çalışılabilinir. Tam anlamıyla bir baba figürü, babanın fabrikası ve onun etrafında örülen gerilimli bir
ilişki. Bir anlamda baba, bakıcı, kollayıcı, işveren
durumunda ama öte yandan bir nefret nesnesi ve sömürücü ikisi aynı anda. Bu gerilimli ilişki, bir sosyal
bilim çalışması için çok muazzam veriler ortaya çıkaracak çalışmadır. Dolayısıyla benim naçizane önerim
bu endüstriyel paternalizm kavramını o literatür temelinde değerlendirmek iyi olur diye düşünüyorum.
Dolayısıyla bu çok uzun literatür alanında bir daralmaya, kendi konusuna odaklı bir literatür sunumu
yapmak daha iyi olur diye düşünürüm. Bu işçi-köylü meselesi tabi eski bir mesele. 40’lı 50’li yıllarda
sosyal siyaset yazınında öne çıkan bir mesele. Behice
Bora’nın da öyle bir makalesi var. Başka sosyal siyasetçilerin de. Bu da bence çok iyi bir konu. Aslında
bir yanıyla bitmemiş bir mesele. Biraz böyle arkaik
bir şey olarak düşünülebilinir ama geçen yıl devam

eden bir örgütlenmede Düzce için bile biz hâlâ bunu
konuşuyoruz. Orada kırsal fındık bahçeleri var. Mesela örgütlenme ağustos ayında duruyor çünkü fındık sezonu. Yani tabii ki 1960 veya 1940’lardaki ile
birebir aynı değil ama bu bizim memlekette özellikle
emek alanı ile ilgili emek oluşumu ile ilgili konuştuğumuzda mutlaka tam ortasına yerleştirmemiz gereken bir tema. Dolayısıyla bu sosyal siyaset yazınına
da biraz daha bakmak özellikle İstanbul Sosyal Siyaset kürsüsünün çıkardığı ‘sosyal siyaset konferansları
dizisi’ne bakılabilir. Bu anlamıyla bence zaten bu iki
tema bir araya gelir ve çok da iyi gelir bu şemsiye
altında diye düşünüyorum. 1960’lı 1970’li yıllarda
tek seramik yapan fabrika mı?
Hasan Güler: Tabi hocam değinemedik ama
1960’larda ithal ikamesi döneminde gümrük duvarları arkasında zaten onu söylüyorlardı. 1968’lere
kadar bayağı bir tekel hatta şu elektrik iletilmesine
yardımcı olan izolatör var, onun da 1987’ye kadar
tekeliymiş diye bunlara tam ulaşamadım ama bunları
söylüyorlar. Ama Özal sonrası başka seramik gruplarının girmesiyle piyasa daralmaya başlıyor.
Hakan Koçak: Dolayısıyla İzzettin Hocam daha
iyi biliyor tabii çok iyi bir iktisadi arka plan da olması
zenginleştirici olur. İşte ithal ikameci sanayi ihracata
dayalı sanayi arka fonda bu dönüşümler bu büyük
dönüşümün öyküsü içinde bir yerel sermayenin gelişimi ve o gelişirken de oluşturduğu endüstriyel pater-
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nalizm şemsiyesi altındaki işçileşme süreci bunun içine köylülük, hemşerilik vesaire dâhil burada anlatıda
biraz daha eksik gördüğüm, vurgu yapılması gereken
eğer sınıf bilinci diye bir kavramdan söz ediyorsak
bunun en asli ifadesi, örgütlü işçi hareketi ve daha
derinliğine kaynaklar kullanarak emin ol çok kaynak
var. Çok sıkı bir gazete taraması çok sıkı bir sendikal
yayın taraması. Mesela şu hoş tabi işçiler için DİSK
geldi Türk-İş geldi, Çimse-İş mi o dönem geldi ya da
onun öncülü sendika mı vardı…
Hasan Güler: Çimse-İş diye sendikadan bahsediyorlar ama tam netleşmediği için bu metinde kullanmadım.
Hakan Koçak: Zahmetli bir iş tabii. Bu örgütlü işçi hareketi tabi şu açıdan da belirleyici. Mesela
taşerona geçiş bütün bu emek sürecindeki değişimlerde belirleyici. Mesela Çimse-İş’i bildiğim için söylüyorum, çok da ayrıntıya girmeyim ama sendikal
olan örgütlü işçi hareketi emek sürecindeki değişimlerde direnme veya direnmeme tercihi de belirleyici.
Kristal-İş’in örgütlü olduğu iş yerlerinde hemen hiç
taşeronlaşma yok. O konuda bir politika geliştiriyor. Ama biliyorum ki Çimse-İş özellikle çimento
fabrikalarında ve belli ki seramikte de öyle ve buna
yol veren (taşeronlaşma) bir sendikal siyaset izliyor.
Buna da direne bilirdi. Yani her aşamasında örgütlü
işçi hareketi zayıf ya da güçlü sarı ya da kızıl her neyse ama önemli bir hususu atlamamak gerekir diye
düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi Anadolu’da
bir kasabanın ortasında bu kadar güçlü paternalist
ilişkinin içerisinde hayli sert bir grev yürütülmüş olması şunu bir kere gösterir, bu orada kalmamıştır.
Sonra mutlaka uzantıları vardır. Bu uzantılar nasıl
tezahür etti buna bakmak lazım… Dolayısıyla bu
noktada bir katılımcının sorduğu soru bence de
önemli. Bu kayda değer eylem meselesi biraz tartışma yürütülmesi gereken bir mesele. Böyle çok
büyük bir memleket sathında eylem olmadığı süre-

ce işçi hareketi yoktur etiketini yapıştırıyoruz ama
bugünde Türkiye’ye bir düzlemde baktığınız zaman
sendikalar neredeyse yok. Çalışma Bakanlığı istatistiklerine bakarsanız hemen hemen ölmüş durumda
bitkisel hayatta. Bir başka katmanla öbür yüzünden
baktığınızda Türkiye’de son yılların en canlı işçi hareketi var. Formel-enformel birçok Türkiye’nin her
tarafında. Ama bunlar istatistiklere girmiyorlar.
Onca direniş var ama Çalışma Bakanlığının istatistiklerinde direnişler diye bir kategori yoktur. Formel
olarak grevler vardır gibi. Eline sağlık diyorum. Böyle bir alanda çalışılmış olması çok iyi. Beni çağırdınız
ona da mutlu oldum. Teşekkür ederim.
Neşe Özgen: İzzettin Hocanın dile getirdiği hakikaten katma değerin ne kadarının içeriye doğru
girdiği... ana mesele olarak... Çünkü biliyorsunuz
kapitalizm her türlü sistematiği kendi kârı için kullanabilir. Japonya’da köy ile şehir arasında kurulan
fabrikalarda köylü emeğinin mevsimlik işçi olarak
çalıştırılması sürecinde... Orada da mesela Japon
kapitalizminin... 9-12 yaş arasında kız çocuklarını
kullandığını görürüz bunda da buna benzer bir şey
olduğunu görüyoruz... Hakikaten kapitalizm fayda sağladı mı şehre? Ne kadar katma değeri içeride
bıraktığı önemli mesele. Sen, çalışmanda gelişme
diyorsun ama gelişme görüldü mü Çan’da? Nasıl
bir gelişme? Ne yeni fabrikalar kurulmuş, ne yeni
yan yatırım alanları oluşmuş, bir amip gibi her şeyi
kapsayan bir hale gelmiş? Peki burada karşıtlık nasıl
izlenir? Benim bir önerim var... Mesela sağlık meselesinde fabrika nasıl davranmış? İşçi sağlığı meselesinde. Bunu insanlar nasıl anlatıyorlar. Can yakıcı
bir konu bu... Paraya bakış nasıl değişmiş? Paraya
ve mülkiyete bakıştaki değişme... Bu kadar kolay da
köylü dememek lazım diye düşünüyorum. Bunlar
hiç değişmedi bilinçleri yok dememek lazım... Ama
çok heyecanlandım yani hem tekil olarak çalışmanın kendini koyduğu yer hem de atmosfer oluşturmaya başlamış olması...
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“Bir şirket, ne çalışanına, ne tedarikçisine ne de kurulduğu yöreye aittir; ona yatırım yapan insanlara
aittir (Dunlap, 1996- aktaran: Bauman, 2006).”

Yukarıdaki alıntı, günümüz sanayileşme pratiklerinin en önemli özelliği olarak gösterilebileceği
gibi en önemli problemidir de. Sermayenin özgürlüğü ve taşınmanın kalıcı sonuçları, emek açısından
hayati bir durum oluşturmaktadır. Kişinin kendi yaşamı üzerindeki kontrolünü yitirme korkusu, esnek
çalışma hayatının emek üzerindeki etkileri, çalışma
disiplinlerinin yeniden düzenlenmesi, taşeron ilişkilerin yaygınlaşması ve “özgür fabrikaların” mekâna

kayıtsız oluşları “yeni sanayileşmenin” kendini en
görünür kıldığı alanlar olarak gösterilebilir. Özellikle
1980’lerden sonra yeni ekonomik örgütlenme, esnek
bir sermaye yapısını ve onun çalışma biçimlerini getirmiştir.
Bu çalışmada biz de İstanbul’un periferisinde yer
alan ve geniş bir alana yayılan Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nin planlı sanayileşmenin bir sonucu
olarak yerleştiği bölgede/yerelde nasıl bir değişim yarattığı, kuruluşundan itibaren günümüze kadar nasıl
bir sanayileşme süreci geçirdiği yani sanayileşmenin
bu bölgedeki tezahürlerinin neler olduğu, özellikle
“yaşam alanlarının” içinde yer alması bakımından ele
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alınmaya çalışılacaktır. Tabii tüm bu süreç içerisinde
işçi-emek cephesinde nasıl bir deneyim yaşandığı Karaağaç Beldesi ve burada yaşayan tekstil işçileri üzerinden irdelenmeye çalışılacaktır. Esnek bir sermaye
yapısının emek ve mekânı nasıl yeniden değişime uğrattığı, çalışma kapsamı içinde irdelenecekler arasındadır. Yani genel olarak, geçmişte “planlı kalkınma”
adı altında yapılan tüm yatırımların, verilen teşviklerin günümüzde yerelde hem mekân üzerinde hem de
emek üzerinde nasıl bir değişime neden olduğunun;
ve tam da planlanan gibi mi olduğu yoksa “planlı”
yapılan tüm ekonomi-politik süreçlerin mekân ve
emek için bir hüsrana mı neden olduğunun sorunsallaştırılmasına çalışılacaktır. Tüm bunlar yapılmaya
çalışılırken, çalışmamızın esnek üretim örgütlenmesine dayalı olarak ortaya çıkan yeni sanayi odakları
tartışmalarının neresinde yer aldığını ve Karaağaç
Beldesi’nin ve burada yaşayan tekstil işçilerinin bu
sürecin neresinde yer aldıklarını analiz etmeye çalışacağız. Bu tam da ekonomik olana toplumsal bir
bakışın çabası olacaktır.
Türkiye’de sanayinin dağılımında metropoliten
bölgeler öne çıkmaktadır. Bir metropoliten bölge,
metropoliten merkez ve çeperinde yer alan yerleşmeleri içermektedir. Böylesi bir açıdan bakıldığında
İstanbul, metropoliten merkezi ve doğu uzantısını
oluşturan Kocaeli ve Sakarya illerindeki yerleşmeler
ve batı uzantısında Tekirdağ, artık metropoliten alanın bir parçasını oluşturmaktadır (Eraydın, 1999).
1965-1966 yıllarında Fransız coğrafya profesörü M.
Phlipponeau’nun başkanlığında hazırlanan Trakya
Kalkınma Planında (Programme de Development
Economique et Sociale de la Thrace Orientale, Turquie) sanayinin iç pazara yakınlığı sebebiyle Trakya’dan
çok İzmit doğrultusunda gelişeceği ve İstanbul’un
başlıca çekim merkezi olması nedeniyle de Trakya
şehirlerinin büyüyemeyeceği görüşü yer almıştır. Ancak değişen ekonomi-politik süreçler ve ülkeye özgü
koşullar bu planın aksi yönde gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Çünkü Trakya’da, günümüzde
yalnızca iç pazara hizmet eden değil, tüm ürünlerini
dış pazara yollayan sanayi kuruluşları faaliyete geçmiştir, bu da İstanbul metropolitenin Trakya ile gün

geçtikçe yoğunlaşan ilişkileri sonucunda olmuştur
(Tümertekin, 1997). 1973 yılında Geri Kalmış Yöre
ilan edilerek, kalkınmada öncelikli yerler arasına alınan Çerkezköy, planlı sanayileşmesinin ilk örneklerinden biri olarak 1976 yılında kurulan Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi ile Trakya’nın en büyük ve
en önemli OSB’si olarak sunulmaktadır. Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı
ve Karaağaç beldeleri olmak üzere üç belediye sınırı
içerisinde kalarak, yaklaşık 1247 hane (I. kısım: 429,
II. kısım: 818 hane) alanı ile Türkiye’nin en büyük
sanayi bölgesi haline gelmiştir.
Karaağaç Beldesinin de içinde bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yer alan sanayi
kuruluşlarını ağırlıklı olarak tekstil sektörü oluşturmaktadır. Toplam 249 sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan 27 tanesi yabancı sermayeli
firmalardır1. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
gerçekleştirilen “Türkiye’de yerleşme merkezlerinin
kademelenmesi” çalışmalarına göre Trakya alt bölgesinde yer alan tüm ilçeler 7. (ulusal), 6. (üst bölgesel),
5. (bölgesel), 4. (alt bölgesel), 3. (yerel), 2. ve 1. kademe işlevler şeklinde ayrılmıştı. 4. kademe merkez
olan Tekirdağ ili, en üst düzey işlevler açısından 7.
kademe merkez olan İstanbul metropolünün etkisi
altındadır. Çerkezköy, İstanbul Metropolünün 4. kademe etkisi altındadır (DPT, 2003).
Çerkezköy’de hızlı sanayileşme süreci, nüfusun
1975–1980 yılları arasında %10.62 gibi bir nüfus
artış hızına ulaşmasına neden olmuştur. Çerkezköy’e
yeni sanayilerin yerleşmesiyle yalnızca ilçe merkezinin nüfusu artmamış, Çerkezköy’e bağlı köy ve çevre
beldelerin nüfuslarında da önemli artışlar olmuştur.
1970 yılı Genel Nüfus Sayımı’na göre 14.289 olan
Çerkezköy’ün nüfusu 21.01.2008 tarihli nüfus sayım sonuçlarına göre 67,617’ye ulaşmıştır (TÜİK,
2008).
Mübeccel Kıray’ın Ereğli: Ağır Sanayiden önce
Bir Sahil Kasabası çalışmasında “sıfır noktası” ya da
“temel çizgi” olarak aldığı ağır sanayiyi, toplumsal
yapıyı ve toplumsal değişmeyi anlamada başlangıç
1

http://www.cosb.org.tr/?module=firmalar.
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olarak kabul etmiştir (Kıray, 2000). Bu çalışmada da
böylesi bir başlangıç noktası bulunmasına rağmen
araştırma boyunca yapılacak çözümlemelerde “Başlangıç Noktası”ndan ziyade, uzunca bir tarihsel dönemin yarattığı ve içinden çıkardığı bir yer olarak,
ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bir zeminde
ele alınmasına çalışılacaktır.
Bu çalışmanın amacı, ekonomik olana toplumsal bir bakışla, sosyal bilimlerde yer alan Yeni Sanayi
Odakları tartışmalarına bir örnekle katkı sağlamaktır.
Kalkınma söylemleri çerçevesinde modern ekonomilerin lokomotifi olarak sunulan OSB’lerin, organize/
planlı olmaları noktasında, yerelde hem emek hem
de mekân açısından nasıl bir görünürlük kazandıklarına bakarak, var olan tartışmalara küçük bir katkı
sağlamaktır.
Saha çalışması
Öncelikle Karaağaç Beldesi’nde yaklaşık olarak
20 yılı aşkın bir süredir yaşamam, işçi emeklisi bir
babanın kızı olmam ve 2002 yılında 1 yıllık bir fabrika deneyimi yaşamam, bu fabrikada band sisteminde
12 saat ve sendikalı olan bir ağır sanayi işçisi olarak
çalışmam, araştırmaya içerden bir bakışa neden olmaktadır. Tabii şunu da unutmadan, Bourdieu’nun
belirttiği gibi, toplumbilimcinin, araştırmanın toplumsallığından kaynaklanan çarpıklıkları anlaması ve
denetimi altına alması mümkündür. Bunun için araştırmacının, tarafsızlık yanılsamasını bir yana bırakıp
incelemekte olduğu şeyi düşünümsel ve metodolojik
bir çalışmayla “gerçekçi” bir şekilde “inşa” etmesi gerekir. Bu araştırmacının araştırma süreci üzerine düşünmesini ve varsayımlarını sorgulaması anlamına da
gelir (Bourdieu, 1999). Ben de bu süreci böylesi bir
sorgulama aşamasından geçerek tamamlama gayesinde oldum.
2010 yılında yapılan bu çalışmada niteliksel
veri toplama tekniği kullanılmıştır. Kurumsal ikincil kaynaklardan (Belediye, mahalle muhtarlıkları,
OSB Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, STK’lar) elde
ettiğimiz veriler doğrultusunda çalışmamıza bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Saha araştırması

için uygulanacak sorgulamada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Ayrıca sahanın sanayileşme serüvenini ve bununla yakından bağlantılı olan
OSB’nin kurulma aşamasının öncesinde ve sonrasında mekânın yaşadığı değişimleri anlamak için sözlü
tarih görüşmeleri yapılmıştır. Derinlemesine mülakatlarda emekçilerin yaşam öyküleri içinde göçmenlik deneyimlerinden, fabrika ve işçilik deneyimlerine,
sermaye emek bilinç düzeylerine, yaşadıkları mekânla
kurdukları ilişkilere kadar birçok alanda bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır.
1976’nın yazında Türkiye’nin sayılı halı fabrikalarından ikisi, geniş bir arazi satın alarak Çerkezköy
OSB’ye taşınmıştır. Bu fabrikaların kuruluş aşamasından itibaren çalışan emekli 2 teknisyenle yaptığımız
derinlemesine mülakatlar, hem sanayileşmenin nasıl
bir süreçten geçtiğini hem de bu emekli tekstil işçilerinin işçilik deneyimleri, geçmişi ve bugünü karşılaştırmamızda oldukça yararlı olmuştur. Yine 1990’lı
yıllarda ve 2000’lı yıllarda tekstilin çeşitli bölümlerinde ve birkaç tekstil fabrikasında çalışan 3 kadın işçiyle
yaptığımız derinlemesine mülakatlarda bugünün çalışma düzenini/etiğini anlamada ve kadınların çalışma yaşamlarının nasıl bir sürece tabi olduğunu analiz
etmede önemli bilgiler vermişlerdir. Ayrıca eve iş alma
gibi fason işlerde çalışan 3 kadın işçi ile yaptığımız
görüşmenin çalışma hayatında fabrikanın yerini evin
alması ve esnekliğin ne boyutlarda olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bunların dışında bir
sendikalı tekstil işçisi, bir tane taşeron olarak çalışan
tekstil işçisi ve bir de sendikasız ve taşeron olmayan
bir tekstil işçisiyle sanayileşme ve işçilik deneyimleri üzerine görüşme yaptık (Tablo1). Bütün işçilerle
yaşadıkları yer olan Karaağaç Beldesi’nin bu süreçte
nasıl bir değişim yaşadığı, OSB’nin yarattığı etkiler çerçevesinde tartışmaya çalıştık. Ayrıca Karaağaç
Beldesi’nin sahip olduğu toplumsal yapının çevredeki
diğer köy ve beldelerden farklı olarak yarattığı söylemin ne boyutlarda olduğunu yine yaptığımız derinlemesine mülakatlar ve sözlü tarih görüşmeleriyle ulaşmaya çalıştık. Yani ekonomik olanın toplumsal yapıyı
nasıl yarattığı ve her defasında nasıl yeniden değiştirdiğini anlamaya çalıştık.
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Tablo1: Görüşmecilerin niteliği
Cinsiyet

Yaş

Doğum yeri

İş durumu

İşe başlama
yılı

Sendikalı

Sendikalı
değil

Taşeron

Fason

İş değişikliği

Çalışma

Kadın

42

Ardahan

Çalışıyor

2003

-

evet

-

-

3

Kadın

47

Van

İş oldukça

2006

evet

evet

10-12

Kadın

23

Van

İş oldukça

2008

evet

evet

9-10

süresi (saat)

8-12

Kadın

25

Kars

İşsiz

2002

Kadın

57

Kars

Emekli

1994

evet

2

8

Kadın

42

Erzurum

Çalışıyor

2001

evet

3

8

Kadın

55

Kars

İş oldukça

2006

evet

Erkek

51

Kars

Emekli

1983

evet

Erkek

51

Sivas

Emekli

1976

evet

0

Erkek

33

Kars

Çalışıyor

1997

evet

4

8

3

12

3

8

Erkek

24

Tokat

Çalışıyor

2004

Erkek

43

Ardahan

Çalışıyor

1987

Karaağaç Beldesi’ni ve tekstil işçilerini seçme
nedenlerimiz
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç ve
Kapaklı Beldeleri ile Çerkezköy ilçe sınırları içinde
yer almaktadır. Bu araştırmada Karaağaç Beldesi’ni
seçme nedenim, öncelikle uzun yıllar bizzat içinde
yaşayarak deneyimlediğim bir yerin araştırmaya değer olduğunu düşünmemdir. Kıray’ın belirttiği gibi
bir sosyal bilimci –adayı– için toplumu incelemek
heyecan vericidir. Her şeyin her an değişme halinde
olduğunun bilincinde ise, bu değişmenin yavaş ya da
hızlı olduğunu, çeşitli yönlerin karşılıklı etkileşimin
nasıl gerçekleştiğini belirlemek, yorumlamak ve yeni
bilgiler üretmek son derece doyurucu bir uğraştır
(Kıray, 2000). Böylesi uğraşların henüz başındayken
kendime dert edindiğim bu sorunsalın yaşadığım
toplumsal yapıyı anlamada bir farkındalık, bir bakış
yaratacağı inancını taşımaktayım.
Öncelikle Karaağaç, küçük bir sanayi-işçi kasabasıdır, ya da büyük bir sanayi-işçi köyüdür. Nüfusunun çoğunu Doğu Anadolu’nun Kars-Ardahan
illerinden gelen göçler oluşturmaktadır. Burası belki
de bir mit olarak uzun süredir sahip olduğu/olmadığı bir çok özelliğinden dolayı bulunduğu çevrede
“prestij kaybettiren” bir yer olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle 1990’ların sonuyla birlikte, İnsanlar iş aramaya giderken Karaağaç Beldesi’nde oturduklarını
söylemeye kimi zaman çekindiklerini, ya da iş baş-

evet

4

evet
hayır

evet

evet

9-10
0

evet

vurularında Karslı olmanın işe alınmama nedenleri
olduğunu söylemektedirler. Böylesi bir durumda
toplumsal mekâna dair oluşturulacak sorunsalların
boyutları da farklılık göstermektedir.
Biz de tüm bu söylemleri unutmadan, OSB’nin
içinde yer alan Karaağaç Beldesi’nin bu “planlı” yapılaşmadan nasıl etkilendiğini/dönüştüğünü, değişen
üretim ilişkileri ve üretim biçimleri sonucunda ortaya çıkan yeni mekân arayışlarının bir sonucu olarak,
yeni sanayi odağı olarak, nasıl bir süreç yaşadığını
mekân ve emek cephesinden bakarak sorunsallaştırmaya çalışacağız.
Bunu yapmaya çalışırken öncelikle Karaağaç
Beldesi’nin aldığı göçler ve bu göçlerin aktörlerinin
işçileşme deneyimleri önemli olmaktadır. Bunun
yanı sıra yeni sanayi odağı olarak hızla büyüyen bu
bölgede Karaağaç Beldesi’nin OSB’nin varlığından
hangi boyutlarda etkilendiği araştırma sorunsalımızın içinde yer alacaktır. Türkiye’de ilk beş içinde yer
alan Çerkezköy OSB, kurulduğu yer ve sahip olduğu
birçok olumsal potansiyelleri nedeniyle hem ulusal
hem de uluslararası üretim ve iş bölümü içinde küresel ağın parçası olmasına bağlı olarak, teorik açıdan
Karaağaç Beldesi’nin çalışılmasına imkân vermiştir.
Neden Karaağaç Beldesi’ne verilecek diğer bir
cevap da İstanbul metropoliten alanının sanayileşme açısından önemine bağlı olarak bu bölgenin
bir nevi sanayileşmede metropolün “arka bahçe”si
konumuna gelmesidir. Sanayinin yer değiştirmesi
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bağlamında İstanbul’daki çoğu sanayi kuruluşunun
imalat yerlerine yakın yerlere kaydırılması nedeniyle Karaağaç Beldesi’nin de içinde yer aldığı bölgede
hızlı bir sosyo-mekânsal değişim yaşanmıştır, yaşanmaya devam etmektedir. Yerel sanayi gelişmesi
olarak değerlendirilemeyecek bu bölgenin yaşadığı
sanayileşme serüveninin boyutlarının analiz edilmesi önemlidir.
Çerkezköy OSB’nin sektör dağılımı içinde en
büyük yoğunluğu tekstil fabrikaları oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra tekstil sektörünün günümüzde “küresel bir sektör” haline gelmesi ve hal böyle olunca
da küresel krizlere son derece duyarlı olması çalışmamızda bu sektörü seçmemize neden olmuştur. Aynı
zamanda tekstil firmalarının geleneksel sanayi sektörünün özelliklerini taşıması ve emek yoğun çalışması
nedeniyle de bu çalışmada sadece tekstil işçileriyle
görüşme yapılmıştır. Bunların dışında çevreye verdiği
zararlar da önemli bir nedendir. Çünkü tekstil sektörü kimyasal atıklarıyla çevreye fazlasıyla zarar verdiği
gibi su kaynaklarını da tüketmektedir.
Diğer taraftan ithal ikameci sanayileşmenin yerini, 1980’li yıllarda dışa açılma ve ihracata yönelik
sanayileşme modeli almış ve ihracat teşvikleri gündeme gelmiştir. Tekstil sektöründeki toplam üretime,
tarihi olarak baktığımızda, 1930’larda büyük ölçüde
devlet sektörü ağırlıklı olan üretimin 1990’ların ortalarına gelindiğinde yaklaşık % 97’sinin özel sektörlerce yapıldığını görmekteyiz (Ansal, 1999). Çerkezköy
OSB’ deki bütün fabrikaların ve tekstil fabrikalarının
özel sektöre ait olmasına bağlı olarak, çalışma hayatı
içinde değişen üretim ilişkilerinin ve üretim biçimlerinin yarattığı etkileri ya da aşındırmayı, tekstil işçileri üzerinden analiz etmenin önemli olduğunu düşünmemiz nedeniyle bu işçi grubu seçilmiştir.
Ayçiçeği tarlaları içinde “yeşeren” sanayileşme:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
“Hidroelektrik santrali Ren Nehrinin akıntısına
kurulmuştur. Santral, nehri, türbinlerini döndürecek su basıncını sağlamakla yükümlendirir;
türbinlerin dönmesi ise, şebekesiyle birlikte, şehirlerarası elektrik santralinin sevk etmekle yükümlü

kılındığı elektrik akımını üreten makinenin çarklarını harekete geçirir. Elektrik enerjisi sağlamanın
iç içe geçmiş süreçleri kapsamındaki Ren Nehri
dahi, emir kulu gibi görünmektedir. Hidroelektrik santrali, asırlardır bir yakayı diğer yakaya birleştiren eski bir ahşap köprü misali Ren Nehrine
kurulmamıştır. Daha çok nehir santrale kurulmuştur.” (Heidegger, 1998 )

“Ayçiçeği tarlaları içinde ‘yeşeren’ sanayileşme”
başlığı romantik bir söylemin sonucu değil tam da
bu kadar verimli toprakların öncelikle İstanbul’a ve
Avrupa’ya yakın olması nedeniyle gözden çıkarılması noktasında eleştirel bir başlık olma gayesindedir.
Heidegger’in söylediği gibi, teknik, Ren Nehrinin
gücünü istiyor, enerji açığa çıkartabilmek için ama
bunu dayatıcı ya da buyurucu bir tavırla yapıyor.
Tıpkı su kaynaklarının bolluğuyla tekstil sektörünün konuşlandığı Çerkezköy OSB gibi. Herkes
şuna inanmakta: Çerkezköy’ün toprakları çoraktır.
Niçin o zaman sanayileşmenin başlarında gelenler
ve Karaağaç Beldesi’nin yerlileri ile yaptığımız görüşmelerin hepsinde: “Buralar yem yeşildi. Bütün
tarlalara ayçiçeği ekilirdi, bostanlar, kavun karpuz
ve bütün sebzelerin yetiştirildiği büyük Ergene
Havzası’nın bir parçasıydı deniliyor ve derelerinde
balıklar yüzerdi, 20-30 yıllık ağaçlar kesildi, yerine
ev fabrika yapıldı” sözleriyle eskilerin ne kadar güzel
olduğu, 30 yıl gibi yakın bir tarihin içine sığdırılıyordu. Bu kadar yakın bir zamanın “taaa eskiler”
olarak bahsedilmesi sanayileşmenin bu bölgede,
mekân üzerindeki en görünür yüzü olarak gösterilebilir. Diğer taraftan, eğer sanayileşme olmasaydı
burası ne olurdu? “İnsanları tembel, tarlaları ekmiyorlar bile, topraklarını satıp birkaç ay geçiniyorlar,
sonra paraları bitince tekrar toprak satıyorlar, bu
verimli topraklar öylece kalırdı” gibi şikâyetlerle tarımsal faaliyetlerin yapılmayacağından yakınılmaktadır. Şimdi biz bu çalışmada planlı olarak kurulan
Çerkezköy OSB’nin faaliyetlerine değil toplumsal
yapıda ortaya çıkan görünürlüklerine eleştirel bir
açıdan bakmaya çalışmaktayız.
1950’li yıllardan başlayarak kalkınma ekonomisinin güncellik kazanması, bölgesel politikalar ve
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bölge planlama kavramının değer olarak gündeme
gelmesini sağlamıştır. Bölgesel planlama deneyimi,
1960’lı yıllarda Planlı Dönemin başlaması ile mümkün olmuştur. Türkiye’de temel bölgesel politikanın,
ekonomik faaliyetlerin dağılımını etkileyerek, bir
yandan belirli merkezlerde yoğunlaşmayı engellemek, öte yandan da alt merkezleri geliştirerek dengeli bir kalkınma sağlamak olduğu gözlenmektedir
(Doğruel, 2006: 173). Ancak 1960’ların ikinci yarısında başlayan ve 1970’lerin başlarında üst noktasına ulaşan ekonomik bunalım, kalkınma ekonomisi çerçevesinde prestij kazanan planlamanın hızla
değer yitirmesine neden olmuş, ekonomik bunalım
yaşayan ulus devletler daralan kaynakları nedeniyle
bölgesel düzeyde sürdürdükleri politikaları uygulayamaz hale gelmişlerdir (Eraydın, 2002). 1980’lı
yıllara gelindiğinde ise, sanayileşmedeki örgütlenmeler yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu yeni
örgütlenmeler çerçevesinde “yeni sanayi odakları”
oluşmuş ve üretimin yeniden örgütlenmesi ile esnek
üretim biçiminin mekândaki en görünür hali ortaya
çıkmıştır.
1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin “lokomotif ” sektör olduğu belirtilmiştir. Ekonomik dengenin kurulması, ekonomik
ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi,
belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler, planlar doğrultusunda belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda;
ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya
konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB
uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir
OSB kurulmasıyla başlanmıştır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesi). Organize Sanayi Bölgelerini inşa
etme politikaları ithal ikameci dönemde yürürlüğe
girmiş olsa da asıl OSB’lerin yaygınlaşması 1980’li
yıllarda olmuştur. İhracata dönük sanayileşme evresinde OSB’ler sanayi yatırımlarında önemli adresler
olmaktadırlar. Çünkü OSB’ler yatırımcılar için piyasa koşullarına göre daha düşük maliyetli altyapı,
elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım olanakları sunmakta
ayrıca hammadde kaynaklarını ve pazar olanaklarını
da sunarak yatırımcıların işlerini kolaylaştırmakta-

dırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın son verilerine
göre 258 tane OSB bulunmaktadır ve bunların 144
tanesi faaliyet göstermektedir. Bu OSB’ler içinde ilk
beş içinde yer alan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, yapılan yerli ve yabancı yatırımların çokluğu,
alansal büyüklüğü ve yarattığı önemli ticaret hacmiyle ilk beş içinde yer almıştır.2
OSB’lerin hedef ve amaçları3 doğrultusunda
1976 yılında kurulmuş olan Çerkezköy OSB, illerin
gelişmişlik derecelerine bağlı olarak oluşturulan sınıflandırmada ikinci grupta yer almaktadır. Buna göre
37 ilin4 içinde yer alan Çerkezköy OSB’de arsa maliyetinin % 20’si peşin alınmaktadır. Kalan borç 6 yılda
12 eşit taksitle ödenmektedir. Altyapı inşaatına % 20
faizle kredi verilmekte, borçlar 3 yıl ödemesiz, 8 yıl
geri ödemeli olarak 11 yılda ödenmektedir (Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı). Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi, ana yollara, hava limanlarına, tren yoluna ve
deniz limanlarına yakın olan konumundan dolayı,
sanayileşmede önemli bir merkez olmuştur. Özellikle
İstanbul’a yakın olması, sanayiyi İstanbul dışına taşımak isteyen devletin, yatırımcılara sunduğu teşvikler,
ucuz arsa fiyatları bu bölgeyi yerli ve yabancı sanayi
yatırımları için cazip bir yer haline getirmiştir. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının tamamı özel sektöre aittir.
Sanayinin yer değiştirmesi bağlamında İstanbul”daki
çoğu sanayi kuruluşu imalat yerlerini yakın yerlere
2

OSB’ler arasında Gebze OSB, Çerkezköy OSB, İzmir OSB,
Kayseri OSB, Bursa OSB ilk beş arasında yer almaktadırlar.

3

Sanayinin disipline edilmesi *Şehrin planlı gelişmesine
katkıda bulunulması *Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin
yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir
program dahilinde üretim yapmalarıyla üretimde verimliliğin ve kâr artışının sağlanması *Sanayinin azgelişmiş
bölgelerde yaygınlaştırılması *Tarım alanlarının sanayide
kullanılmasının disipline edilmesi *Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması *Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi *Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin
sağlanması, hedeflenmektedir (www.sanayi.gov.tr).

4

Bu iller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale,
Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta,
Kayseri, Manisa, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Konya, Muğla,
Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon,
Tekirdağ, Uşak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, İçel, Kilis,
Burdur, Afyon, Yalova.

71

72

SOSYOLOJİK TARTIŞMAL AR

taşımıştır. Bu yerlerden biri de Çerkezköy OSB’dir.
Sanayileşmenin böylesi bir yoğunlaşma sonrası çevreye yayılması, bu yerlerin yerel sanayi gelişmesi olarak
değerlendirilemeyeceğinin bir göstergesidir. Çünkü
yerel sanayi gelişmesi sağlayan yerlerin sahip olduğu
özellikler;
• Herhangi bir sanayi yoğunlaşma alanının ardbölgesi olmaması; diğer bölgelerden çevreselleşen girişimci sermaye yerine, kendi girişimcisini
ve kaynaklarını kullanması;
• GSYİH, nüfus ve hepsinden önemlisi sanayi
göstergeleri itibariyle başarılı bir gelişme performansı göstermesi;
• KOBİ’ler temelinde belli başlı sektörlerde uzmanlaşmaları (Özağır, 2001, akt: Durakbaşa,
2010: 22-23)
olarak sıralanmaktadır. Türkiye’de özellikle Gaziantep, Denizli, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çorum ve Malatya illerinin yerel sanayi odakları olarak
incelendikleri görülmektedir.
Diğer yandan Özuğurlu’nun “Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu” kitabında bu iller arasına
Çerkezköy’ü de eklediğini görmekteyiz. 1980 sonrasında uygulanan Neo-liberal sosyo-ekonomik politikalar önemli gelişmelere neden olmuştur. Bunlardan biri, ulusal ekonominin merkezi konumundaki
metropoliten kentlerin geçirdikleri dönüşümlerle
ilgilidir; bu merkezler imalat sanayi yatırımlarını
taşraya kaydırırken, turizm, ticaret ve finans etkinlikleri çerçevesinde hızla yeniden yapılanmaktadırlar.
Anılan süreçte, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş,
Malatya, Çorum, Çerkezköy gibi yeni sanayileşen
kent merkezlerinin Anadolu topraklarında boy vermiş olmasıdır. Bu yeni sanayileşen kentlerdeki sınaî
etkinlik önceki sanayi kentlerinden farklı olarak doğrudan doğruya uluslararası birikim dinamikleriyle
bağlantılıdır (Özuğurlu, 2008; 119). Özuğurlu’nun
yeni sanayileşen kentler arasına koyduğu Çerkezköy
OSB’nin diğer yerel sanayi odaklarıyla belki de en
belirgin ortak noktası uluslararası piyasalarla olan
ilişkileridir.

Karaağaç Beldesi ve yaşanılan göçmenlik
deneyimleri
Karaağaç Beldesi, 1960 nüfus sayımına göre
752 kişiyle neredeyse çevresindeki köy ve kasabalardan en az nüfusa sahiptir. Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık geçim kaynağıdır ve nüfusunun
çoğu İstanbul’a göç etmiştir. İstanbul ve Çerkezköy
arasındaki bağı kuran tarihi Rumeli Demiryollarının bir uzantısı olan Çerkezköy istasyonu 1877
Osmanlı-Rus Savaşında Rumeli’den Anadolu’ya
gerçekleşen göçlerde ve yine Balkan Savaşı’nda ve I.
Dünya Savaşı’nda da önemli işlevlere sahip olmuştur
(Akı, 2007). Günümüze yaklaştıkça aynı demiryolu
Çerkezköy’ün 1975 öncesi verdiği göçlerde olduğu
kadar 1975 sonrası aldığı göçlerde de olumsal bir
faktör olarak rol oynamıştır. 1873 yılında hizmete
açılan Çerkezköy İstasyonu bugünkü Çerkezköy’ün
ve çevre beldelerin oluşumunda büyük öneme sahiptir ve geçmişten bu güne göçlerin yaşanmasında
köprü rolü üstlenmiştir.
Çerkezköy OSB’nin sınırları içinde yer alan Karaağaç Beldesi’nin sanayileşme sonucunda aldığı göçleri nicelik ve nitelik açısından iki ayrı dönemde ele
almak mümkündür. 1975’ten 1990’ların ortalarına
kadar olan dönemde, Karaağaç Beldesi’ne Türkiye’nin
birçok yerinden, ağırlıklı olaraksa Doğu Anadolu illeri olan Kars/Ardahan’dan göçler yaşanmıştır. Bu
dönemde gelen göçmenlerin ekonomik, mekânsal,
toplumsal bütünleşme düzeyleri, daha sonra gelenlerden göreli olarak daha yüksektir. Bu yıllar arasında
gelen göçmenler, Karaağaç Beldesi’nin hızlı sanayileşmesinin yarattığı fırsatlardan daha fazla yararlanmışlar ve günümüzde nerdeyse bu yıllarda gelen tüm
göçmenler mülk sahibi olmuşlardır. Bu süreç ekonomik ve mekânsal bütünleşme süreçlerini olumlu etkilemiştir. O dönemde çalışmaya başlayanlar da emekli
olmuşlardır. Ancak 1990’ların sonlarında gelen göçmenlerin toplumsal, mekânsal ve ekonomiksel olarak bütünleşme düzeyleri daha düşüktür. Başından
itibaren hemşehrilik ilişkisi önemli bir göçmenlik
ağı kurmuştur ve her gelen kendi memleketlisinin
yakınında evini yapmış hatta aynı fabrikada çalış-
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mışlardır. Fakat artan nüfus ve beraberinde yaşanan
ekonomik krizler fabrikaların işçi alımını azaltmıştır.
1975-1980’li yıllarda işçi sayısı azken 1990’dan sonra nüfus hızla artmış ve köylerinden gelen insanlar
işsizlikle karşılaşmaya başlamışlardır. Hayat standartlarının değiştiği bu bölgede iş olanakları azalmış, ev
kiraları ve arsa fiyatları da artan talep karşısında her
geçen gün yükselmeye devam etmiştir.
Yaptığımız görüşmelerde göçmenlik deneyimleri birbirinden farklı gözükse de, Karaağaç Beldesi ile
kurdukları ilişki bir yerde birleşiyor. Yaptığımız görüşmelerden ve kendi yaşam deneyimlerimden edindiklerime göre, ekonomik nedenlerle göç edenlerin
çoğu, geldikleri yerle memleketleri arasında sıkı bir
ilişki kurmuşlardır. Şunu da belirtmek gerekir ki göç
etmenin ekonomik nedeninin yanına bir de “kendi
insanıma yakın olmak” gibi bir aidiyet duygusu eklenmiştir.
Karaağaçtaki göçlerin bölgesel dağılımına baktığımızda, Doğu Anadolu’dan gelen göçler ağırlık
kazanmaktadır. Bunun büyük çoğunluğunu Kars/
Ardahan illerinden gelen göçler oluşturmaktadır.
Göç hikâyelerini dinlediğimiz, özellikle Karslı ve
Ardahanlı olanların, Karaağaç Beldesi’ni memleketlerine benzetmeleri, göç etmelerinde bir başka
nedendir. Yani hem geldikleri yerle memleketleri
arasında kurulan ilişki/benzerlik hem de göç etmelerinin asıl nedeni olan ekonomik sıkıntılar, Karaağaç Beldesi’ne Kars ve Ardahanlıların yoğun olarak
göç etmesine neden olmuştur ve artan bu belli illerin göçüyle zamanla Karaağaç “küçük Kars” olarak
anılmaya başlamıştır.

“Burada eşin dostun olması cazibe yaratıyor. Bir
de geliyorsunuz, o zamanlar ekonomik olarak arsa
alıp üstüne ev yapayım diye düşündüğünüzde…
Arsa alıp ev yapılacak en uygun yerde burası. Çünkü daha köy aşamasında nüfus o kadar yoğun değil (Erkek, 50, muhasebeci, Kars).” “Şimdi benim
buraya gelmem, İstanbul’dan Çerkeze (Çerkezköy) geldik, burada araba yok, bu 1989’lar gibi.
Akrabaların yanına geldik. Yaya geldik, yol yoktu..
her yer buğday tarlaları, ayçiçekleri. Sonra yayan
Çerkezköy’e gittik. Burası çok hoşuma gitti. Buğday, yeşillik, tarlalar… sonra birkaç defa gittik
geldik. Hem burasının güzel gelmesi, memlekete
(Kars’a) benzemesi, hem çocukların İstanbul’daki
durumu, mecburen Karaağaç’a geldik. O dönemler burası daha güvenliydi (Erkek, 60, inşaat ustası, Kars).” “1989’un yazında, Ardahan’ın çıldır
ilçesinden gelmiştik. Kaynım bizden 1 sene önce
gelmişti ve kerpiç bir ev kiralamışlardı. İki aile beraber yaşadık. 1 sene bu evde idare ettik sonra arsa
alıp, inşaat halindeyken kendi evimize taşındık.
Evimizin kapısı bile yoktu, ama korkmuyorduk,
herkes birbirini tanıyordu. Evimizin önünde ayçiçeği tarlası vardı. Çok güzeldi o zamanlar… (Kadın, 52 yaşında, ev hanımı, Ardahan).”

Çerkezköy OSB’nin kurulmasıyla beraber hızla
gelen nüfusun konut ihtiyacını Karaağaç’ın yerli nüfusunun sahip olduğu kerpiç evler ve yine yerli halkın hayvan barınaklarını (ahırlarını) ev haline getirerek gelen nüfusa kiralamalarıyla çözülmüştür. Süreç
içerisinde gelen göçmenler memleketten getirdikleri
parayla ucuz olan arsalardan alarak hem ev sahibi olmuşlar hem de Karaağaç’ın kerpiç evlerden betonarme evlere geçişinin de başlangıcını oluşturmuşlardır.
Bu süreç ekonomik ve mekânsal bütünleşme süreçlerini de olumlu etkilemiştir.

Kaynak: Karaağaç Beldesi
Seçmen Listesi, 2008
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Karaağaç’ın “toplumsal tipleri”; yerli ve
göçmen olma hali
Bir kuralmış gibi göç edenler yerli halk tarafından dışlanır ve yıllar geçse de o göçmenlik hali sonlanmaz. Kaynaşmalar, kız alıp vermeler, aynı fabrikada iş arkadaşı olma durumu bile yerli olanın diğerini
“gelme” olarak tanımlamasının önüne geçememiştir.
“Kışın sular donardı kesilirdi. Buranın yerlisi vardı, kuyusuna giderdik vermezdi. Pis Kürtler derlerdi. Doğudan gelen herkese Kürt derlerdi, biz Kürt
değildik ama yıllarca Kürt dediler (Kadın, 52, ev
hanımı, Ardahan).”
“Karaağaç’ın yerlileriyle, Karslıların arası çok kıskanç. Şimdi sabah akşam vardiyalarında buradan
durağa gideriz kadınlarla, buranın yerlisi olan kadınlar gelip X marketin önünde durmuyor. Sanki
o X market onları yiyecek. Çünkü kıskançlığından. X market Karslıların ya, bizim orada durmuyorlar. Biz X marketin önünde toplanırız, onlar B
bakkalın oraya toplanırlar (B bakkal Karaağaç’ın
yerlisinin bakkalı) yani o durakta bile ayrım yapıyorlar. O binanın önüne bile toplanamıyorlar.
Çünkü ayrım yapıyorlar, hainlik var. Eski köyümüz gibi değil diyorlar, gelmeler geldi mahvetti.
Ee onlar para verdi, siz de sattınız, sanki bedava
verdiler. Bir kere kavga ettim ya, doğulular geldi
bir etek para döktüler siz de yiyorsunuz, daha ne
istiyorsunuz. Böyle tartışmalar çok oluyor, gelmiş
Kürtler mahvetmiş. sayemizde toprak evlerden
kurtuldunuz beton ev gördünüz. Bizim köyde
hayvanı bile bağlamazlardı o evlere. Ahırları boyadı kiraya verdiler (Kadın, 57, emekli, çalışmaya
devam ediyor, Kars).” “Şimdi yerli A’nın kahvesi
var, git Karslılar hep orda… Ama onlardan bizim
kahvelere bir tane bile kimse gelmez. Çok ilginç bu
da… Çok nadir. Zararları da yok hayırları da yok.
(Erkek, 60, inşaat işçisi, Kars).”

Uzun yıllar beraber yaşanmasına rağmen, hâlâ
tam bir uyum sağlanamamıştır. En ufak bir olayda
taraflar hemen belli olmaktadır. Tabi bu ayrışmalar,
“yerli” ile “gelme” söylemlerini her daim canlı tutmaktadır. Günümüzde ilişkiler kız alıp verme olaylarında daha geçişken hale gelmiştir. Bu kız alıp verme
olayları genellikle kız kaçırma şeklinde olmaktadır.
“Karslılara kız vermem” gibi bir ifade büyükler ara-

sında geçerliliğini korusa da gençler arasında anlam
taşımamaktadır.
“Karaağaç’ın en eski ailelerindeniz. Bizimkilerin
kökeni Bulgaristan’a dayanıyor. 33 yaşındayım ve
Karaağaç’a göçler gelmeye başladığından itibaren
bizimkiler Karaağaç’ı terk etmeye başladı. Doğudan her gelen bizim için Kürttü. Cahil, okumamış,
kaba kişiler olarak görürdük. Komşuluklarımız
olurdu ama hep bir sınırı vardı. Hatta benim ablamı o yıllarda 1990’lar gibi, Karslı bir aile istemişti,
bizimkiler vermedi. Ablamla o Karslı abi birbirini
çok severdi. Yıllar geçti ben Karslı birini sevdim.
Ailem yine karşı çıktı ama ben vazgeçmedim. Ne
eşimin ailesi beni istedi ne de benim ailem eşimi
istedi. Düğünümüzde sanki Seferoğulları ile Tellioğulları gibiydik. Hiç kimse birbirine karışmıyor,
oyunları bile ayrı oynuyorlar (Kadın, 33, ev hanımı, Karaağaçlı).”

Diğer taraftan farklı yerlerden göç edenlerin ortak alanları olan fabrikalar bu ayrışmaların kırılmasında önemli bir faktör olmuştur. Arkadaşlıklar, evlilikler fabrika ortamında gerçekleşmiştir ve fabrikalar
her türlü tartışmanın mekânı da olmuştur.
İlk fabrika deneyimleri
Timothy Mitchell’in “yeni düzen” ile ifade ettiği gibi; bu düzen, insan gruplarının belli mekânlara
hapsedilmesi, davranışların sürekli gözlenmesi, hareketlerin ve beden dilinin denetlenmesi ve titiz bir
biçimde hiyerarşilerin kurulması yoluyla işleyen yeni
bir otorite tarzı getirdi ve bu otorite tarzının toplumun tüm yüzeyine yayılması da tasarlanan bir şey
oldu. Böylesi bir otoriteyi fabrika içine sokmak tam
da istenilen bir şey olmaktadır. Başlangıçta tarım ve
hayvancılıkla uğraşan insanların zamanla çalışma disiplini içinde bir fabrikaya “hapsedilmesi”, planlı sanayileşmenin bir tarafını oluşturuyordu demek yanlış
olmayacaktır.
“Fabrikadan içeri girdim ama sanki başka bir
dünyaya gittim. Bir bakıyorsun herkes arabaya
biniyor, bir bakıyorsun herkes kartını basıyor,
sıranı bekliyorsun hızlı hızlı elbiselerini değiştiriyorsun, yemek için tepsileri alıp sıraya giriyor-
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sun, çok komiğime
gitmişti, izliyordum
sanki etrafı. Fabrikada
elime makası verdiler,
son kontrole koydular
beni, ayaklarım titredi.
Başını kaldırmayacaksın, sağa
sola bakmayacaksın. Kolumda
da saat yoktu, ayağımda ayakkabı, terlik almamışım yanıma,
eltimle yan yana çalışıyorduk,
sürekli ona soruyorum Seda saat
kaç, Seda saat kaç. Yenge tamam dur, diyordu o
da. En zor işi verdiler, son kontrolü… İnsan
alışana kadar hafif bir iş vermeliydiler. Bakıyorsun herkes tık tık çalışıyor, herkes hızlı
hızlı yemeğe gidiyor, arabaya biniyor, kartını
okutuyorsun. Sonra müdür, şef geliyor. O şef
aynı Amerikan gardiyanı. Müdüre dedim aynı
Amerikan gardiyanı ne bağırıyor dedim. Öyle pis
bir insandı ki. O kadar sert olmaya ne gerek var.
Sonra beni çaycı yaptılar, son kontrolü beceremedim diye. Çaylar açık oluyor laf oluyor, koyu
oluyor laf oluyor, ben çaycı olamam. Baştan çaycı olarak girmedim ki dedim, ben çaycı olamam.
Biraz da kibirliliğime yediremedim. Müdür bana
dedi ki o zaman sen bir eleman getir dedi, çaycı
olarak. Ben de hemen buldum. Sonra ben düğme
işi yaptım. 12 saat çalışıyorduk. Bu arada eşim her
gün benim işi bırakacağımı düşünmüş. 8 ay çalıştım, başaracağım dedim. Abim aradı benimle çok
sert konuştu, nasıl çalışırsın diye. Baktılar ben
pes etmedim. İlk defa sigortam oldu. Ben asgari
ücretin ne olduğunu bilmezdim. Ayyy ne kadar
saçma, bir insan neden bilmesin. İşçinin maaşı
nasıl, işçinin durumu nasıl, işçinin çilesi nasıl.
Çalışmak çok zor. Boynumu düzeltemiyordum.
O ütücüler. Bu sıcakta harıl harıl çalışıyorlar, bir
de bağırmalar var, haydi çabuk olun haydi çabuk
olun diye. Amerikan gardiyanı, bir hatan çıktı
mı alıp atıyor, bağırıyor. Bir hayvan muamelesi
gösteriyorlar. İşverenin de Allah yardımcısı olsun
öbür dünyasında, işçinin hakkını vermiyorsa…”
(Kadın, 42, tekstil işçisi, Ardahan)

İlk fabrika deneyimleri anlatılırken o günün korkusu, tedirginliği, heyecanı bugün gülerek anlatılıyor.
Kendilerini fabrikada çalışan işçi olarak tanımlamak,
yıllar sonra işçilik üzerine konuşmaya başlayınca hem
farkındalıklarını artırmış hem de bugünden bakılınca
geçmişte yaşananların eleştirel bir anlatımına neden

olmuştur. Günümüzdeki
kuşaklara bakınca
anne babadan ya
da akraba, tanıdıktan edinilen
bilgilerle daha
bilinen bir ortama dönüşüyor fabrikalar. Fakat mesela günümüzde
fabrikada çalışan genç bir kadının ya da erkeğin çalışma koşulları
ile onların anne babalarının çalışma
koşulları birbirlerinden oldukça farklıdır.
Emek açısından çalışma koşullarına, çalışma saatlerine, ücretlere bakınca hep bir
kaybediş söz konusu olmuştur. Bu durum iki
kuşak arasında çalışma koşulları açısından önemli
farklılıklar göstermektedir. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde çalışma koşullarının ve çalışma biçimlerinin, çalışma saatlerinin göreceli olarak daha iyi olması bir nebze de olsa emek açısından “yaşanılabilir”
bir durumdu. Fakat günümüzde bu “katlanabilirlik”
her geçen gün azalmaktadır.
“İlk çalıştığım fabrikada elemanlar karşılıklıydı.
Sonra başımızdaki gardiyan tipli posta başı baktı ki
konuşmalar çok oluyor, tuttu masaları değiştirdi,
arka arkaya koydu ve aralara masalar koydu. İnsanlar birbirine soru sormasın, mesela eksik olunca
birbirimize veriyorduk. Sonra karanlık oda varmış,
şef oradan bize bakıyormuş. Genelde her fabrikada
varmış, işçiyi gözetleme odası.” (Kadın, 42, tekstil
işçisi, Erzurum)

Sürekli gözetlendiğin hissi ve her an işsiz kalabilirim hissi işçi üzerinde hayatının her alanına
yayılan bir tedirginliğe neden olmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde ev ve fabrika arasında süren yaşamlarının gitgide kötüleştiği ifade edilmiştir. Hem
fabrika koşullarının kötüleşmesi hem de yaşadıkları yer olan Karaağaç’ın her geçen gün çevresel bir
tahribatla havasının, suyunun, doğal yapısının kirlenmesi işçiler bakımından çaresizliğin bir diğer adı
olmaktadır.
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Gündelik hayatın ritmi: fabrika ve vardiyalar
Bahattin Akşit, “İçgöçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir
Bakış” çalışmasını kendi köyünden bahsederek bitirir
ve şöyle bir bilgi aktarır bize: 1997 yılından başlayarak Denizli mucizesi benim köyüme de geldi ve köyden 150 kadar genç kız ve erkek köyden 25 km kadar
uzaklıkta olan Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki
tekstil fabrikalarında değişik vardiyalarda çalışmaya
başladılar ve benim köy, fabrika işçilerinin uyuduğu,
dinlendiği, beslendiği, yani kısaca, yeniden üretildiği bir yerleşim mekânına dönüştü. Köy, kentin bir
mahallesi haline gelmedi. Köy hâlâ bir köy. Ancak
köy ve kent arasındaki fark veya ayrım 1950’ler ve
1960’lardaki açıklığını kaybetti. Üretim, ulaşım ve
haberleşme devrimleri benim köyüme de geldi (Akşit, 1998: 34). Akşit’in köyündeki değişimin başlıca
nedeni OSB’nin varlığıdır ve köy fabrikaların çalışma
saatlerine bağlı olarak bir ritim tutturmuş ve yeniden
üretilmiştir. Karaağaç Beldesi de böylesi bir ritmin
akışı içindedir.
Karaağaç’ta, gündelik yaşam ritminin büyük bir
bölümünü fabrikaların çalışma saatleri, vardiyaları
belirlemektedir. Kimi fabrikanın 3 vardiyalı olması ( 08.00-16.00 arası, 16.00-00.00 arası ve 00.0008.00 arası) ya da 12 saat çalıştıran fabrikaların olması Karaağaç’ın gündelik yaşam ritmini belirli dilimlere bölmüştür. Basit bir sıralanışla erkekler için
ev, kahvehane ve fabrika üçlüsü üzerinden bir ritim
tutturan hayatın akışı aslında basit sıralanışın içinde
üç farklı mekânın nasıl bir yaşam alanı oluşturduklarının çözümlenmesine de imkân tanımaktadır. Üç
farklı mekânın toplumsal sınıfları bir araya topladığı/
karşılaşmalar yarattığı ve hayatın geniş bir bölümünü
oluşturduğu gerçektir.
Mesela Karaağaç’taki erkeklerin fabrika dışı hayatlarında kahvehaneler önemli bir yer tutmaktadır.
Boş vakitlerini genellikle kahvehanelerde “kâğıt oynayarak”, “okey oynayarak” ve gündeme dair siyasi,
ekonomik, kültürel vs. tüm konuları tartışarak doldurmakta oldukları sonucu çıkmıştır. Görüşme yaptığımız tüm erkeklerde şöyle bir söylem hep vardı:

“… Geçenlerde bu konuyu kahvehanede tartışmıştık.” Şunu söyleyebiliriz ki erkek işçiler için bir sınıf
bilinci ya da kültürü doğacaksa bunun içinde kahvehaneler önemli rol oynamaktadır.
“Eee başka ne yapacaksın kahveye gitmekten başka. Bir nevi her şeyi orada duyuyoruz, kim işten
çıkmış ya da çıkarılmış, kim nasıl kaç saat çalışıyor,
kim işsiz… Her şeyi kahvede duyuyoruz. Geçenlerde sendikalı diye bir arkadaşın başına gelenleri
kahvede arkadaşlar anlatıyordu.” (Erkek, 51, tekstilden emekli)

Çalışan kadınların gündelik yaşam ritimleri ise
fabrika ve ev arasında olmaktadır. Fabrikada çalışmaktadır ama “o bir annedir ve bir eştir” dolayısıyla
da “bu görevlerini” yapma sorumluluğu hep vardır.
Bu aslında kadınların mücadele hikâyeleridir. Çünkü
gün boyu fabrikanın ağır çalışma koşullarında yıpranmakta, akşamları da evi ve çocuklarıyla ilgilenmek
zorundadırlar.
“Genellikle 8 saat çalışıyoruz ama bazen 12 saat
çalıştığımız oluyor. Eğer gece vardiyasındaysam
eve gelir gelmez, temizlik ve yemekle uğraşıyorum. Kalan zamanda da hep uyuyorum. Gündüz
vardiyasında olduğumda da çok farklı değil, işten
gelir gelmez akşam yemeğiyle uğraşıyorum, ev işleri zaten hiç bitmez. İşte izinli olduğum bir günde
komşuya, akrabaya oturmaya gidiyorum. Bu çoğu
zaman olmuyor, bugün de dinleneyim deyip evde
kalıyorum ama insan evde olunca da dinlenemiyor
ki.” (Kadın, 42, tekstil işçisi, Ardahan)

Yeni sanayileşmenin “vazgeçilmez” özellikleri
ve Çerkezköy OSB’de çalışan tekstil
işçilerinden örnekler: üretimi köksüzleşen
özgür fabrika, çalışma hayatında esneklik,
taşeron ilişkiler
Köksüzleşen üretimin taşeron ilişkilerle çalışma
hayatında yarattığı esneklik bir zincirin birbirini sımsıkı saran halkaları gibi ayrılmaz “yeni çalışma düzeninin” kuralları haline gelmiştir. Bu kurallara sahip
“yeni sanayileşmenin” Çerkezköy OSB’nin içinde kalan Karaağaç Beldesi’nde hem mekân hem de emek
üzerindeki görünürlüğünü anlamaya çalıştık.
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Üretimi köksüzleşen özgür fabrika
Sennett’in ifade ettiği gibi; kanımca, yeni kapitalizmin yol açtığı sorunlara yönelik en ciddi politik
çözüm önerileri, işin yapıldığı mekânlara odaklanıyor. Modern şirketler kendilerini yer olgusundan
kurtulmuş gibi sunmaktan hoşlanır; Meksika’daki
bir fabrika, Bombay’daki bir ofis veya aşağı Manhattan’daki bir medya merkezi, sadece küresel network
üzerinde yer alan farklı noktalardır. Günümüzde,
yerel yönetimler, şehirler veya ülkeler; örneğin şirketlere vergi uygulamak ya da işten çıkarmaları kısıtlamak gibi egemenlik haklarını kullandıkları takdirde, bir şirketin kolayca network üzerindeki başka
bir adaya kaçabileceğini, bir fabrikasını Meksika’da
olmazsa Kanada’da, bir ofisini Manhattan’da olmazsa Boston’da açabileceğini düşünür. Hudson Vadisi’ndeki birçok yerel yönetim, IBM’i tamamen kaçırmamak korkusuyla, şirketin programcılar da dâhil
birçok vatandaşın yaşamını mahvetmesine göz yummuştur (Sennett, 2002). Tam da bu göz yumma haline rağmen fabrikalar kendi çıkarları doğrultusunda
kendine yeni mekânlar arayışından hiç vazgeçmemişlerdir. Çalışmamızın ölçeğini oluşturan Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi ve içinde yer alan Karaağaç
Beldesi, Sennett’in bahsettiği süreci yaşamaktadır.
Şöyle ki öncelikle kendisini kurulduğu yöreye ve yörenin insanlarına karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen yatırımcıların farklı coğrafyalara taşınmasıdır.
Örneğin tekstil fabrikasında paketlemede çalışan bir
işçinin söylediklerine kulak verebiliriz;
“Şimdi biz fabrikanın gideceği ile ilgili duyum
aldık. Ama biz inanmadık, sonra müdür topladı
bizi, konuştular böyle böyle dedikodular var, böyle
bir şey yok dediler ilk etapta. 2005’te gitti, biz de
zaten o yılın içinde duymuştuk. Sonra aradan bir
ay geçti, tekrar toplantı yaptı. İşte arkadaşlar biz
taşınıyoruz, karar verdik. Türkiye’deki tekstil daralmasından dolayı, işlerin olmadığından dolayı,
Özbekistan’a taşınma kararı aldık. Makineleri taşıyoruz falan. Hatta makineleri ambalajlamak için
de biz yardım ettik. İşte bize söylediler kimse işsiz
kalmayacak, yardımcı olacağız diye falan. Hatta o
taşınma esnasında birkaç saat iş bulmak için izin
veriyorlardı. Falan yere gidin diyorlardı. Gidiyoruz

tabi burada aldığımız parayı alamıyoruz. Yeni işçi
muamelesi gösteriyorlar. Tecrübeli elemansın asgari
ücrete nasıl çalışırım diye kara kara düşünüyorsun.
Biz de fabrika taşındıktan sonra biraz bekleriz dedik. İşte işsizlik parasını falan alırız dedik. Herkesin çıkış parasını, kıdem tazminatını falan verdiler.
Bize 4 taksitli senet imzalattılar. Hepsini ödediler.
Fabrika 2005’te gidince bir süre, 4-5 ay, işsiz kaldım. İşveren için işçi hiçbir zaman önemli değildir
ki, hep kendi çıkarlarının peşine düşer, eee öyle de
oldu taşındı gitti.” (Erkek, 33, tekstil işçisi, Kars)

Bauman’nın da belirttiği gibi; ‘yerellik’in kendisi, hiç kuşkusuz, olduğu yerde kaldı ve fabrikanın
yeni adresi ne olursa olsun, yerini kolay kolay değiştiremedi. Dolayısıyla, yerellerin başına kalacak olan
yara sarma, hasar tamiratı ve atık boşaltma gibi bütün
kaygıları bir kenara bırakarak, fabrika gözüne kestirdiği ya da daha yüksek kazanç şansı gördüğü herhangi bir yere taşınmakta özgürdür (Bauman, 2006).
Köksüzleşmiş üretim, bir zamansal parçalanma
anlamına gelmektedir. Sermaye kadar akışkan olamayan emeğin, belli bir tarihsel bağlamda deneyim,
anlam, simge biriktirmeye çok daha yatkın olduğu
düşünülebilir ve bu birikimsellik, emeğin tarihsel süreklilik içinde kendini kurması ile sonuçlanabilir (Ergur, 2008: 112). Fakat değişen ekonomi-politikalarla
hiç de öyle olmuyor. Emeğin deneyimleriyle kendini
kurmasına fırsat vermek yerine yılların birikimi, çalışma hayatında anlamsız kalabiliyor. Sennett’in Karakter Aşınması’nda Rose adlı karakterin iş hayatında
yaşadıkları, genel olarak orta yaşta olan işçilerin yaşadıklarını ifade ediyor. Rose sürekli sınandığını hissediyor, ancak hiçbir zaman iyi mi yoksa kötü mü
not aldığını bilemiyor, kendisi gibi orta yaşlı kişilere
külüstür gözüyle bakıldığını ve onların birikim ve deneyimine hiç değer verilmediğini anlatıyor (Sennett,
2002). Tam da böylesi bir süreçte tekstilde çalışanlar,
30’lu yaşları geçtiklerinde iş bulmanın ne kadar zor
olduğunu ve bu nedenle de çalışma koşulları ne olursa olsun çalışmaya devam etmekten başka çarelerinin
olmadığını ifade ediyorlar.
“… Mesela benim kardeşim çalışıyor. Yemin ediyorum yani nasıl çalışıyor, Allah buna nasıl sabır
vermiş bilmiyorum. Bazen dertleşiyoruz, diyor abi
benim yaşım oldu 40, ben bu yaştan sonra işten
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çıksam, başka yer almaz. İnan sabah 7.30’da kalkıyor, gece 1.30’da eve geliyor. Mecburum diyor,
yani şöyle bir şey var abi diyor, hakkımı verse ben
bunu yine seve seve yaparım. Çalışırsın eğer karşılığını alabilirsen. Mesai yapıyorum, normal çalışma saati 8 saat ama ne yapıyorlar, 16 saat çalıştırıyorlar. Sonra işten de ayrılamıyor, ücreti az ama
devam ediyor çalışmaya, yoksa 40 yaşında iş bulamayacağını biliyor. Adam diyor ki Ahmet olmasın
Mehmet olsun. Bak bununla da tehdit edenler var.
Bunları da duydum, işine gelirse çalış, işine gelmezse dışarıda bekleyenler var. Hakikatten de öyle,
o da gerçek yani. Çünkü iş yok, işsiz çok (Erkek,
51, tekstilden emekli, Ardahan).”

Farklı yönlerden bununla bağlantılı olarak
Thompson’un, İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu kitabında bir yün eğirme kalfasının anlattıkları çok çarpıcıdır: “Bir eğiricinin ücreti beğenmezse işini bırakabileceğini düşünmek bizim ortak anlayışımıza göre
nafile bir harekettir. Doğrudur, işini bırakabilir; ama
nereye gidecek? Nereye olacak bir başka yere doğal
olarak. Pekâlâ, gitti; ilk sorulacak soru daha önce nerede çalıştığı olacaktır; seni işten mi çıkardı? Hayır,
ücret konusunda anlaşamadık. Güzel ben ustasını
bu şekilde bırakan birisini işe alamam. Niye böyledir
çünkü fabrikatörler arasında iğrenç bir ittifak vardır
(Thompson, 2006). 1818’de anlatılan öykü ne kadar
da 2009’da anlatılanlara benziyor;
“Ultaş tekstilde çalışıyorum o zaman, bu anlatacağım olaydaki arkadaşımız Karslı, pazar günü mesaiye gitmemiş. Bunlar kuru bölümde 7 kişi çalışıyorlarmış ve bu 7 kişi de tesadüfen pazar mesaisine
gelmemişler. İşte ertesi gün müdür çağırmış niye
gelmediniz diye, herkes mazeretini anlatmış. İşte
biri düğüne gittim, biri hastam vardı şudur budur.
Sıra bizim Karaağaçta oturan Karslıya gelmiş; ben
demiş, kömür taşıdım. Müdür artık diğerlerine
sormadan ağır bir kelimeyle hakaret etmiş. Dün
gelmeyen şerefsizler bugün niye geldiniz, çıkın gidin derken, bizimki bunu kabullenememiş çünkü
başka ağır kelimeler, küfür de etmiş. Onu söylemiyorum. Sonra geçmişler makinelerinin başına ve
bizimki bunları hazmedememiş, dönmüş gelmiş
müdürün odasına, sen bana küfür edemezsin diye
saldırmış müdüre. 4 yıllık bir işçiydi bu da. Tazminatını falan bırakıp fabrikadan çıkmış gitmiş.
Neyse daha sonra OSB’deki tekstil fabrikalarını
dolaşmış ama bu dövdüğü müdür bütün fabrika-

lara bilgi verdiği için iş bulamadı uzun bir süre.
Çalışamadı, sonra çocuklarını topladı Kars’a geri
gitti. Orada da sorunlar yaşıyormuş, öyle duydum.
Nerden nereye…” (Erkek, 33, tekstil işçisi, Kars)

Yün eğirme kalfasının 1818’de belirttiği gibi
işverenler arasında iğrenç bir ittifak olduğu çalışmamızda önemli bir yere tekabül ediyor. Karaağaç’ın
çevresindeki fabrikalarda tam da bu ittifakın görünürlüğü ortaya çıkıyor. OSB içinde eğerki yaklaşık olarak 1990’lardan önce işe girmişseniz şanslı
oluyorsunuz. Tabi bu şanslı dediklerimiz Karaağaç
Beldesi’nde yaşayan Karslılar oluyor. Çünkü 2000’li
yıllarda özellikle Karaağaç’ta oturmak bir yana Karslı
olmak işe alınmama nedeniniz oluyor. Neden böyle
oluyor noktasında, işe alınmayan her Karslı işçi “suç
hep bizimkilerde, kaba kuvvetle her şeyi yapmaya çalışıyorlar vs.” ya da “haksızlığa gelmeyen bir milletiz,
sesimizi çıkarmadan duramıyoruz vs.” deyip bu durumdan yakınıyorlar. Sonuç itibariyle de yukarıdaki
işçinin hikâyesine benzer olaylar ve sonrasında işverenlerin birbirleriyle olan ittifakları böylesi mağduriyetlere neden oluyor. Dolayısıyla da bir tanıdık olmadığı sürece 1990 sonrasında Karslı birinin Çerkezköy
OSB’de iş bulması zorlaşıyor. Bu durum erkeklerde
daha katıyken kadınlarda daha esneklik gösteriyor
ve çoğu Karaağaçlı genç işçiler Çorlu OSB ve Çorlu
Serbest Bölgede çalışmaktadır. Bununla ilgili verilere
ulaşmak mümkün olmadı. Sadece yaptığımız görüşmeler ve çevremde gözlemlediklerim bu sonuca varmama yardımcı oldu.
“Çerkezköy OSB’de Karaağaç’tan ve Karslı pek işçi
olduğunu düşünmüyorum. Olsa da eski işçidir zaten. 10-15 yıl önce alınan işçilerdir. Yeni işçilerden
alım yok. Buradakiler iş için Çorlu taraflarına gidiyorlar. İşverenler olsun müdürler olsun hep isterler ki işçiyi daha az maliyete çalıştıralım, daha
ucuz çalıştıralım. Biliyorlar ki Karslıyı bu kadar
çalıştıramayacağım. Gidip Bulgaristan göçmenini
alıyor. Çünkü adamı sekiz saat değil on iki saat asgari ücrete çalıştırsa bile sesi çıkmıyor. Eee onların
da yapısı böyle. Kars insanı aslında doğu insanı
fazla ezilmiş hayatı boyunca, şimdi gelmiş burada
bir şeyler yapmaya çalışıyor, en ufak bir şeyde de
kızabiliyor. Ama Bulgaristan göçmeni öyle değil.
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Ezilmiş olabilirler belki ama bizim kadar ezilmemişlerdir. Aradaki fark da bu bence, doğulu işçi artık ezilmeye tahammülü kalmamıştır. Bu nedenle
de Karslı işçi almıyorlar. Bir de Karaağaç’ta sadece
Karslılar yaşamıyor ki. Mesela Vanlılar da var. Onlar zaten fabrikada çalışmıyorlar, adamların hepsi
inşaatla uğraşıyor. Ama Karaağaç’ın hele Karslıların adı çıkmış, ne olur bilmem artık (Erkek, 33,
tekstil işçisi, Kars).”

Çerkezköy OSB sahip olduğu konum nedeniyle
özellikle İstanbul’da bulunan fabrikaların önce imalat yeri olarak bu bölgeye taşınması, ardından da hem
emeğin yoğunluğu hem arazi fiyatlarının düşüklüğü
hem de OSB’nin sanayicilere sunduğu teşviklerden
ötürü fabrikalar tüm bölümleriyle bu bölgeye taşınmaya başlamışlardır. Böylesi bir sürecin emek ve
mekân üzerinde nasıl bir etki yarattığının analiz edilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü yaşanan bu süreçler farklı açılardan problemlere gebedir.
Bir taraftan kendisini kurulduğu yere karşı hiçbir bağlılık/sorumluluk hissetmeyen bir fabrikanın taşınması
ve geride bıraktığı işsiz insanlar ve diğer taraftan aynı
şekilde birçok insanın işsiz kalmasına neden olarak
buraya taşınan ve çoğunluğu İstanbul merkezli olan
fabrikalardır. Tabii buraya taşınan fabrikalar farklı bir
açıdan buraya gelecek göçe de neden olmaktadırlar.
Mesela buna bir örnek olarak Kale Kilit’in genel müdürünün söylemiş olduklarını örnek verebiliriz:
Kale Kilit Genel Müdürü Ali İhsan Yalçın:
İstanbul’da artık merkezde kalan Güngören ve
Haramidere’deki 2 fabrikamızı Çerkezköy’e taşıyacağız. Bu noktada Çerkezköy OSB’den de arazi
alabiliriz. Çalışanlara anket yaptık, % 90’ı iş güvencesi olursa Çerkezköy’e taşınmaya razı. Orada
kiralar daha ucuz. Biz de arkamızda işsiz ordusu bırakmayacağız, kendi işçimizi götüreceğiz.
İstanbul’da kalifiye sanayi işçisi bulmak zorlaştı.
Sadece Kale Kilit’te 1100 mavi yakalı, 200 beyaz
yakalı çalışan var. Haramidere’deki fabrikayla mavi
yakalıların sayısı 1500’ü buluyor.5

Sürekli yer değiştirmek dünyanın bir kuralı gibi
5

http://www.emlakkulisi.com/7777_kale_kilit_buyuk_
proje_pesinde.

algılanmaya başlanmıştır. O halde hep kısa vadede
yaşayan bir toplumda uzun vadeli hedefler nasıl güdülebilir? Kalıcı toplumsal ilişkiler nasıl sürdürülebilir ve bizi sürüklenmeye bırakan bir kapitalizmde,
yaşam öykülerimizi nasıl şekillendiririz? (Sennett,
2002). Tüm bu sorular “yeni ekonominin” ve “yeni
sanayileşmenin” ortaya çıkardığı “yeni iş etiğinin”
ele alınmasını gerektirmektedir. Tam da bu noktada
bir bağlantı kurarak, çalışma etiğinin işçiler arasında
nasıl bir ayrışmaya neden olduğuna Bulgaristan göçmenleri üzerinden değinmek istiyorum.
Bulgaristan göçmenleri
Dünyanın her yerinde yaşandığı gibi göçmenler
gittikleri yerlerde hep dışlanmışlardır. Tabii bir de gelen göçmenlerin birbirlerini dışlama pratikleri vardır.
Karaağaç ve Çerkezköy civarlarında Bulgaristan’dan
gelen göçmenler Trakya’nın yerli halkı tarafından
kültürel olarak benimsenirken, Doğu, Güneydoğu ve
Anadolu’dan gelen kimi göçmenler tarafından dışlanmış ve bir bakıma suçlanmışlardır. “Bulgar göçmeni”,
“muhacir işçiler”, şu veya bu şekilde bir kimlik de-
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neyimi yaşamışlardır. Başka ülkeden gelmişlerdir; o
ülkede (Bulgaristan) farklı bir dine, İslam’a mensup
oldukları için mimlenmişlerdir ve şimdi de fabrikada
çalışma alışkanlıkları nedeniyle yönetim tarafından
olumlu değerlendirilirken aynı nedenden ötürü iş
arkadaşları tarafından olumsuz değerlendirilmişlerdir (Suğur-Nichols, 2005). Böyle bir durum Karaağaç ve Çerkezköy OSB’de yaşanmaktadır. Karaağaç’ta
yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin sayısına ulaşamadım, ne seçmen listesinde ne de belediyeden aldığım
verilerden. Ayrıca 1990’ların sonlarına doğru çoğu
Bulgaristan göçmeninin Karaağaçtan taşındıkları da
yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkmaktadır. 1990’ların sonlarına kadar “muhacir mahallesi” olarak anılan
yerde şimdi Bulgaristan’dan gelen göçmenler kalmamıştır. Hepsi evlerini satarak Çerkezköy OSB’nin
sınırları içinde kalan Kapaklı Beldesi’nin Bahçelievler mahallesine taşınmışlardır. Nasıl ki Karaağaç
Karslılarla anılmaktadır aynı şekilde Bahçelievler de
Bulgaristan göçmenleriyle anılmaktadır. Bu yerlerin
tanımlanma kriterleri oldukça farklıdır. Böylesi bir
karşılaştırma başka bir çalışmanın konusu olabilir.
“Bu evi 1989’da Bulgaristan’dan göçen birinden aldık. Nerdeyse yok pahasına sattılar bize. Evin planı, bahçe düzenine bakın çevredeki evlere pek benzemez. Bu muhacirler çok becerikliler. Karaağaç’ta
yaşamak istemediklerinden Bahçelievler’de daire
almışlar. Zaten bütün tanıdıkları da oradaymış.” (43, kadın, ev hanımı, Ardahan) “1989 da
Bulgaristan’dan göç gelmiştir; Tabii geldiler 100150 kişi alındı işletmeye. Ama bizim işçiler kadar
verimli değiller. Tabii okumuşlar, eğitimli insanlar ama gel gelelim bizim işçiyle çalışma disiplini olarak bizimkiler gibi olamazlar. Erkek işçileri
tutamadık, kaldıramadılar işi. Ama konfeksiyon
bölümünde çok kadın kaldı. Kadın işçi kolay. Onları yerleştirmek için fabrikadan işçiler çıkartıldı o
zaman. Bu tamamen yine işletmecilerin hatasıdır.
Bulgaristan’dan gelenlerden 20 işçi al mesela ama
işletmeden de 20 kişi çıkarma, ama öyle bir paylaşma yapmadılar. O yöneticilerin hatasıdır. İşte
seçtiler aldılar. Bu bütün fabrikalarda oldu. Bursa
da İzmir’de de oldu.” (Erkek, 51, tekstilden emekli, Sivas) “İş çoktu ama Bulgarlar geldi, karın tokluğuna çalışıyorlar. Bizim geldiğimiz yıllarda hep
Bulgarlar vardı. Tek karnımız doysun, başka bir şey
istemiyoruz derlerdi. Ama bizim millet işimiz düz-

gün olsun, paramız düzgün olsun. Onlar girince
sana iş kalmıyor. Şimdi yine öyle. Her işi yapıyorlar. Az para alıyorlar ama kurt gibi de çalışıyorlar.
Adamlar çalışkan yani.” (Kadın, 57, emekli ama
yine çalışıyor, Ardahan)

Görüşme yaptığımız tekstil işçilerinin hepsi
benzer şeyler söylemişlerdir. Bulgaristan göçmenlerinin çalışkan olduklarını kabul etmelerine rağmen
onlara fazla fırsat verildiğini, ayrıcalık tanındığını belirtmektedirler. Bu durumda aralarında, belli
edilmese de, ayrışmanın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan örneğin Karaağaç’ta yaşayan kadınlar
şunu da hep söylemişlerdir. “Gündelik hayat içinde
onlardan çok pratik şeyler öğrendik; konserve yapmayı, salça, marmelat, acıka yapmayı onlardan öğrendik”. Belli bir bilgi birikimiyle Türkiye ye gelen
Bulgaristan göçmenleri nitelikli işçi konumundaydılar aynı zamanda.
“Şimdi dışarıdan, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerde bir şey var, adamlar gerçekten zanaatkâr
adamlar. Çünkü temel eğitimi öyle almışlar. Ellerinden gelmeyen iş yok. Adamları işe alırdın, bir
gün bu budur şu şudur öğretirsin, ertesi gün makinenin başına geçerler. Nitelikli iş gücü onlar. Bunlar temel eğitim almışlar.” (Erkek, 51, tekstilden
emekli, Ardahan)

Hâlbuki Doğudan ve Anadolu’dan gelen göçmenler, tarım işçiliğinden ücretli işçi konumuna
geçmişlerdir ve ilk defa fabrika ile tanışmışlardır.
İpliği örmeyi, kumaşı boyamayı, baskı yapmayı ve
vardiyalı çalışma disiplinini, ay sonu maaş almayı ilk
defa görmüşlerdir. Belki de en zoru çalışma saatlerine
alışmak olmaktadır. Molaların, yemeğe gitmenin hep
belli saate bağlanması mahkûmiyet hissi yaratmıştır.
Görüşme yaptığım tekstil işçilerinin çoğu başlangıçta
“çok zoruma gitti zil çaldıktan sonra yemeğe gitmek,
kendimi koyun sürüsü gibi hissettim” ifadelerini kullanmışlardır.
Çalışma hayatında esneklik
Tekstil sektörü, özellikle küreselleşme ile birlik-

Karaağaç Beldesi ve Tekstil İşçilerinden Bir Kesit

te, gelişmekte olan ülkelerin ucuz emeği kullanılarak
dünya ekonomisine eklemlenen birinci ekonomik
kollardan biridir. Tekstil sektöründe tasarım, pazarlama ve beyin gücüne dayalı hizmetler merkez ülkelerde gerçekleştirilirken çevre ülkelerde de yalnızca
düşük vasıflı düşük ücretli işlerde çalıştırılan ve kol
gücüne dayalı emek-yoğun bir üretim gerçekleştirilmektedir (Yanardağ, 2010). Bu küresel iş bölümü
içinde Türkiye, emek yoğun üretim sürecinin bir
parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin dünya tekstil
üretimindeki yeri 1980’e kadar ilk otuz ülke arasına
giremezken, 1995’te ihracat payını 1980’deki üretime oranla 5 kat artırarak sektörde üretim yapan ilk
20 ülke arasına girmiştir (ILO, 2000). Üretimdeki
bu artışa emek cephesinden bakarsak aynı oranda
artan bir sömürü söz konusudur. Özellikle esnek uzmanlaşma adı altında uygulanan yeni çalışma biçimleri çalışma dünyasında kökten değişimlere neden
olmuştur. Üretimde ki esneklik, büyük firmaların
küçük işletmelere ve atölyelere iş vermesiyle sağlanıyor. Bu esnek üretim biçiminde istihdam edilecek
en esnek emek de kadın emeği oluyor ve sektördeki
iş bölümünün büyük ölçüde cinsiyete dayalı olması,
emek piyasasını da belirliyor (Yanardağ, 2010).
Çerkezköy OSB’de yer alan 70 tekstil fabrikasından 34 tanesinden alabildiğimiz verilere göre çalışanların cinsiyet dağılımı tekstil sektörünün eğilimine göre farklılık göstermektedir. Erkek yoğun bir
emek dağılımı vardır. Kadınların yoğun çalıştırıldığı
genellikle çorap fabrikalarıdır. Bu bölgedeki tekstil
fabrikalarında erkeklerin yoğun olarak çalıştırılmasının nedenini uluslararası iş bölümünün bir sonucu
olarak yorumlanabileceği gibi çoğu tekstil firmasının
konfeksiyon bölümlerini çoğunlukla İstanbul ve diğer sanayi bölgelerinde yaptıkları şeklinde de yorumlanabilir. Çerkezköy OSB’deki tekstil fabrikalarında
konfeksiyon bölümü çok azdır. Genel olarak dokuma
ve boyama yapılmaktadır. Kadınlar da yoğun olarak
iplik bölümünde ve dokumanın belli bölümlerinde
çalışmaktadırlar.
Erendil ve Eraydın, tekstil sektöründe çalışanları
dört gruba ayırmışlardır ve bunlardan özellikle ikisi
çalışmamız açısından önemlidir. İlki, büyük bir ke-

simi oluşturan ücretli işçilerdir ve bu ücretlilik hali
iş güvencesi, sosyal güvencenin olduğu formel ve sürekli istihdam anlamına gelmez; sadece emeğin ücret
aldığının bir belirtisidir. Diğeri de ev eksenli çalışan
kadınlardır ve bu kadınlar, çalışanlar içinde en korumasız olanlardır. Özellikle tekstil sektöründe bu iki
grup, “yeni sanayileşmenin”, düzensiz ve kayıt dışı
çalıştırma sistemini, fason ilişkilerle esnek üretim biçimini, güvensiz taşeron çalışma tarzını hayatlarının
her alanına yayılmış bir şekilde görmekte ve hissetmektedirler.
İş kanununa göre çalışan sayısı 2009 da 43.743
tür. Bu sayının dışında yani “iş kanununa tabi olmadan” çalışan işçi sayısı da unutulmamalıdır. Bununla
ilgili verilere ulaşmak imkânlar çerçevesinde gözükmüyor. Özellikle bu grubu, taşeron ve sözleşmeli çalıştırılan işçiler ve ev eksenli çalışan kadınlar oluşturmaktadır.
Karaağaç Beldesi’nde oturan ve tekstil fabrikalarında ve ev eksenli işlerde çalışan kadınlarla yaptığımız görüşmelerde, bizimle paylaştıkları deneyimlerinin önemli olduğunu düşünmekteyiz
“Kadın yiyen fabrika”
Tekstil sektörünün işçileri yoğun olarak kadınlardır. Fakat Çerkezköy OSB’de dokuma-boyama
sanayi ağırlıktadır ve iplik, halı sanayi olmasına rağmen erkek yoğun bir çalışma grubu vardır. Tabi bunun da süreç içinde azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü
çoğu fabrikanın üretim kapasitesini azaltması ya da
değişen teknoloji ile çalışan kapasitesini azaltması ya
da çalışma saatlerinin yoğun olarak 12 saate çıkartılması ve dolayısıyla iki kişinin yapacağı işi bir kişinin
yapması hem kadınların hem de erkeklerin ilerleyen
süreçlerde işsiz kalmalarına neden olmuştur.
Çerkezköy OSB’nin, kurulduğu ilk yıllarda, her
geçen gün artan fabrika sayısıyla işçi çalıştırma kapasitesi artmaktaydı ve o yıllarda kapı kapı dolaşılıp
işçi arandığı hep söylenmektedir. Fakat kadınların
çalıştırılmasına pek sıcak bakılmamıştır. Kadının dışarıda ücretli çalışması göç ve kentleşme süreçlerinde hemen ortaya çıkan bir durum değildir. Çünkü
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erkekler kadınlardan geleneksel rollerini geldikleri
kentlerde de sürdürmelerini talep etmektedirler. Erkekler kadınların dışarıda ücretli çalışmasına karşı
çıkmanın gerekçesi olarak, “kadınların eline bakmayacaklarını” söylemekte; “sen bütün gün dışarıda
olursan çocuklara kim bakacak?” diye sormaktadırlar
(Nichols ve Suğur, 2005). Yine Arzu Çur’un Kadınlar; Taşranın Yurtsuzları çalışmasında belirttiği gibi,
taşra reel ekonomisinde kadınlara yer yoktur. Eğitime devam edip de toplumca kabul edilebilir bir işe
(memurluk, öğretmenlik, vs.)sahip olma şansını yakalayamayan kadınların ekonomik açıdan da seçmek
zorunda bırakıldıkları tek yol ev kadınlığıdır. Çünkü
“burası küçük yerdir karısını çalıştırtıyor dedirtmem”
nidaları hep yükselmektedir.
“Kadının çalışması konusunda düşüncem hiç değişmedi… Cehalet var ya en sonu yine oraya bağlayacaksın… Köyden getirip fabrikaya verdin mi,
eline üç beş kuruş geçti mi feleğini şaşırır. Bak sana
bir misal vereyim; İstanbul’da bir evde oturuyoruz… O zaman bu hanım kop diye bir şey var onu
dikiyorlar, evde iş yapıyorlar, kadın getiriyordu…

Hanım 250 kuruş almış, dedim kız o parayı bana
ver, yok vermem o benim paramdır. Öyle mi, aldım işleri sobaya, daha bundan sonra bu eve iş girmeyecek, 250 kuruşa böyle yapıyorlar, daha fazla
kazansalar ne olur. Tahsilli hariç, okuyanın önüne
çeper çekmem… İyi kötü okumuştur. Karaağaç’ın
% 90’ı dengeyi kaybetti. Öğlene kadar kapalı sonra açık… Bunlar feleğini şaşırmış… Çalışanların
git kocalarına sor kimse memnun değil, mecburiyetten, boşasan olmaz, huzursuzluk, sen de çalışıyorsun ben de çalışıyorum diyerek huzursuzluk
oluyor… Hep yokluktan oluyor... (görüşmecimizin eşi araya giriyor). Yokluktan değil, çalışmanın
boku bu?” (Erkek, 60, inşaat ustası, emekli, Kars)
“İlk zamanlar tabii kadın çalışır mı diyordum.
Şimdiki aklım olsaydı keşke de çalıştırsaydım.
Şimdi emekli de olurdu. Buralarda hep tanıdıklar
vardı tabi, söz olurdu. İşte filan adama bak karısını çalıştırıyor. Ama doğru onların o demeleri mi?
Yoksa benim hanımın şimdi emekli olması mı? Tabii o zaman onu düşünemiyorsun. Dışarıdan gelen
baskı senin üzerinde daha önemli oluyor.” (Erkek,
51, tekstil sektöründen emekli, Ardahan)

Karaağaç Beldesi’nde genel olarak Doğu
Anadolu’dan gelen göçmenler arasında kadınların çalıştırılmasına sıcak bakılmıyor. Tabii bu durum süreç
içinde etkisini kaybetmiş olsa da yine devam eden bir
durumdur. Eşlerini çalıştıranlar da hep mecburiyetten olduğunu belirtmektedirler. Ama bu bakışların
dışında kadının çalışmasında hiçbir sakınca görmeyenler de yok değildir.
Fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan kadınlarla
yaptığımız görüşmelerde, çalışma hayatlarına dair
ilginç notlar elde ettik. Kadınların iş gücü piyasasına geçmişe oranla çok daha fazla sayıda girmelerinin
liberalleşme, özelleşme ve esnekliğin hâkim olduğu
bir ortamdan kaynaklı olduğu, dünya genelinde çalışan kadınların emniyetsiz, düzensiz ve geçici bir iş
gücü piyasasına girdiklerini göstermektedir (Munck,
2003:149).
“Çalışan kadına iyi bakmazlardı, o zamanlar Karslılardan az kadın çalışırdı. Ben önceden fabrikayı
öcü bilirdim… Kadın yiyen, kadına kötü davranan olarak görürdüm. İlk fabrika deneyimim çok
komikti.”
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Görüştüğüm kadınların hepsi, çalışmanın hayatlarına çok şey kattığını, hayata bakışlarında önemli
açılımlar sağladığını özellikle vurgulamışlardır. Kadının çalışması konusunda çevrelerinden gördükleri
baskıların onları yıldırmadığı ve zamanla çevrelerindeki erkeklerin fabrikada çalışan kadınlara alıştıklarının altını çizmişlerdir. Tabii Karaağaç örneğinde
aynı memleketten insanların birbirine yakın olması,
birbirlerinden her daim haberdar olmaları özellikle
kadınların çalışma hayatına katılmalarında baskı unsuru olabilmektedir ve tekstil sektöründeki vardiyalı
çalışma tarzı içinde gece vardiyası, kadınların fabrikada çalışmalarına bir engel teşkil etmektedir. “O
saatlerde ben eşimi, kız kardeşimi fabrikada çalıştırtmam” gibi ifadeler mevcuttur. Buna rağmen eşlerini,
kız kardeşlerini fabrikada çalıştırmayan “erkekler”
için, düzensiz, kayıt dışı istihdamın esnek üretim biçimiyle, fason ilişkilerle, eve iş almak daha “güvenilir
ve erkekliğe sığar” bir durum olarak görülmektedir.
Yeni ekonomik sistemin altında yatan zihniyet de bu
olsa gerek.
Kadın işçiler, erkeklere göre daha savunmasız durumdadırlar, orantısız bir biçimde düşük ücretli sektörde ya da mesleklerde yoğunlaşmışlar ve genellikle
de kayıt dışı sektörlere itilmişlerdir. Bunun sonucu
olarak yapısal uyum süreçleri boyunca konumları çoğunlukla daha da kötüleşmiştir (Munck, 2003).
“Buraya geliş hikayem uzun..birazda dertli işte…
Kız kardeşim, abim, akrabalarımız buradaydı. Geldik, kocam kıskanç çalıştırmadı, kendisi de doğru
dürüst çalışmıyor zaten. İşte bu işler çıktı, deri astarlama işi ya da çorap dikim işi. Günde 2000 tane yapıyorum, 20 lira alıyorum. Bu tabi neredeyse bütün
günümü alıyor, bir taraftan ev işleri, yemek, çocuklar da var tabi. Ev masraflarımı çıkarıyorum. Tabii iş
her zaman olmuyor, sigortam falan yok ama, idare
ediyoruz, ne yapacaksın.” (Kadın, 47, evde parça
başı iş yapıyor, Van) “Abim izin vermiyor fabrikada
çalışmama, kızlar çalışmazmış, kendisine tersmiş.
Ben de duydum evlere iş veriyorlarmış, komşumuz
yapıyordu, ben de istedim iş. Zaten her zaman iş
olmuyor, bir var bir yok işte. Çalışıyorum ki kendi ihtiyaçlarımı alayım, çeyizimi alayım diyorum.
Hem evde çalışınca kimse laf etmiyor.” (Kadın, 23,
evde parça başı iş yapıyor, Van)

Emeğin dönüşüm sürecinde son yıllarda tanık
olduğumuz en önemli ve en genel olgu, fabrika toplumu diye adlandırdığımız bir topluma geçiştir. Fabrikayı emek ve üretimin paradigmatik mekânı ya da
toplanma yeri olarak görmek artık mümkün değildir;
emek süreçleri fabrika duvarları dışına taşınmakta ve
tüm toplumu kuşatmaktadır. Yani üretim mekânı
olarak fabrikanın ayan beyan çöküşü, fabrika üretim rejimi ve disiplininin çöküşü anlamına gelmiyor,
daha çok bunun, artık, toplumdaki belli bir mekânla
sınırlı olmadığını gösteriyor (Hardt-Negri, 2007:
26). Tabii şunu da eleştirmeden geçmemek gerekir,
“fabrikanın ayan beyan çöküşü” ile “elveda fabrika”
kastedilmemelidir. Çünkü fabrika üretim mekânı
olarak süreç içinde farklılaşmışsa da hâlâ farklı bir
üretim süreci içinde “merhaba fabrika” diyebileceğimiz bir üretim mekânıdır. Evet, üretim artık fabrikalarla sınırlı değil, mekânsal bir sınırlama kalmamıştır
ve bunun da en görünür şekli dışarıya, evlere iş verme
olarak gösterilebilir. Ama günümüzde hâlâ fabrikalar
yoğun üretim yapılan mekânlardır.
Örgütlülük düzeyleri: Tekstil işçilerinin
sendika deneyimleri
Sendikaların kurulması sınıf oluşumunun en
önemli göstergelerinden biridir çünkü toplu çıkarlarını uzun dönemde örgütlenmiş şekilde koruyan ve
geliştiren bir sınıfın varlığına işaret eder (Yıldırım,
1995: 174). Buna rağmen 20. yüzyılın son çeyreği
içinde sendikacılık çoğu ülkede zayıflamıştır. Gelişmiş ülkelerde bunun en önemli nedeni, kömür madenciliği, demir, çelik ve gemi yapımı gibi yüksek
sendikal örgütlenme düzeyine sahip olan birçok endüstrinin düşüşe geçmesidir. Bu zayıflamaya neden
olan diğer öğeler 1980’lı yıllar ile birlikte Neo-liberal
politikalar vasıtasıyla sermayenin iş gücü piyasalarının düzensizleştirilmesidir. Sosyal sınıfın ve özellikle
sınıf bilincinin önemini yitirmesi, buna bağlı olarak
çalışan kesimlerin tepkisizleşmesi de önemli bir neden olarak sunulmaktadır. Türkiye’de de bu tepkisizlik savını destekleyen söylemler mevcuttur. Bu söy-
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lem, tepkisizliği işçilerdeki köylü zihniyetine ya da
Türklerin kültürel muhafazakârlığına bağlamaktadır
(Nichols- Suğur, 2005: 185).
“Geldik 1991’de hemen iş buldum. 1991’de Q
diye bir fabrika vardı oraya girdik kardeşimin hanımıyla beraber… Bu işi de eniştem aracılığı ile
bulduk. Bir sene çalıştık Q’da. Oranın bir şefi vardı bizi sendikaya kayıt etti, kendisi de gitti şikâyet
etti. Bilmiyoruz ki sendika nedir. Gelin sizi kayıt
edelim, hakkınız budur, bizde inandık gittik, bizi
kayıt etti. Sabah işe gittik. Müdür bey bizi çağırdı.
Hepiniz buraya gelin dedi. Biz de acaba ne oldu,
zammı verecek aylıklarımıza diye düşünürken,
hiç üstünüzü değiştirmeden evinize gidin dedi.
Niye ne oldu, sendika sokmuşuz. Sendika sokan
Süleyman şef, sümüklü o soktu. O da Bulgaristan
göçmeniydi, ispiyoncu ne olacak. Biz ne bilirdik
Süleyman kayıt etti. Ne biliyoruz sendika, köyden
yeni gelmişiz. Ne anlamışız sendika nedir. Kayıt
ettirdi, götürdü oraya isimlerimizi yazdırmış. İşçi
hakları… Çalışıyoruz haklarımızı alamıyoruz ki.
Sigortam yatsın, emekli olayım yeter, hep öyle
diyorduk. Sonraki çalıştığım fabrikalarda sendika
yoktu. Olsa bile girmem artık. Bir kere oldu yani.
İşçinin hakkını savunuyor ama bizi kayıt yaptıran
gitti şikâyet etti. Biz ne anlamışız sendikadan. Girer miyim sendikaya (Kadın, 57, emekli, çalışmaya
devam ediyor, Kars).”

İşçilerdeki bu tepkisizliğin salt bu iki nedene
bağlanmasının yanlış olduğunu düşünmekteyim.
Çünkü çalışma koşullarındaki kötüleşme, fabrikalardaki işveren baskısı, dışarıdaki işsiz ordusu, işçilerin
zamanla tepkisiz kalmasına neden olmuştur.
“İşçilerin haklarından haberdar mı?.. Bu var ya
100 kişiden 90 tanesi bilmez 10 tanesi bilir. Bu
öyle bir şey ki bak; diyor ki abi, benim eve ekmek
götürmeye param yok. Ben hiçbir şey istemiyorum
sadece evime günlük ekmek parası götüreyim de
bu bana yeter sosyal haklarını bildiği halde sadece işinden olmamak için, işini kaybetmemek için
diyor. Sadece ekmek parası götüreyim yeter diyor.
Bunu da duydum ben bunu çok insandan duydum. Hakkını bilen var, ama işten atılma korkusu da var. Bir yerde mahkûm. Çaresiz yani hani
diyorlar ya denize düşen yılana sarılır, adam o
duruma gelmiş. Ben diyor açım, buradan da beni
çıkarırlarsa, hakkımı arayıp çıkarılırsam aç kalırım.

Sendikalıyım diye işe almazlar beni (Erkek, 51,
tekstilden emekli, Sivas).”

Çerkezköy OSB’deki tekstil fabrikaları arasında sendikalı olanların sayısı 10’u geçmemektedir.
Bunlardan 6 tanesi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasına ve 4 tanesi de DİSK üyesi Tekstilİş sendikasına bağlıdır ve bu da bize gösteriyor ki
Çerkezköy OSB’de, hangi sektör olduğu fark etmiyor, çoğu fabrika sendikaya bağlı değildir. Ama çoğu
fabrikanın başından sendikalaşma faaliyetleri geçmiş
ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu uğurda birçok
işçi işini kaybetmiştir. Geldiğimiz şimdiki durumda,
çalışanların sendikalara karşı temkinli durduklarını
görmekteyiz. Çevrelerinden duydukları, gördükleri
ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılar sendikaya karşı
tepkisizlik yaratmıştır.
Bu çaresizliğin içinde, tüm baskılara karşı hakkını aramaktan vazgeçmeyen işçilerden Çınar’ın
hikâyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir
mücadele örneği;
Çınar’ın işçilik deneyimi
Bir gün boyacı Zafer abi, laboratuvara geldi hassas
teraziyi kullanmak için. Ama o kadar sinirli ki küfür ediyor ve hiç kimseyi gözü görmüyor. Dedim
ki hayırdır Zafer abi ne oldu? Bu bana bile o kadar
tepkili ki tabi dedi sizin tuzunuz kuru, dedi. Size
bir şey olmaz sizin tuzunuz kuru, dedi. Çünkü
o ana kadar laboratuvarın, işletmede ne olduğuna dair hiç bir şeyden haberi yok. Dedi ki Zafer
abi böyle böyle, işveren bir sözleşme imzalatmak
istiyor. Çalışma süresini 12 saate çıkaracak, asgari
ücret üzerinden hesaplıyor ve pazar günü çalışmak
mecburidir, isteğe bağlı değil diyor, ikramiyeler
kalkacak, işte erzak kalkacak falan. Bu koşullarda
çalışmadığın takdirde seni işten çıkarma yetkim
vardır diyor. Hem de tazminatsız, böyle bir madde koyuyor. Sen bunun altına imzanı atar mısın?
dedi. Dedim ki Zafer abi benim haberim yok niye
bana kızıyorsun. Tabii sizin haberiniz olmaz bunu
size değil bize yapıyorlar. Dedim ki imzalamayın
Zafer abi dedim. İmzalamazsak işte istifanızı imzalayın dedi. Dur dedim, her şeyin bir çaresi yolu
yordamı var dedim. Biz bu şartları kabul etmek
zorunda değiliz ki dedim. Dedi ki size böyle bir
şey söylediler mi, hayır, benim böyle bir şeyden
haberim yok dedim. Tabii dedi laboratuvarı farklı
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tutuyorlar. Dedim ki böyle şey olur mu ya, sen de
burada işçisin ben de burada işçiyim. Sana yaptığı
şeyi yarın öbür gün bana da yapar dedim. Kabul
etmeyin dedim ya. Ne yapılması gerekiyorsa ben
sizin arkanızdayım, ben de size desteğim dedim.
Sendika ile tanışma
Aslında ben çok pasifim bir anda, belki de çok
konuşmamdan dolayı Çınar yaptı, Çınar bunların
başıdır denildi. Ama alakam yok, sendika nedir
bile bilmiyordum ben. Sonra Zafer abiye sordum
ne yapabiliriz söyle ben de varım. Sendika falan
deniliyor dedi, belki sendikaya gidersek toplu anlaşma yapılabilir işte bunun için sayı lazım falan
dedi. Tamam dedim. Ben tek başıma bir oyum
dedim, varım dedim. Tabii başta inanmadı bana,
sen adresi ver ben geleceğim dedim. O gün 4-12
vardiyasındaydım işe gitmeden Çerkezköy’deki
DİSK sendikasına gittim. Hiçbir şey bilmiyorum,
sendika nedir falan diye. Az bir şey öğrendim işte
hangisi nedir diye. DİSK sendikası işçi sendikası,
işçinin haklarını savunan ona yönelik çalışmalar
yapan bir kurum diye. Sendikaya gittim üye oldum, oradaki başkanla görüştüm. Ondan sonra
gelen çok fazlaydı, o kadar çok insan geliyor ki sendikaya üye oluyorlar falan biz üçüncü gün fabrikaya sendikayı sokuyorduk, eğer ki dönüş olmasaydı.
Fabrikadan bir sürü insan sendikaya geliyor, çünkü
mecburlar buna. Çok kötü bir süreç var ortada ya
zararlı çıkacaklar ya da en az zararla kurtulacaklar.
Adam ya parasını alıp çıkacak, düşünsene ben acıdım yani. Oraya senelerini vermişler ben kendimi
düşünmedim, gencim, 18 yaşında o işe girdim,
2 sene falan çalıştım, gençtim başka bir yerde iş
bulabilirdim. Ama o insanlar arasında 50 yaşını
geçmiş insanlar var. Başka bir yerde iş bulamaz,
mecbur yani. Bu fabrikanın yaptığı işte o kadar
acımasız ki yani hiçbir şekilde kimsenin gözünün
yaşına bakmadı. Daha sonrasında insanlarda bir
şeyleri öğrenince aaa dedi benim bir hakkım varmış ya, ben niye böyle bir şey için kıvranıyorum
ki biraz da o kıvransın. Bu sefer ne oldu işveren
aa biz vazgeçtik, 12 saat çalışmıyoruz gelin sendikadan vazgeçin. Sendikadan istifanızı verin, çoğu
insan istifasını verdi. Çoğu insan para aldı bunun
karşılığında, benim önüme masaya tomarla para
koydular. Gül abla şahitti, müdür beni çağırdı, Zafer abiyi çağırdı bizi bu işlerin başı olarak yani çok
biliyorsunuz insanları siz yönlendiriyorsunuz, biz
artık vazgeçtik insanları siz yönlendirin gibisinden,
işte 8 saat aynı şartlarda çalışmaya devam edeceğiz,
siz söyleyin vazgeçilsin sendikadan. Şimdi insanın
10 defa düşünmesi lazım, şimdi ne oldu da ne de-

ğişti adam vazgeçti senin karşına böyle çıktı. Hani
mecburdun 12 saat çalışmaya işte ekonomisi bunu
gerektiriyordu, ne oldu pat diye döndü. Bizim insanlarımızı kandırmak çok basit, bir sorgula ya ne
oldu, ne değişti. Sorgulamak yok, her şeyi kabulleniyoruz tamam mı? Boynumuzu eğiyoruz, işimizi yapıyoruz. Her şeyde olduğu gibi. Ben kabul
etmedim. Dedim ki, ben hiç kimsenin günahına
giremem kimseyi yolundan çeviremem, hiç kimseye de yok sendikalı olun-olmayın da diyemem
dedim. Herkes kendi günahını çeksin, sizin de günahınız varsa çekin, dedim. İşte sen bunu nasıl yaparsın da burada geleceğin vardı bilmem ne. Evet,
bir geleceğim vardı da nasıl bir geleceğim vardı.
Bir şeylere gözümü kapatıp işte bana dokunmayan
yılan bin yıl yaşasın hesabı yapan insanlar eninde
sonun yine onu yaşıyorlar.
Sendikalı olmanın “bedelleri”
Sendika yüzünden işimden olmam ve işsiz kalmam sonucunda çevremden, annemden, babamdan, dayımdan tepki aldım. Senin böyle bir çalışmaya ihtiyacın var. Ne diye bu işe kalkıştın. İşte
herkes hakkını aradı da kim hakkını alabildi. İşte
sen orada çalışıyordun maaşını düzenli alıyordun.
Ne diye işinden oldun, şimdi ne yapacaksın, işinden oldun. Ne yapmaya çalışıyorsun falan dediler.
Ben bir şey yapmıyorum sadece hakkımı aramaya
çalışıyorum. Herkes bunu yapsa, kimsenin başkası için başını kaybetmesine de gerek yok zaten.
Adam niye hayatını kaybetti, niçin atıyorum, 100
kişi için. Acaba o 100 kişi bir şeyler için çabalamış
mı? Çabalamamış. İşte dese bu benim için kötüdür, ilerde evladım için de zararlı bir kanun. İşte
şunu duymaktan çok sıkıldım, dışarıda senin gibi
çok insan var. Hayır insanlar benim gibi olsa sen
böyle davranamayacaksın. İşveren eğer bu gücü
bulabiliyorsa kendinde ben de çalışan, üreten insan olarak bu güce sahibim. Ben bu işi yapıyorum,
dışarıdaki de bu işi yapıyor. Bizim haklarımız aynı.
Sonuçta ben de çalışıyorum ama kölelik resmen.
Ne demek sen bunu kabul edeceksin. En fazla ne
olur çalışmazsın, açlıktan mı öleceksin yani. İnsanlar o kadar korkuyorlar ki, bir adam geldi bana
ağladı biliyor musun, hiç unutmuyorum onu,
adam Trakyalı, 30’un üstünde yaşı. Geldi ağlıyor.
Sendikan çıkacak gururuna yediremiyor. Çıkmak
istiyor çünkü o işe ihtiyacı var. Tehdit ediliyor işveren tarafından. Birkaç kişi sendikayı bırakmıştı
ve ben çok ağır sözler sarf etmiştim. O ağır sözlerde, dedim ki yani sadece kadınlar parayla kendini
satmıyor, onlara ağır kelime kullanıyorlar ya işte
bunun da ondan farkı yok dedim. Ha vücudunu

85

86

SOSYOLOJİK TARTIŞMAL AR

satmışsın ha kişiliğini benim için ikisinin de farkı
yok demiştim. Çınar dedi, işte benim 2 çocuğum
var dedi, okuyorlar. İşte ben her şeyi düşünmek
zorundayım. Bir tek ben çalışıyorum, ben işsiz kalırsan kim bakacak onlara. İşte iş bulamazsın falan
diyorlar bana dedi. Ben yapamayacağım dedi. Ben
de dedim ki, abi ben seni zorlayamam. Sonuçta bu
senin kendi tercihin yani, yapmak istediğini sen
yapıyorsun. İlerde farklı bir şey olmayacak dedim.
İlerde daha kötü şeyler olacak dedim. Ben tek kişiyim, annem babam var, kirada oturuyorum, yine
sen kirada değilsin. Ben kirada oturduğum halde
bu işlere kalkışıyorsam ben bugünü değil yarını
düşünüyorum dedim. İnan ki bak yarını düşünüyorum. Bunu kabul edersen yarın farklı şeyleri kabul ettirecekler. Dedim ki sen nerde çalışıyorsun,
adamın fabrikada belirli bir işi yok, nerde olursa
orada çalışıyor. Her türlü tehlikeli şeylerde çalışıyor. Çalışma güvenliğin yok. Asitle kimyasalla çalışıyorlar orada koruma olması lazım yani. Kolay
bir iş değil, kocaman kazanlar. Adam düşünmüyor
yani ben çalışıyorum ama bu iş yerinin kölesi değil ki, çalışma şartlarını bana sağlaması lazım. Ben
de işte o abiye dedim ki, yarın bundan daha kötü
olacak. Haklısın belki bir iki ay dayanamıyorum
diyorsun ama sonrasında daha farklı bir yara alacaksın. Ben sana bunu söylüyorum. Ben göze alıyorum sen göze almayabilirsin, kendi evin olduğu
halde. Ben dedim açlıktan ölmekten korkmuyorum dedim, daha farklı şeylerden korkuyorum dedim. Birkaç gün sonra gördüm o abiyi sendikada,
vazgeçmemiş.
İşten çıkarılma ve sonrasında yaşanan gelişmeler
Neyse bizi işten çıkardılar, 24 kişiyi, sendikaya üye
olduğumuz için değil de başka nedenlerden dolayı
çıkardıklarını söylüyor, işte fabrikanın ekonomik
durumu yüzünden çıkarttık diyor. Çünkü yasak
bu, yasada yasak. Sendikalı işçiyi çıkartamazsın.
Kılıfına uyduruyorlar ama salaklar onu da beceremiyorlar. Çünkü yasa da haklarımızı koruyor, diyor ki yasa, sen bir işçiyi çıkartıyorsan 6 ay boyunca
onun yerine işçi alamazsın. Bak 6 ay, alamazsın yasak. Çünkü sen diyorsun ki fabrikanın ekonomik
durumu yüzünden ben bu işçileri çıkartıyorum.
Sen 6 ay boyunca benim yerime eleman alamazsın.
İşçinin bordrosunda her şeyin gözükmesi lazım, işçinin nerede hangi bölümde çalıştığına dair. Dedim ya biraz önce o abinin çalıştığı yer belli değil.
Her yerde çalıştırılıyor. Herhangi bir görevi yok
aslında öyle gözüküyor. Ama başına bir iş geldiği
zaman, iş kazası, adam nerde çalışıyor, diyecek ki
adamın işi burada değildi bu taraftaydı o, orada

yanlışlıkla öyle olmuş, bilmediği için o iş kazası
başına geldi. Şimdi her şeyi kılıfına uydurduğunu
zannediyor. Biz dava açtık, işe iade. Davayı, biz
sendikalıyız diye haksız yere işten çıkartıldığımıza
dair açtık. Davayı kazandık. 1 ay içerisinde, bizim
davamız şöyleydi, işe iade, 24 kişiyi ya işe alacaksın
ya da tazminatlarını ödeyeceksin. O süreçte işten
çıkarılma şöyle oldu. Servisle geldik, bir şeyden
haberimiz yok. Bizi fabrikanın içerisine sokmadılar. Fabrikada bir olağanüstü durum ilan edilmiş.
24 kişi başlarında Çınar, kesinlikle içeriye alınmayacak. Çalışanlarla bire bir temas ettirilmeyecek,
vebalısın yani. Güvenlik elinde isim listesi var,
herkesi tek tek ayırıyor kenara. Ben anladım ama.
Ayırdılar. Düşünsene muhasebeci masasını falan
bile dışarıya çıkartmış. İçeriye sokmuyorlar bizi.
Düşünebiliyor musun fabrikanın içine sokmuyorlar bizi. Fabrikanın bahçesine masa kurmuşlar. Bizi
ayırdılar, insanları içeri soktular. Daha sonra bizi
teker teker bahçenin içine aldılar, çıkışımızı verdiler. Tabii ki hiç birimiz önce hiçbir şey imzalamadık. Avukatı aradım hemen ben, hiç kimse bir şey
imzalamasın dedi, bekleyin. Sonra tazminatlarımızı verdiler. Aynı gün, işten çıkarıldığı gün, kimin
tazminatı verilmiştir. Aldık paramızı ve avukatımız
bizim adımıza aynı gün davayı açtı. Mahkeme süreci başladı çok uzun sürdü ama. Yani 2 yıla kadar
sürdü. Mahkeme 2005 te açıldı, temmuz ayında,
o kadar uzun sürdü ki, mesela ben o sürecin içinde hep şey tabi bunların parası var avukatı satın
alırlar, şunu satın alırlar falan. Ben avukatı bıktırdım resmen. Sürekli peşindeydim. İşe alınma davasını kazandık ve mahkeme işte bir ay içinde ya
tazminatlarını ödeyeceksin 24 kişiye ya da işe geri
alacaksın. Şimdi fabrikanın böyle bir zorunluluğu
var. 1 ay içinde eski çalıştığın yeri sana hazırlamak
zorunda. Doluysa boşaltacak, bir ay süresi var. Bizi
işe aldılar biz aslında tazminatımızı almayı istiyorduk. Çünkü bu arada işe giren arkadaşlarımız da
vardı. 1,5 - 2 sene süren bir dava oldu, insanlar işe
girdi. Zafer abi A fabrikasından izin aldı bir hafta.
Zafer abi beni aradı, Çınar dedi ben çalışıyorum
nasıl geleceğim şimdi. İşe iade verdiler, paramızı
vermeyecekler herhalde dedi. Dedim ki Zafer abi
bak, sen oradan izin al, çünkü bu sefer sen suçlu
duruma düşebilirsin. Şöyle de, bir şey var, fabrika
sana işe iadede geri alıyorsa her nerde olursan ol
geri dönmek zorundasın yoksa fabrika sana dava
açabilir. Gıcıklık değil mi yapar yani. İşten izin al
yoksa doktordan bir haftalık rapor al, bir haftalığına da çalışsan, bir hafta çalıştım dersin istifa edersin. Yani her şeyi kuralıyla yap ki suçlu duruma
düşme dedim. İstersen bir de avukata sor dedim.
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Avukat da benim dediğimi demiş. Böyle yaptı
adam geldi.
İşverenin artan baskısı
Bizi 1,5 hafta boyunca küçücük
bir bakım odasında 24 kişiyi orada 1,5 hafta tuttular. Her gün
sabah 8 akşam 4 orada oturuyoruz. Hiç bir şeye dokundurtmuyorlar. Bütün fabrika yemeğini yiyor onlar işinin başına
dönüyor yemekhane bomboşken bizi yemeğe çıkarıyorlar.
Lavabolar boş olması gerekiyor senin gitmen için, yanına
ortada dönen şefler, vardiya
amirleri var senin başında
gardiyan gibi lavabonun oraya kadar
geliyor. Hiçbir şekilde senin kimseyle konuşmanı
istemiyorlar, seninle konuşanı cezalandırıyorlar.
Sanki ne bileyim hapishane gibi. Niye korkuyorsun ulan ben zaten burada çalışacağım, ne kadar
sürdürebilirsin ki bunu yani. Sen beni kaç hafta
kaç ay kaç yıl tutabilirsin ki? Zafer abi çıldırdı, 1
hafta çalıştığı yerden izin almıştı. Müdür beye fabrikanın ortasında sen beni burada tutturamazsın
dedi, beni işimin makinemin başına vereceksin
dedi. O da dedi ki “daha ne istiyorsun, maaşın
yatıyor, sigortan yatıyor, yemeğini yiyorsun, otur
orada dedi. Bu fabrikada size iş yok” dedi. Bak bu
fabrikada size iş yok dedi. “Kim gelirse gelsin sizi
çalıştırmayacağım. Oturup oturup gideceksiniz”
dedi. İnsanlara bu sefer psikolojik baskı yaptılar.
Çünkü insanlarla konuşturmuyor, seni ben burada
çalıştırmıyorum diyor. Bizim her şeyimiz kontrollü, her şeyimiz. Kontrol edip içeri sokuyorlar, üzerimizde ne taşıyoruz, bomba falan mı koyduk. Bir
gün lavaboya gideceğim dedim ben, vardiya amiri
tuvaletin önüne kadar geldi, dedim buyur tuvalete de gel. Benim arkamdan laboratuvarda beraber
çalıştığımız bir arkadaşım geldi. O da hiç ummadığım bir tepki verdi bana, öyle ki benim akrabam
olanlar fabrikada görünce yüzlerini çeviriyorlardı
benden, yani sana baskı yaptığı gibi içerde çalışana
da baskı yapıyor, konuşmayacaksınız, bakmayacaksınız. Göz temasından bile kaçınıyor insanlar
anlatabiliyor muyum? Benimle konuşması başına
ne getirir acaba diye düşünüyor. İşte o arkadaşım
geldi arkamdan tuvalete, dedi ki Çınar bir şeyler
dönüyor içerde, içinizden birinin başına kötü şeyler getirecekler dikkatli olun. Ne getirecekler diye
düşünüyorum sabahtan akşama kadar orada oturuyoruz. İşte üstünüze başınıza, sakın çanta getir-

meyin dedi…
Garip ben fabrikadayken
öyle sabırlıydım ki yüzümde bir tebessüm, sinirli
değilim, gergin de değilim. Yemin ediyorum sana
eve adım attığım anda ben sinir krizleri geçiriyordum. Var ya bir insanı delirtmek için bir şey yapılır ya aynen öyleydi yani. Biz savcılığa haber verdik. Savcı noterle birlikte fabrikayı bastı. İnsanlar
burada oturuyor teker teker not alındı. Biz de bekliyorduk zaten onları ha bugün gelecek yarın diye
bekliyorduk. Çünkü adamlar bize psikolojik baskı
yapıyorlar, kavga çıkarıp kendiliğimizden gitmemizi istiyorlar, hiçbir hak talep etmeden. Savcı
geldi işte bize sordu kaç gündür burada oturuyorsunuz, her şeyin bilgisini aldı. Kapıda bakımonarım odası yazıyordu, onun fotoğrafını çektiler
falan. Hepsini teker teker oranın kaç metrekare olduğunu, kaç sandalye olduğuna kadar not etti. İşte
fabrikanın muhasebecisi geldi, müdür yokmuş.
Savcı işte nasıl tutabilirsiniz işçileri burada, işe
iade verilmiş hepsine. İşte dedi yerlerini ayarlamaya çalışıyoruz, takdir edersiniz işte buranın da bir
düzeni var falan dedi. Size bir aylık bir süre verildi
dedi savcı, bir aylık süre içinde çalıştıracak mısınız
çalıştırmayacak mısınız, tazminatını mı vereceksin
diye bir aylık süre verildi. Ama sen bunları burada
bu koşullarda tutuyorsun doğru değil, dedi. İşte
hakim bey siz yanlış anladınız bunlar bizim çalışanlarımız hiçbir şekilde bunlara ayrımcılık falan
diye düşünmeyin bunları rahat ettirmeye çalışıyoruz yani resmen dalga geçiyor.
Örgütlenemeyen işçiler
Yani sabretmek imkânsızdı. Allah öyle bir sabır
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verdi ki, gerçekten bizi her gün oraya tıkıyorlardı,
kapımız kapalı, bakmayacaksın konuşmayacaksın. Servisimiz nasıldı biliyor musun, ayrı servisle
taşıyorlardı bizi. Bu insanlar sana ne yapmışlar,
bu bahsettiğim 24 kişi sanki uluslararası bir suç
işlemiş gibi bir muamele görüyorlar. Sanki katil
olmuş, sanki hırsızlık yapmış, sadece bu insanlar
hakkını koruyor, anlatabiliyor muyum? Vebalı gibi
davranılıyor. Ama diğerleri öyle değil, çalışmaya
devam ediyor. Ama ben bunu merak ettim orada
asıl konuşmaması gereken kişiler onlarla bizdik.
Çünkü bizim sayemizde biz 2 yıl mücadele verdik, onlar bizim sayemizde çalışmaya devam ettiler. İkramiyeleri kaldırılacaktı ve ikramiyelerini
de aldılar, çalışmaya da devam ettiler. İşsiz kalan
24 kişi oldu, parasız kalan 24 kişi oldu. Hiçbir
şey kazanamayan biz olduk. Bizim sayemizde o
şekilde çalışanlar onlar oldu. Ama bizim arkamızda durmadılar. En yakın bildiğim insan bile
kafasını çeviriyor. Bizim hakkımız vardı onlarda.
Bu gerçekten bir onur mücadelesine döndü. Ama
orada bir onursuzluk vardı. Fabrikadaki işçiler de
sana farklı davranıyor. İşverenin dışında, onlar
da olaya kendini farklı kaptırmış. Dolaplara gittim, bakalım bizim hakkımızda ne konuşuyorlar,
bu olaydan ne pay çıkardılar. Bunlar mahkemeye
verdiler, herhalde burada bir haklılık payı var ki
bunlar kazandılar acaba bunlar bilincindeler mi,
bunun farkındalar mı bakayım dedim. Hiç kimse
konuşmuyor benimle bak, bizden sonra işe alınmış
bir kadın dedi ki siz sendikalı olan mısınız? Evet
dedim ben. Yeni gelmişsiniz kazanmışsınız davayı
hayırlı olsun dedi, tebrik ederim dedi. Çok doğru
bir şey yapmışsınız dedi, işe girdikten sonra öğrendim bunu yoksa bu işe girmezdim dedi. Dolaptaki
kadınlar oturuyorlar, güya beni duymuyorlar. Kadına diyorum ki sen burada yenisin ama buradaki
herkes bu süreci bilen insanlar. Ve eğer 24 kişi olmasaydı dedim, şimdi bunlar bu kadar rahat çalışamayacaklardı. Ama bunun bilincinde değiller
dedim. 12 saat çalışıyor musunuz şu an da dedim,
çalışmıyorsunuz dedim. İkramiyenizi alıyorsunuz
ama içerde çalışan sendikalıların ikramiyelerini
de kaldırdılar. Ama onlar yine vazgeçmediler sendikadan siz yine ikramiyenizi, maaşınızı aldınız,
erzak aldınız. Onlara hiçbir şey vermediler, maaşlarından başka. Siz bu kadar onursuzsunuz onlar
da o kadar onurlular dedim. 2 yıl boyunca biz ne
çektiğimizi biliyoruz, ama siz yine rahat yaşadınız
burada dedim ve hiçbir şekilde şu anda yaptığınız
hareketi ne ben ne de o insanlar hak etmiyorlar. Bu
fabrika babanızın fabrikası değil dedim, yarın öbür
gün başınıza neler geleceğini düşünürseniz dedim

bizim yaşadığımız şeyler kötü şeyler ama haklı olduğumuzu biliyorduk. Ve şu anda kazanmamız da
haklı olduğumuzu gösteriyor. İçimi boşalttım yani
çok ağır konuştum, işte sizin çocuklarınız da sizin
gibi olacaklar. Kadınlar işte ya Çınar bilmiyorsun
işte bize nasıl baskı yaptılar falan, ne yaptılar dedim başınıza silah mı dayadılar. O sana baskı yapıyorsa sen de ona baskını yap. Niye engelliyorsun
kardeşim ne yapmış bu adamlar de bi ya, de… Bir
sesin çıksın ya, çıksın! Sen benim yanımda olmazsan ben senin yanında olmazsam, birlik olmazsak
hep kaybetmeye mahkûmuz dedim.
“Haklarımı biliyorum”
Ondan sonrasında gelişen olaylarda ben daha çok
göze battım fabrikada. Çünkü personelin, müdürün gözünün önündeydim. Beni çalıştırmadılar. O
baskından sonra herkesi işinin başına verdiler. Beni
laboratuvardan çıkartmaya çalıştılar. İşte paketlemeye kalite kontrolü falan vermeye çalıştılar. Kabul
etmedim tabii ki, artık gerçekten bilinçlenmiştim
iyice, hiçbir şekilde hiç kimse bana başka bir şey
yaptıramazdı. Laboratuvarda beni oturtturuyorlardı. Benden oturmamı istiyorlar. Ona dokunma
buna dokunma, dokunma yani hiçbir şeye dokunma, diyorlardı. Şu an konuşunca bile aklıma geliyor psikolojim allak bullak yani. Neyiz ki, yani ne
oldu ki diyorsun sürekli. Ama çok büyük bir sabırla
sadece onlara şu şansı vermedim. Sinirlenip kavga
çıkarıp, istifa etmemi bekliyorlar. Hayır dedim,
oturmayacağım. Ben buraya oturmaya gelmedim.
Burası iş yeri, ben çalışacağım. Bırakmıyorlardı,
yaptığım işi elimden alıyorlardı ve benim iş yapmadığıma dair işletmeden kadın getirerek, laboratuvardakileri şahit göstererek imza attılar. Çınar
verilen işi yapmıyor diye imza attılar. Korkup imzalamışlar. Ne ya başına silah mı dayadılar, benim işe
ihtiyacım var… Eeee benim de var, ne oldu kime
kaldı çalışanların hepsini yeniledi. Bu konuda benim hiç keşkem olmadı. Hayatta herkesin başına
her şey gelebilir. İnsan insana sahip çıkmalı. Bir aile
birbirine sahip çıkar, iş yerinde işçiler birbirine sahip çıkar yani toplum bundan ibaret, herkes birbirine sahip çıkmalı. Kolay bir süreç değildi tabii ama
inanır mısın hiçbir anımda keşkem olmadı. Yemin
ediyorum bak bir an bile, keşke yapmasaydım olmadı. Sendikadan bahsetmiyorum, başka bir şey de
olabilirdi, bir an bile keşke fabrikaya karşı çıkmasaydım, koşa koşa çalışmaya gitseydim demedim.
Çok işsiz kaldım, ev kirasını veremedim, ihtiyaçları
karşılayamadım, elektriğim kesildi. Günlerce karanlıkta kaldım. Ama bunlar bile umurumda değildi, çok rahattım yani. Ne açıdan rahattım yani
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iyi ki de yaptım bunu. Yoksa kendimi affetmezdim.
Karşı çıkmasaydım affetmezdim. Sonrasında çok
iş aradım, çok ama. Aslında orası benim için bir
şanstı yani fabrikada laboratuvarda işi öğrenmem
açısından, kendime güvenim gelmesi açısından.
Öğrenmeye çok hevesliydim çünkü. Orada bir
geleceğim vardı benim. Şöyle bir geleceğim vardı;
patronumuz beni gerçekten çok seviyordu, benim
çalışmamdan çok memnundu. Ben gece yarılarına
kadar çalışıyordum. İşte birinin gözüne girmek adına değil de, bir şeyler öğrenmek adına çabalıyordum. Orayı okul gibi görüyordum”.

Çınar’ın yaptığı mücadele birçok arkadaşı için
örnek teşkil etmiştir. Karaağaç’a yaşanan göçlerin
ikinci kuşağında yer alan Çınar, hem genel karakteri nedeniyle hem de yaşadığı yer ile bağlantılı olarak
genç yaşında emek adına çok şey öğrenmiştir. Yaptığımız görüşmelerin hepsi genel olarak çalışma yaşamına ve işçi haklarına dair bilinçlilik düzeyi fazladır. Fakat pratikte hiç biri kullanılmamaktadır. Göz
yumma, sindirme, razı olma yaygın davranışlar içindedir. Gerekçe olarak da, işsiz kalınması sonucunda
yaşanılacak sorunlar gösterilmektedir. Ama Çınar her
şeyi göze alarak mücadelesinden vazgeçmemiştir. Süreç sonunda bir işçi olarak haklarının neler olduğunu
tüm ayrıntılarıyla öğrenmiştir. Bu öğrenme sürecinin
sonuçları çok ağır olsa da hiç pişman olmamıştır.
Taşeron ilişkiler
“İş güvencesi olursa taşınmaya razı olmak” bu
durum günümüz koşullarının ne kadar da yabancısı
olduğu bir istek; “iş güvencesi”. 1980 sonrasında dünya ekonomisinde görülen bazı eğilimlerin Türkiye’de
de yansımaları olduğu kuşkusuz. Bu eğilimlerin en
önemlilerinden biri, üretimin örgütlenişinde gözlemlenen kurumsal değişiklikler. Bu şirketlerin, üretimi
kendi kurumsal yapıları içinde gerçekleştirmek yerine, üretimin farklı aşamalarını daha küçük ölçekli
üretim birimlerine aktararak taşeronluk ilişkilerinin
önem kazandığı bir kurumsal ortam içinde faaliyet
göstermeye başlamaları, yeni esnek üretim düzeninin tanımlayıcı özelliklerinden biri (Buğra-Savaşkan,
2010) olarak karşımıza çıkmaktadır.

“O zamanki işveren şimdi yok. O zaman şerefli
işveren vardı. Yani kazandığı parayı işçiyle paylaşma vardı. Yani kimsenin hakkını yemiyordu. Çalışıyorsun, mesaini alıyordun, maaşını alıyorsun,
primini alıyorsun, ikramiyeni alıyorsun. Sosyal
hakların hepsi vardı. Üstelik yiyecek, giyecek, yakacak her türlü şey mevcuttu. 12 Eylül hareketiyle
belli kısıtlamalar getirildi. O zamanlar işveren de
işçisini mağdur etmemek için elinden ne gelirse yapardı. Ama bu sonuçta 20 yıl dayandı. Yani
2000 yılına kadar belki. Zaten bu işçilerin hepsi
emekli oldu ondan sonrakiler işe başladı. İşverenin
de çocukları işe başladı, işte ikinci kuşak geldi işler
değişti. İşte yeni nesil daha çok lüks, işte daha çok
para harcıyor. Daha çok tüketim yapıyor. Bu sefer
işçiden kısıyor kendi lüksünü devam ettiriyor veya
işletmede kazandığı parayı başka yerlerde işte sanayi değil de turizm, inşaat, emlak yani kolay para
kazanacak şeylere yöneliyorlar. İşverenin genel
durumu şu anda işçiyi 12 saat çalıştırıyor, işçinin
haklarını vermiyor. Bugün 12 saat 600 liraya çalışan işçiler var. Kimse buna müdahale etmiyor. Yani
işçi zor durumda. Benim dönemimde kesinlikle
böyle değildi. Şimdiki işveren yan sanayi işvereni.
İşverenin çoğu taşerondur. Adam koymuş işin başına taşeronu, sorumluluğu kendinden atmış. Taşeronu tanıyor. Taşeron giriş yapıyor, çıkış yapıyor,
işçinin parasını zamanında vermiyor. İşte işverenden 10 lira alıyor, işçiye 5-4 lira veriyor temsilen
söylüyorum yani.” (Erkek, 51, tekstil sektöründen
emekli, Sivas)

Yaşanılan farklı deneyimler, hem çalışma koşullarının değiştiğini hem işçi-işveren arasındaki çalışma
etiğinin önemsizleştiğini hem de değişen ekonomik
koşullar sonucunda işçinin hayata karşı mutsuzluğunun ve umutsuzluğunun arttığını gösteriyor. Çerkezköy OSB’deki küçük ve orta boy işletmelerin genelde hepsi taşeron ya da fason ilişki ağlarıyla üretim
yapmaktadırlar. Bu durum, çalışma koşullarının ne
kadar esnek ve güvensiz olduğunu da gösteriyor.
Emekli bir tekstil işçisiyle yaptığımız görüşmede
kendisiyle oğlu arasında yaptığı karşılaştırma aslında
değişen çalışma biçiminin, çalışma koşullarının bir
karşılaştırmasıydı.
“O zamanki işçilik çok iyiydi. Şimdiki kölelik.
Yani bana göre şu an fabrikada çalışmak kölelik.
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Benim zamanımda, bu yaklaşık 1990’lara kadardı, işçinin ne bileyim A’dan Z’ye bütün sosyal
hakları verilirdi. Yani benim gördüğüm, benim
çalıştığım Dinarsu’da öyleydi. O zamanlar Y fabrikasında çalışmak devlet kapısında çalışmakla
eş tutulurdu. Genelde o dönemde bütün fabrikalarda öyleydi. Tabii devlet kapısı gibi görmek,
güvenden ileri geliyor. Güvenilir fabrika olduğu
için. Ben Y fabrikasında da 22 yıl çalıştım. Oraya
girdim oradan emekli oldum. Yani ben ilk girdiğim fabrikadan emekli olarak çıktım. Ama ben
oğlumda bunu göremem. O güvence yok. Oğlum
Karaağaç’ta servisi olmayan bir tekstil fabrikasında çalışıyor. Her gün uzun bir yolu yürüyor. Oğlum şimdi çalıştığı fabrikada sonunun olduğuna
inanamaz. Kimse inanamaz. Herkes diken üstünde sıra bana ne zaman gelecek ve böyle olunca
da işte verimli olamıyorsun. Çünkü garantin yok,
güvencen yok. Hiç yok sebepten adam seni yarın
dışarı koyabilir. Bu da verimi azaltıyor. Oğlum
asgari ücrete çalışıyor, sağlık sigortasından başka
hiçbir sosyal güvencesi, iş güvencesi yok. Oğlumu
Y fabrikasına aldırmak istedim, form falan doldurduk bekliyoruz. Tabi aradan uzun zaman geçti
artık Y fabrikası devlet kapısı gibi görülmüyor. El
değiştirdi. Çalışan kapasitesi benim zamanımda
1600 işçiydi. Şimdi duyduğuma göre 300 olmuş.
Dedim ya oğlumu da aldırmak istedim diye. Haber gelmedi uzun bir süre, ben de gidip sordum.
Şimdi en büyük sorun taşeron çalıştırmak. Oradaki görevli dedi ki abi işte, sistem öyle bir sistem
ki. Normalde bu fabrikanın diyelim ki 20 kişiye
ihtiyacı var. Yani işin yürümüyor 20 kişiyi alman
lazım. Ne yapıyor, taşeron sistemle, çetin tekstilden 20 kişiyi günlük olarak istiyor. Alıyor o 20
kişiyi işi bitene kadar çalıştırıyor. İşini bitirdikten
sonra hadi Allah işinizi varsın deyip gönderiyor.
Bir daha mı ihtiyaç duyuldu, 5 kişi yine çağırıyor.
Bu işçilerin hiçbir şeyi yok. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Artık işe alındıkları taşeron fabrika
paralarını ödüyor mu ödemiyor mu bilinmez.
Zaten taşeron çalıştıran fabrika onunla da ilgilenmez, işini yaptırır o kadar. Muhatabı taşeron
işverendir (Erkek, 51, tekstil sektöründen emekli,
Ardahan).”

1975’ten nerdeyse 1990’ların sonlarına kadar
çalışma hayatında ki, şimdiye oranla, “güvenli” olan
ortam, emeğin geleceğe ümitle bakmasını da sağlıyordu. Eğer ki Çerkezköy OSB’ de ki ve özel olarak
da Karaağaç Beldesi’nde ki işçilerin çalışma hayatla-

rını dönemselleştirmek istersek, yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz verilere göre yine sanayinin kurulmasından 1990’ların sonlarına kadar olan bir dönem ve 1990’ların sonlarından günümüze kadar olan
ikinci dönem olarak gösterilebilir. Bu ikinci dönem,
hem çalışanlar için hem de sanayileşmenin çevrede
yarattığı olumsuz etkilerin sonuçlarının yaşanması
bakımından sancılı bir süreçtir. Kabaca yapılmaya
çalışılan bu dönemselleştirme hem işçilerin çalışma
hayatlarındaki değişmeleri analiz etmede hem de
Karaağaç Beldesi’ne göç edenlerin mekânla bütünleşmelerini, mülk edinmelerini ve birbirleriyle olan
ilişkilerini analiz etmede önemli olmaktadır. Ayrıca
bu süreçler, kurulan OSB’nin toplumsal olanı nasıl
değiştirdiğini sorgulamada da yardımcı olmaktadır.
Sonuç: Şimdi Karaağaç nasıl dediğimizde
Planlı bir şekilde kurulan Çerkezköy OSB’nin,
sınırları içinde yer alan Karaağaç Beldesi’nde nasıl
bir değişim yarattığını şimdi görmek mümkün ama
sanayileşme olmasaydı, tarımsal faaliyetler devam etseydi şimdi nasıl olurdu, sorusuna verilecek yanıtlar,
ihtimaller dahilinde daha iyimser olabilirdi.
Trakya bölgesindeki tarım arazilerinin korunması, Saroz Körfezi ile Ergene Nehri’ndeki çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Avrupa Birliği nezdinde
sürdürülen görüşmelerin ardından Trakya bölgesine
yatırım yasağı getirildi. Bu bölgeye sınırı olan ülkeler
arasında sürdürülen çevre odaklı görüşmeler sonucunda hükümet sadece OSB’lerde yatırım izni verirken Avrupa’ya yakınlığı ve nitelikli iş gücü nedeniyle
fabrika kurmak için Trakya’ya yönelen yatırımcılar
Çorlu OSB ve Çerkezköy OSB’ye yönelmişlerdir.
Bu da demek oluyor ki daha fazla fabrika daha fazla
göç ve daha fazla çevre kirliliği bu yerleşimleri bekliyor. Bu süreçte kaygılar artıyor. Bir taraf, işveren
tarafı, yoğunlaşmanın olacağı Çerkezköy OSB’de yer
bulabilmek için çaba sarf ediyor. Yine aynı taraf, su
rezervlerinin deniz seviyesine düşme riskinin ortaya
çıkması sonucunda tekstil sektörünün tehlikeye girmesinden kaygılanıyor. Bir yandan da tekstil sektörünün artık kârlı bir iş olmadığını tekrarlıyorlar. Diğer
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taraf ise tabiri caizse kaygılar yumağı içinde kıvranmaktadır. Bu taraf emekçi tarafıdır. Değişen çalışma
koşulları ve her geçen gün zora koşulan çalışma etiği
işçiyi değersiz kılarken bir de yaşam alanlarının nefes
alınamaz duruma gelmesi söz konusudur. Uzun çalışma saatlerinin ve kötü çalışma koşullarının işçiye
verdiği zararın yanına bir de hava kirliliği, su kirliliği
ve gürültü kirliliği eklenmiştir ve bu durum artık bir
“kader” olarak algılanmaktadır.
“Şimdi işsizlikten hariç birde hava kirliliği var.
Ha fabrikalar gelsin diyorsunuz da hava kirliliği
ne olacak? İşsizlik bir dert, hava kirliliği bir dert.
Akşamları çıkılmıyor dışarı. Bizim için en önemli
olan insanın sağlığı. Sağlık sağlık. İyi kötü, yani
ben duymadım açlıktan insan öldüğünü, idare
ediyorsun. Ama sağlık çok önemli. Git gide bozulmaya başladı. Buranın suyu çok güzeldi, şimdi
içilmiyor. Kendi çıkarları için buradaki insanların
hayatlarını mahvettiler. Camları açıyoruz hava almak için ama tüp kokusu gibi bir koku içeri giriyor. Burası yerleşim olduktan sonra birçok fabrika
yapıldı. Haa bir de uzak bir yer olsa burnumuzun
dibine kuruyorlar. İçimize kurdular. Bak yemin
ediyorum her sene bizim bahçede domates, salata, üzüm.. bu sene olmadı. Kendi kendine çürüdü. Bu havanın etkisidir yani. Hani dedim ya
emekli olduktan sonra hastane hastane dolaşıyorum. Ama fabrikanın tanıdığı süreyi bu tanımaz.
Fabrika bana 20 yıl tanıdı, ha sonrasında bunun
sonuçlarını çekiyorum ama bu tesislerin yaptıklarının sonuçları o kadar geç olmaz. Sonuçta kimyasaldır, zehir soluyorsun. Yediklerimiz, içtiklerimiz
bir de soluduğumuz… Bu da bizim kaderimiz olsa
gerek…” (Erkek, 51, tekstilden emekli, Ardahan)

O zaman sormalıyız, OSB bir başarının öyküsü müdür yoksa başarısızlığın öyküsü müdür? Tabii
burada önemli olan hangi taraftan baktığımız oluyor
sanırım. Ben emek ve yaşanılabilir bir çevre tarafındayım.
Değişen ve gittikçe kötüleşen çalışma koşulları gibi yaşadıkları yer de artık “memleket gibi kokmuyor”. Yerleşim alanlarının OSB’nin yanı başında
olmasından kaynaklı olarak fabrikaların gürültüsü,
havaya saçtığı pis kokusu ve verimli olan toprağa nüfus etmiş atıklarıyla artık insanlar yaşam alanlarının
daraldığını düşünmektedir. Bir çaresizlik söz konusu-

dur ve bu öyle bir hal almış ki, artık gidecek yerlerinin de olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur.
“Ben buraya gelince bambaşka hayallerim vardı,
şimdi evi kiraya verebilsem gideceğim... Satman
mümkün değil. Geçen gün kahvede oturuyoruz
bir tanesi diyor ki ya benim bir tane arsam var
onu satsak. Buradaki ev sahipleri buradan kaçıyor
senin arsanı kim alacak. 1995’te buraya geldik.
Şimdi nereye gideceğiz… Çaresizlik çok büyük
çaresizlik.” (Erkek, 60, emekli inşaat ustası, Kars)
“Elime para geçse beş dakika burada durmam.
Geldik buraya sıkıştık.” (Erkek, 40, tekstil işçisi, Ardahan) “Nasıl bırakıp gidelim, bir ömür
verdim çalıştım, başımı sokacak evimi yaptım.
Şimdi Karaağaç’ta diye emek verdiğim, her şeyden kısarak yaptığım evim değersiz oluyor. Eee
o zaman çalıştığım yıllarım da değersiz.” (Erkek,
51, tekstilden emekli, Ardahan)

Günümüzde göçler eskisine oranla çok çok azalmış olsa da yine de gelenlerin olduğu söylenmektedir,
ancak ekonomik durumları biraz daha iyi olanlar en
yakın olarak Çerkezköy’e ya da Kapaklı’ya taşınmaktadırlar. Çevresindeki yerlere göre kentsel anlamda
bir ilerleme gösteremeyen Karaağaç, yaklaşık 20 kahvehanesi ve bunun iki katı kadar bakkalıyla kalabalık
bir sanayi kasabasıdır. Yani modernleşmenin önemli
bir ayağı olarak sunulan sanayileşme kentsel hayatı
üretmemiştir.
Yaptığımız görüşmelerde ortak bir söylem hep
vardı: Karaağaç’ın sahibi yok ve Karaağaç’ın bir kaderiymiş gibi kimsenin burasının değişeceğine dair
inancı da yok. Başlangıçta memlekete benzerliği ve sahip olduğu iş imkânlarıyla çekim alanı olan Karaağaç,
günümüzde “sürgün” yeri olarak tanımlanmaktadır.
Öyle ki yaptığımız görüşmelerin çoğunda “fırsatım /
imkânım olsa hemen taşınırım” ya da çaresizlik içinde
“buradan başka nereye gidebiliriz ki, mecburuz buraya” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Çoğu “ömrümüz
gitti bu evi yapana kadar, şimdi bırakıp nasıl gideyim”
gibi çaresizliklerini ifade etmişlerdir. Bazıları “evimizi
satamıyoruz, alan yok ki” diyerek Karaağaç’ın kendileri için bir kader olduğunu söylemektedirler.
Çorak ya da bereketli fark etmeden, Anadolu
topraklarında son 20 yıl içinde 50 kadar Organi-
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ze Sanayi Bölgesi faaliyete geçti. Fabrikaları üretim
mekânlarından yalıtarak toplulaştıran bu üretim sitelerinde, iş gücü piyasasındaki yarım milyonu aşkın
genç kadın ve erkek istihdam edilmektedir. Başlı başına bu sosyal olgu bile, Türkiye’nin kapitalist gelişme tarihi içinde görece kısa sayılabilecek bir zaman
diliminde hatırı sayılır bir nüfusun proleterleştiğine ve ücret disiplini altına girdiğini göstermektedir
(Özuğurlu, 2008: 219). Fabrikayla, çalışma disipliniyle ilk defa karşılaşan bu insanlar yeni bir yaşam
tarzına alışmaya çalışmaktadırlar. Değişen sosyo-ekonomik-politik süreçler beraberinde yeni düzenlemeleri de getirmekte ve bu “yeni” olan her düzenleme
emek tarafında bir kaybedişi de göstermektedir.
Çerkezköy OSB 34 yaşında. Zaman geçtikçe
gençleşiyorum diyor, üretim kapasitemiz, ihracat
oranlarımız her geçen gün artıyor. Çevreye duyarlılığımız artıyor, arıtma tesislerimizle hem yatırımcılarımızın yükünü hafifletiyoruz hem de çevreye zarar
vermiyoruz deniliyor ve yetkili bir ağız, Çerkezköy
Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Ulkat: “Şu an itibariyle Çerkezköy OSB’de kalifiye işçi bulmak bir yana, işçi bulmakta bile zorlanıyoruz. Türkiye’de sanayileşme iyi yerlere doğru yol
alıyor”6 diyor.
Diğer taraftan Karaağaç’ta oturan ve tekstil fabrikalarında işçi olan emek, bu olumlu tablo karşıda
hep kaygılarından bahsediyor. Hem çalışma koşullarının gittikçe kötüleştiğini, ücretlerinin azaldığını
hem de yaşam alanları olan Karaağaç Beldesi, iyi
yerlere doğru yol alan sanayileşmeden kendine kalan
“kirliliği” alıyor. Başa dönüyoruz tekrar, Planlı Sanayileşmenin İlk Örneklerinden Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi kimin için bir başarı öyküsü kimin
için bir başarısızlık öyküsüdür?
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slında okurken hakikaten çok ilginç bir
çalışma diye düşündüm. Anlatırken tabii daha dağınık oldu. Burada şöyle bir
sorun yaşadığını düşünüyorum Fatma’nın; zaten vazgeçmiş ya bunu yüksek lisans tezi olarak yapmaktan.
Ne olursa olsun bence bütün pozitivist yanılsamalarımız zihnimizde bir yerde duruyor. Yani Fatma şöyle
hissediyor diye düşünüyorum: Ben orada yaşıyorum,
bunları da deneyimliyorum zaten. Şimdi bunları yazdığımda bunlar yeterince bilimsel olmayacak. Yani
yeterince bilimsel bir sunuş yapamıyorum, yapamayacağım gibi, kendi yaptığı çalışmayla ilgili böyle bir
algısı var. Bunun da nedeni, araştırdığımız konuyu
bilimsel araştırma nesnesi kurmakta zorlanmak. Ben
böyle bir tablo yapmasını bunun için istemiştim. Aslında bu hissi duyabiliriz hakikaten zaman zaman.
Duymamız da belki çok sakıncalı değil. Çünkü
hakikaten nesnel bir bilgi
üretebilmek için mesafeyi bir şekilde korumamız
gerekiyor. İncelediğiniz
konuyla,
incelediğiniz
grupla vs. şimdi bu nesnel
mesafeyi kurmanın da değişik araçları var. O araçları
kullanmamız gerekiyor. Ama
bir yandan da pozitivist yanılsama dediğim şey de şu: Deneyim
bilgisinin de değerini, hakkını vermek lazım. Yani o bilgi de çok önemli

bir bilgi ve Fatma’nın yazdıklarında ben onu, satır
aralarında da, kendi ifadelerinde de çok iyi hissettim. Yani belli ki bu yazılan metin hakikaten orada
yaşayan, gözlem yapan birisi tarafından yazılmış ve
tabii bunu bir tez çalışması olarak düşünmüyor. Ben
doğrusu okurken şöyle okudum; ne kadar çok yönlü bilgi üretebilir bu çalışma diye. Buradan ne kadar değişik tezler çıkabilir ve en enteresan olan konu
benim açımdan şuydu: Farklı işçi gruplarının ortaya
çıkmış olması. Yani hani kentte kentsel dönüşümden
söz ettiğimizde birbirini yerinden eden gruplardan
söz ediyoruz ya, sanki onun gibi bir süreç var. Bir
işçi grubunu yerinden eden başka bir işçi grubu işte.
Göçle gelen Bulgaristan göçmenleri, mekânın buna
göre yeniden şekillenmesi ve işte Kars-Ardahan,
yani Doğu’dan gelen göçmenlerin mahallerini bir
tür –ben şey gibi anladım– gettolaşması. Bulgaristan göçmenlerinin tercih edilir olması ve işçiler
arasındaki belki yani işte
bunlar
incelenebilecek
konular diye düşündüm
ve göç hikâyelerinin izini
sürmek çok ilginç olabilir. Çok anlatmamış Fatma ama, şöyle anladım:
Kars’tan insanlar neden
Çerkezköy’e gelirler ki?
Mesela göç hikâyelerinde,
acaba kademeli bir göç mü
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vardı? diye merak ettim. İstanbul’a gelip, daha sonra verdiğimizde, onun ismini zikrettiğimizde zannediÇerkezköy’e göç eden insanlar… Çünkü bir de halı yoruz ki daha bilimsel oldu bizim yazdığımız. Söyfabrikalarının taşınma sürecinden söz ediyor. Yani lediğimiz şey daha bilimsel oldu gibi düşünüyoruz
bir bakıma Fabrika, işçileri oraya göç ettirmiş oluyor, sanki. Bunun da çok doğru bir yaklaşım olmadığıdiye anladım. Ama bu göç hikâyelerinin daha ayrın- nı düşünüyorum. Daha doğrusu, bunu şu amaçla
yapmamız gerekiyor; o çalışmayı ve başka çalışmatılı izlenmesi, ortaya ilginç bir çalışma çıkarabilir.
Hep dikkat ederseniz niteliksel araştırma yön- ları zikretmek, gene nesnel bilgi yaratmak, bilimsel
tem ve tekniklerinden söz ediyoruz ve hikâyelerden bilgi yaratmak adına önemli bir katkıdır ama biz
söz ediyoruz. Ben, kendim de bu tür çalışmalara çok yine ne için bunu yapıyoruz, o önemli yani. Bizim
yatkın olduğum için bunların çok verimli olacağı- bulduğumuz verileri anlamlandırmak için ve çoğu
nı düşünüyorum. Ama aslında yine burada yansıtsa zaman da bir karşılaştırma imkanı yaratmak için o
belki daha yararlı olabilirdi, oldukça çok istatistiksel kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor. Atıf yapmak konusunda da belki, bu tür
veriden de yararlanmış. Tabii ki büçalıştaylarda konuşmamızda fayda
tün bu hikâyeleri büyük bir resmin
Hikâyeleri büyük bir
olduğunu düşünüyorum. Bu tür
içine yerleştirmek durumundayız
resmin içine yerleştirmek
seminer türü toplantılarda, atıfları
ve o durumda da gross dediğimiz
durumundayız
ve
o
nasıl kullanabiliriz? Kullanmalıyız?
o kitlesel istatistiksel verilerden,
durumda
da
gross
Bunlar üzerine de konuşmakta yagenel istatistiklerden yararlanmak
dediğimiz o kitlesel
rar olduğunu düşünüyorum.
çok yararlı oluyor. Bir de tabii meistatistiksel verilerden,
Bir başka şey, şimdi sözlü tarih
todolojik olarak böyle bir probgörüşmeleri, derinlemesine mülemle sürekli baş etmek durumungenel istatistiklerden
lakatlar, bunlar tabii insanı içine
dayız, değil mi? Hikâyeler, bireysel
yararlanmak çok yararlı
çeken çalışmalar. Hakikaten çok
olarak, dinlediğimiz hikâyeler ve
oluyor. Bir de tabii
heyecanlandırıyor ve diyorsun ki –
bunların nesnelliğini kurmak dumetodolojik olarak böyle
biraz önce Hasan’ın sunuşunda çok
rumundayız. O öznelliği nesnel
bir problemle sürekli baş
güzeldi bence onları kullandı– sosbilgiye nasıl dönüştürürüz? Böyle
etmek
durumundayız.
yal bilimci olarak, kafa patlatarak
bir problem var. Bunu yapmanın
bir takım kavramlar yaratıyoruz,
yolu da biliyoruz ki, tarihsel, kültürel, sosyal bağlamı iyi anlatabilmek. Bunun bir bir de bakıyoruz karşımızdaki adam ya da kadın
yolu işte tarihsel arka planı anlatmak, mesela tarihsel öyle bir şey söylüyor ki yani benim uzun uzun anarka planın içinde tekil örneklerin tarihsel hikâyesini latmaya çalıştığım şeyi bir metaforda anlatıveriyor
anlatmak. Mesela halı fabrikasının hikâyesini anlat- mesela. İşte “borusunun ötmesi” mesela. Müthiş bir
mak, o bireysel hikâyelerin bağlamını anlatmak an- şey değil mi, sen onu sosyolojik dilde de “Bodur’un
lamında yararlı ama bir yandan da tekstil sektörü- hegemonyası nasıl kurulmuş?” diye ifade etmeye çanün Türkiye’de geçirdiği dönüşümler ve bu tekstil lışıyorsun. Bir fabrika hegemonik bir varlık kurmuş
sektörü içinde ne oluyor? Bunu da anlatmak gerekli. orada, kasabada. Mesela bunu o görüştüğünüz kişiYani bağlama ilişkin hepimizin aslında belki de az ler kendi dillerinde ifade ediyorlar. Şimdi burada da
çok bildiği bilgileri yan yana getirmek, ilintileri iyi o dilden kaçınmamamız lazım. Yani onun için sana
kurmak. Bu bağlantıları iyi kurmak gerekli oluyor. müdahalede bulundum. Zaman zaman o kişilerin
Fakat gene bilimsel kılmaya çalıştığımız bu tür ça- dilinden aktarmamız gerekiyor. Bu hakikaten nilışmalarda şöyle bir yanlışa da zaman zaman düşü- teliksel araştırmanın bir zenginliği, yani bir katkısı
yoruz diye düşünüyorum. Hemen bir başka referans bize. Ama bu da işte hakikaten maharet gerektiren
verdiğimizde, birisi bizden önce yazmış ya, referans bir şey. Yapa yapa öğreneceğimiz bir şey. Her zaman
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bunun dozunu çok iyi bilemiyoruz. Bazen de öyle leri incelemek ve onları kurmaya çalışmak biraz da
oluyor ki mesela yalnızca alıntılardan oluşan bir me- bence politik bir akt-ya da eylem’dir. Onu yapmamız
tin çıkıyor; ama ne diyor yani bu alıntılar? Yani şey gerek diye düşünüyorum. Sosyal bilim literatürünün
gibi düşünüyorum, bazen yeni yazma teknikleri filan kendisi esasında hakikaten çok fazla neo-liberalleşti
oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani iki ve o terminoloji bizim zihnimizi işgal etti. “Özgür
metnin akması lazım. Bir metin işte bu analitik dille fabrika” kavramını düşünün bir kez; özgürlük ayağa
gidecek, bir metin de görüştüğümüz kişilerin dilin- düştü yani! Öyle hissediyorum ben, hakikaten. Yani
den gidecek. Arada böyle çapraz geçişler olacak filan. bunları bütün bu kavramları, hakikaten biraz emek
Yani bazıları hakikaten, etnograflar özellikle bunun cephesinden anlamakta ve yazmakta yarar olduğuüzerine çok yazıyorlar. Yani nasıl yazılmalı? Etnog- nu düşünüyorum. Sizin de çok katkınız olduğunu
rafide nasıl yazılmalı üzerine muazzam literatür var. düşünüyorum. Bu çalışmalarla bence hakikaten bu
Onun için bu meselelerin üzerine de çok düşünmeli- alana çok önemli katkıda bulundunuz, teşekkür ediyorum, kendi adıma.
yiz, niteliksel araştırma yöntemleri
kullananlar arasında; tabii git gide
�stanbul’da teknoloji
Dinleyici: Çocuk işçi var mıözellikle etnografiye daha fazla sarağırlıklı, katma değeri
dır?
mış durumdayız ve belki de bunun
yüksek
sektörler
üzerine daha çok düşünmekte ve
bulunmaya devam etse
Fatma Coşkun: Görüşme yaptartışmakta yarar var, diyorum ben.
bile, emek yoğun veya
tığım çocuk işçiler yok. Ama çevYani ben gerçekten çok yararlançevreye olumsuz etkileri
remden bildiğim 15-16 yaşında ya
dım, bu çalışmadan da. Diğer çalışmalarla birlikte düşünüldüğün- olan sektörler kent dışına da liseden terk, çalışan işçiler var.
Ya da lise eğitimini tamamlayıp hede emek hikâyelerine, emek tarihi
taşınmalı. Bu taşınma
men fabrikaya girenler çoğunlukta.
açısından bakmak ve emek tarihini
sürecine dair özellikle
Bir de şöyle bir şey var insanlarda,
yerle ilişkilendirmek. Çünkü kendi
iki yöne işaret ediliyor,
“okuyup da ne olacaksın, hem iş
yaptığımız çalışmada taşra burjuGebze, Kocaeli ve Çorlu,
var, bir an önce girip çalışayım, pavazisi, biz daha çok seçkinler baÇerkezköy.
ramı kazanayım” düşüncesi de çok
kış açısından, seçkinleri araştırdık.
var, şu an buradaki gençlerde bu
İşte işverenlerle görüştük. İşçilerle
görüşmedik. Lokal olarak nasıl aslında taşrada ger- düşünce yaygınlık kazanmış bir haldedir. Ancak fabçekten yeni, etkin aktörler olarak iş adamlarının rika sistemini bilen çoğu aile çocuklarının okumasını
ortaya çıktığını birkaç tane az da olsa iş kadınları, istemektedirler. “Fabrikanın sonu yok, geleceği de
iş adamları çoğunluk, gözlemledik. Şimdi mesela yok” demektedirler.
burada sorulması gereken şey yer’in önemi. Habire
Hakan Koçak: Neden bunu tez olarak çalışmayurtsuzluktan söz ediyoruz ama ben bu postmodern
literatürün de epeyce zihnimizi yurtsuzlaştırdığını dın anlamadım yani. Yazık etme buna.
düşünüyorum. Yani zihnimize bir yurt bulmakta
Ayşe Durakbaşa: Ben de aynı şekilde düşünfayda var diye düşünüyorum. Yer önemli bir şey diye
düşünüyorum. Özellikle taşra çalışmasında biz bunu düm. Okuyunca ben de aynı şeyi sordum.
yakından gözlemledik ve Yer’in emekçiler açısından
Hakan Koçak: Benim heyecanla yapmak istediönemi, anlamı üzerine hakikaten çalışmak lazım
diye düşünüyorum. Aktörler, dedik ya, yani farklı ğim ama yapamadığım bir şeydi mesela. Kafamı meşaktörleri, bir mekânı, bir mekânda etkin olan çeşitli gul eden, mekân, göç, işçi göçü, katmanlaşma… Siz
etkin biçimleriyle, çeşitli araçlarla etkin olan aktör- şanslısınız da içinde yaşıyorsunuz, yapabilirsiniz de.
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Yapmaya başlamışsınız, bence yapın. Yani dünyada ileri sürülüyor: İstanbul’da teknoloji ağırlıklı, katma
kaynıyor böyle şeyler Türkiye’de bu alanda bu kadar değeri yüksek sektörler bulunmaya devam etse bile,
az sosyal bilim çalışması üretiliyor olması… Çok yo- emek yoğun veya çevreye olumsuz etkileri olan sekğun bir süreç bu. Sadece Çerkezköy’de Organize Sa- törler kent dışına taşınmalı. Bu taşınma sürecine dair
nayi Bölgesi’nde rakamlar 50 bin çalışanı gösteriyor. özellikle iki yöne işaret ediliyor, Gebze, Kocaeli ve
Bence yapın derim; öncelikle naçizane fikrim ve özel- Çorlu, Çerkezköy. Şimdi buradan anlaşılıyor kenttin
likle, hatta alanı daraltayım, Karaağaç’ta Karslıların gelişmesiyle artık kenttin içinde kalan sektörler ilin
öyküsü üzerine sadece. Ama bunu daha büyük bir öy- dışına taşınması hedeflenmektedir. Ama hikâyenin
küye bağlayarak. Büyük öyküde şu da var, Çerkezköy diğer tarafından baktığımızda mesela Fatma’nın
de dahil hatta başta olmak üzere, daha geneli 1980 anlattığında da var, Çerkezköy’de daha önce başka
öncesi İstanbul’da yoğunlaşmış işçi hareketinin dağıl- sektörler var. Otomobil sektörü var. Bunlar zaman
ması ve dağıtılması yönü de var aslında. İstanbul’dan içinde taşınmaya başlarken, yerine daha küçük ve
emek yoğun tekstil sektörü oraya
Çerkezköy’e gelen ve yeniden oluşgelmeye başlıyor. Ama süreç çoğu
turulan bir işçi sınıfının hikâyesi de
�stanbul’da teknoloji
zaman, sanki hiçbir şeyin olmadıvar aslında Çerkezköy’de. Ee sürekli
ağırlıklı,
katma
değeri
ğı bir yere İstanbul’dan “sanayi”
bir göç var, sürekli bir katmanlaşma
yüksek
sektörler
geliyormuş gibi sunuluyor. Nihaolduğundan her seferinde oluşan
bulunmaya
devam
etse
yetinde İstanbul’un kalkınma vizgelenek yeniden yeniden oluyor.
yonu gibi görünen bir yaklaşım,
Yani geleneksiz falan değil, tersine
bile, emek yoğun veya
Çerkezköy’de nelere neden oluyor?
oldukça köklü bir gelenekten. Ama
çevreye olumsuz etkileri
bugünden bakıyorsunuz sanki yeni olan sektörler kent dışına Çevreye verdiği zararlar, eski iş ortamının olmaması, işçiliğin kenyeni başlıyor gibi. Dolayısıyla o
taşınmalı. Bu taşınma
disinin büyük dönüşüm yaşaması
yapılan genel iktisadi tercihler busürecine dair özellikle
vs. Şimdi Karslılar Ardahanlılar
nunla birlikte yeniden oluşturulan
iki
yöne
işaret
ediliyor,
doğulu, köylü ve dolayısıyla çalıştımekânlar ve dolayısıyla onun çağırGebze,
Kocaeli
ve
Çorlu,
rılmak istenmiyor deniyor ama ilk
dığı göç katmanları üzerinden baÇerkezköy.
kuşak aslında çalıştırılıyordu ve bu
karak ve bence daha da zorlayarak,
kişiler işçilik deneyimi almışlardı.
Türkiye’de ulaşmak zor biliyorum,
ama daha da kapsamlı iktisadi veri bulmak. Yerel’de Dolayısıyla bu deneyimi belli ölçüde kendi çocukzor ama… Dolayısıyla hocanın açtığı soruya naçiza- larına da aktarmışlardı. İkinci kuşakta da aileden ve
ne ben de arayış içindeyim, daha da fazla veri bulup çevreden aktarılan, işçi olma, hakkını arama, çalışma
onun içinde o hikâyeyi daha da genişletin. Bence çok koşullarına dair öngörüler sahip olma bulunuyor.
iyi olur, tez yapın, işte ufak çaplı yüksek lisans tezi Diğer taraftan Bulgaristan’dan göçmenler geldikten
yapıp oradan doktoraya da gidebilir. Dünyayla karşı- sonra, öncelikle Bulgaristan göçmenlerinin daha
laştırmalar yapılabilir, daha da zenginleşir. Ben kendi “iyi çalıştığı” belirtilmeye başlanıyor. Ama orada da
şunu sormak lazım: Bulgaristan’dan gelenler daha
adıma bekliyorum böyle bir şeyi. Elinize sağlık.
önce sanayide çalışmışlar mı? Bence, Karslıların yeDinleyici: Hakikaten ben çok entrasan ve güzel rine Bulgaristan göçmelerinin tercih edilmesi, Karslı
buldum. Küresel kapitalizmin gerçekten geniş iş kol- işçilerin kuşaklar arası edinmiş olduğu işçileşme ve
hak arama deneyimini yok etmek için işverene bir
larıyla bir karşılaştırma yapabilirsiniz.
olanak sağlamaktadır. Tabii, “sorun çıkaran işçiler”
Yıldırım Şentürk: Kalkınma ve İstanbul üzerin- yerine kolaylıkla “sorun çıkaran Karslılar” söylemi
den yapılan tartışmalarda şöyle bir yaklaşım sıklıkla kullanılabilir.

