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ÖZET 

Gerek dünyada gerekse de ülkemizde, kapitalizmin yapılandırdığı kentsel 

dönüĢüm politikalarının mekân üzerindeki etkileri genel olarak metropol kentler 

üzerinden çözümlenmektedir. Oysa ki orta ölçekli ve küçük ölçekli kentler de bu 

süreçten değiĢen oranlarda etkilenmektedir. Bu çerçeve de, Türkiye'de Osmanlı'dan 

günümüze gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm politikalarının “Malatya Kent”inde 

yarattığı dönüĢüm ve özellikle 1980 sonrası uygulanmaya konulan neoliberal 

politikalar ile geliĢen küreselleĢme sürecinin Malatya kent mekânını hangi araçları 

kullanarak, nasıl dönüĢtürmekte olduğu araĢtırmanın konusunu oluĢturmaktadır. 

Ekonomik süreçlerin dönüĢtürdüğü kentsel mekân, sosyal iliĢkileri de yeniden 

tanımlamaktadır. Bu nedenle araĢtırmada, Türkiye‟nin kapitalizme eklemlenmesi 

sürecinde yaĢanan üretim ve toplumsal iliĢkilerdeki dönüĢümün Malatya kentinde 

yarattığı toplumsal ve ekonomik sonuçları ortaya çıkarmak ve yaĢanan bu ekonomik 

ve toplumsal dönüĢümün kent mekânında yarattığı değiĢmeyi ortaya koymak, 

araĢtırmanın temel amacını oluĢturmaktadır. 
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AraĢtırmada, hem kentin kırdan farklı olarak geliĢen bütüncül 

örgütlenmesindeki, hem de kentin bütüncül örgütlenmesine paralel olarak 

gerçekleĢen iç kentin mekânsal örgütlenmesindeki dönüĢüm tarihsel süreç içinde 

makro ve mikro ölçekte iki boyutlu olarak ele alınmıĢtır. Böylece bir taraftan 

evrensel ölçekte kentler hiyerarĢisini diğer taraftan da kent içi mekânsal ayrıĢmayı 

yaratan ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüĢüm ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca kentin dönüĢümünün çözümlenmesinde olabildiğince kronolojik bir sıralama 

ile dönemsel inceleme yapılmıĢtır. Fakat dönüĢüm sürecinin takibinde sıkıntı 

yaĢanmaması amacıyla bazı konularda dönemsel sınırlamalar aĢılmıĢtır. AraĢtırmada 

yazılı kaynak taraması ve mekân okuması yoluyla bilgi toplanmıĢ ve elde edilen 

bilgiler niteliksel çözümleme tekniği ile iĢlenmiĢtir. 

Malatya'da kentleĢme 1930'larda uygulanmaya konan devlet öncülüğünde 

sanayileĢme politikasından payına düĢeni almıĢtır. Bu çerçeve de Sümerbank 

Pamuklu Dokuma Fabrikası (1939), Tekel Tütün Fabrikası (1939), Malatya ġeker 

Fabrikası (1954)'nın kamu kaynaklarıyla iĢletmeye açılmıĢtır. Bu iĢletmeler kente 

önemli miktarda kamu kaynağının akıĢını sağlamıĢ ve kent kırsal ile yakın bölgeden 

nüfus çekmeye baĢlamıĢtır. Bu da kentin hem çepere doğru geniĢlemesini hem de 

yapı yoğunluğunun artmasını sağlamıĢtır. Özellikle 1960 sonrası planlı kalkınma 

dönemiyle birlikte uygulanan devlet destekli sanayileĢme politikası ile Malatya'da 

1988 yılında batı çeperinde I. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyete geçmiĢtir. 

Böylece sanayi kuruluĢları kentin batı çeperinde örgütlenmiĢtir. 1982 yılında 

Malatya'da konuĢlanan II. Ordu Karargahı 1990'larda ve  1975'te kurulan Ġnönü 

Üniversitesi'nin 1980'lerin sonunda kentin doğu çeperinde kampus biçiminde 

mekânsal olarak örgütlenmesi ise özellikle 2000 sonrasında kentin doğu çeperine 

geniĢlemesinde öncü rol oynamıĢtır. Ayrıca her iki kamu kurumunun kuruluĢu 

Malatya kentinin eğitim ve güvenlik bazında hizmet sektöründe geliĢimini 

sağlamıĢtır. Buda nüfus ve konut yoğunluğunu daha da arttırmıĢtır.  

1980 sonrası uygulanmaya baĢlanan ve 2000 sonrası hız kazanan özelleĢtirme 

politikası neticesinde Malatya'da da birçok kamu iĢletmesi özelleĢtirilmiĢtir. Bu 

kamu iĢletmelerinin yerleĢkelerinde özel sektör yatırımları yerini almıĢ ve artık 
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kentin merkezi durumuna gelmiĢ bu yerleĢkelerde AVM'ler ve siteler yükselmeye 

baĢlamıĢtır. Böylelikle üretim alanları sanayiden hizmet sektörüne geçmiĢtir. 

Bununla birlikte bu iĢletmeler ait alanlarda yine kamu tarafından hizmet veren 

hastaneler inĢa edilmiĢ ve belediyelere ait parklar düzenlenmiĢtir. 
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SUMMARY 

Both around the world and within our country, Turkey, the effects of policies 

of urban transformation which are constituted by capitalism have been resolved on 

the basis of metropolis cities. Nevertheless, medium-scaled and small-scaled towns 

are affected by this process at varying ratios. Within this scope, the subject of our 

research is; the transformation that was brought into the light in the “City of 

Malatya” out of the urban transformation policies from the Ottoman Empire times till 

today, and how and by which instruments the neoliberal policies and developing 

globalizing process that were put into practice after the year of 1980 changed the 

Malatya city space. The city site which is affected by the economical processes 

characterises the social relationships from top to bottom once again. Therefore, the 

basic objectives of this study are to reveal the social and economical outcomes of 

starting to produce within the Turkey‟s integration phase to capitalism in Malatya 

city and to present how those social and economical outcomes transformed the city 

site. 
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Within the study, both the holistic organization of the urban which is different 

from the rural parts and the transformation of inner city‟s spatial organization which 

is parallel to city‟s holistic organization have been taken into account in a two-

dimensional way as macro and micro levels by including the historical period, too. 

While doing this, we tried to put economical, social and political transformation 

forward that created hierarchy of cities in a universal scale in one way and inner-city 

spatial differentiation in the other. In addition to this, within the analyse of the 

transformation of the city, a perodical examination was tried to be done highly 

chronologically. However, to not to experience any troubles within the follow-up 

process of the transformation, periodical limitations have been exceeded in some 

subjects. Within the research, written literature reviewing and spatial study were 

applied to gather information and this information was handled by qualitative 

analysis technique. 

Urbanization in Malatya has recieved its share from the industrialization 

policy that had been given a start by the state in the 1930s. In this frame, Sümerbank 

Cotton Weaving Factory (1939), Tekel Tobacco Factory (1939) and Malatya Sugar 

Factory (1954)  were put into operation by the public resources. These business 

enterprises had made some important public resource flow directly into the city and 

Malatya started to allow immigrants from rurals and close neighbourhoods; but this 

immigration period caused the city not only get enlargened to its walls but also 

increased the building density. By the state-funded industrialization policy that was 

put into reality with the planned development period especially after 1960, the 1. 

Organized Industrial Site in the west of the city went into action in Malatya in 1988. 

After this, industrial enterprises started to get organized in that part of the city. The 

II. Headquarters‟ deployment in Malatya in the year of 1982 and the establishment of 

Inönü University in 1975 in the shape of a campus, caused the city get enlargened 

through the east in the late 80s, in the early 90s and especially after the year 2000 

they have taken a leading part. Besides, both governmental bodies‟ establishment 

helped Malatya city to grow up in the fields of education and security. This increased 

the densities of population and building more and more. 
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In the result of privatization policy that was given a start after 1980 and got 

accelerated in the 2000s, many governmental institutions have been privaitzed. 

Private sector investments have taken place in the sites of these governmental 

organizations and instead, shopping malls and building complexes have started to 

rise within these campuses that were once regarded as the centers of the town. 

Consequently, the fields of production have given their places from industry of 

producing to industry of service. In the meantime, public hospitals that are run by the 

government and parks done by the municipalities have been constructed. 
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GĠRĠġ 

ARAġTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

A. AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

Ġnsan yerleĢik hayata geçtiğinden beri, yaĢadığı mekânı etkilemiĢ, onu sosyal 

ve ekonomik etkinlik alanı haline getirmiĢ ve dönüĢtürmüĢtür. Bu etkileĢim ve 

dönüĢüm süreci toplulukların kentler kurmasıyla gözle görünür bir ölçeğe ulaĢmıĢtır. 

Pek çok araĢtırmacı baĢlangıçta kentleri yaratan etkenleri saptamayı amaç edinmiĢ, 

zamanla kentleri dönüĢtüren süreçleri çözümleme çabası içine girmiĢlerdir. Fakat 

temel olarak yapılı bir çevreyi ifade eden kent,  mekân kavramından soyut 

düĢünülemez; yani mekânda yaĢanan dönüĢüm kentsel dönüĢümü de farklı 

boyutlarda etkilemektedir. Tam bu noktada 'genelde mekânı, özelde de kenti 

dönüştüren süreçte temel belirleyici nedir?' sorusuyla karĢılaĢılmaktadır. Sorunun 

cevabı toplumsal yapılanmada yatmaktadır. Çünkü toplum bir taraftan yapılı çevreyi 

dönüĢtürürken bir taraftan da yapılı çevre tarafından dönüĢtürülmektedir. Yani, 

toplumlar
1
, tarihsel süreç içinde, bir taraftan sürekli olarak değiĢip-geliĢip, 

yaĢadıkları kentleri dönüĢtürürken; diğer taraftan da toplumların yaĢadıkları 

kentlerde, kırsaldan farklılaĢarak yeni üst değerler edinip değiĢmeye ve geliĢmeye 

devam etmektedir. Bu çerçevede, kent, toplumsal iliĢkilerin yalnızca yansıması değil; 

bu iliĢkilerin kurucu öğelerinden biridir. BaĢka bir ifadeyle, “kent” ile “toplum” 

öğelerinin karĢılıklı etkileĢimi söz konusudur.  

Toplum ile kent arasındaki etkileĢimi yaratan faktörlerin neler olduğu ve 

kullanılan araçların doğru tespiti gibi iki temel soru karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

soruların cevabı ise, 'kent' ile 'toplum' öğelerinin arasındaki etkileĢimin temel 

belirleyicisi toplumda egemen olan, toplumdaki iliĢkileri yaratan ve örgütleyen, 

                                                
1
 Toplumla birey arasındaki iliĢkiyi açıklamaya yönelik dört farklı modelden söz edilebilir. Bunlardan 

ilki bireyci bakıĢ açısına dayanan “bireyin toplumu belirlediği model”; ikincisi “toplumun bireyi 

belirlediği model”; üçüncüsü bireyin ve toplumun birbirinden ayrı varlıklar olarak ele alındığı 

“bireyin toplumu, toplumunda bireyi diyalektik olarak belirlediği model”; dördüncüsü iliĢkisel bakıĢ 

açısına dayanan, toplumun tarihsel olarak bireylerin birbirleriyle olan iliĢkileriyle belirlendiği 

“toplum ve bireyin dönüĢümcü model”idir. (Ercan, 2009, 29-40). Bu araĢtırmada, mekânsal 

dönüĢüm sürecinin çözümlenmesinde, bireyle toplum arasındaki iliĢki “dönüĢümcü model” 

üzerinden ele alınmıĢtır.  
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yarattığı toplumsal iliĢkilerle mekânı yapılandıran üretim tarzı, siyasal yapı ve 

kültürel değerlerdir. Bu çerçevede, ekonomik sistemlere, kentin örgütlenmesi ile 

ekonomik örgütlenmenin politika yapıcılarına ve toplumda egemen kültürel 

değerlere bakmak gerekmektedir.   

Gerek dünyada gerekse de ülkemizde, kapitalizmin yapılandırdığı kentsel 

dönüĢüm politikalarının mekân üzerindeki etkileri genel olarak metropol kentler 

üzerinden çözümlenmektedir. Oysa orta ölçekli ve küçük ölçekli kentler de bu 

süreçten değiĢen oranlarda etkilenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'de Osmanlıdan 

günümüze gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm politikalarının “Malatya Kent”i 

üzerinden çözümlenmesi, araĢtırmanın temel sorunsalını oluĢturmaktadır. Özellikle 

1980 sonrası uygulanmaya konulan neoliberal politikaların ve geliĢen küreselleĢme 

sürecinin Malatya kent mekânını hangi araçları kullanarak, nasıl dönüĢtürmekte 

olduğu da araĢtırmanın diğer bir sorunsalıdır. Ekonomik süreçlerin dönüĢtürdüğü 

kentsel mekân, sosyal iliĢkileri de yeniden tanımlamaktadır. Bu nedenle araĢtırmada, 

Türkiye‟nin kapitalizme eklemlenmesi sürecinde yaĢanan üretim ve toplumsal 

iliĢkilerindeki dönüĢümün Malatya kentinde yarattığı toplumsal ve ekonomik 

sonuçları ortaya çıkarmak ve yaĢanan bu ekonomik ve toplumsal dönüĢümün kent 

mekânında yarattığı değiĢmeyi ortaya koymak, araĢtırmanın temel amacını 

oluĢturmaktadır.  

B. AraĢtırmanın Varsayımları ve Yöntemi  

AraĢtırmanın konusu kent ölçeğinde mekânsal örgütlenme olmasına karĢın, 

kentin mekânsal örgütlenmesi toplumsal yapıdan bağımsız değildir. Bu nedenle, kent 

mekânındaki örgütlenmeyi kavrayabilmek için öncelikle toplumsal yapının 

çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, araĢtırmada Roy Bhaskar tarafından 

sistematik hale getirilmiĢ olan “dönüĢümcü toplum modeli” toplumsal iliĢkilerin 

analizinde temel alınmıĢtır. DönüĢümcü toplum modelinde; “… toplumsal bütün 

açısından bakıldığında, tarihsel bir an ya da kesit içinde toplumu bireyler yaratmaz, 

toplum sürekli olarak bireylerden önce vardır ve bireylerin eylemi için gerekli 

çerçeveyi sağlar…” ayrıca,  toplumdaki karmaĢık iliĢkiler ağı “… bir yandan günlük 

yaĢantılara içkin olacak Ģekilde verili iliĢki ve yapıları yeniden üretirken, diğer 



3 

 

yandan da bu iliĢki ve yapıları dönüĢtürürler. Böylece iliĢkisel analiz bize aynı 

zamanda dönüĢümcü bir sosyal gerçekliğin varlığına iĢaret etmiĢ olur. Çok daha 

anlamlısı sosyal yapı ve kurumlar, günübirlik iliĢkiler içinde bir yandan yeniden 

üretilirken, diğer yandan aynı anda bu yapı ve kurumları dönüĢtürürler” (Ercan, 

2009, 31-33). Yani toplum, iliĢkiler ve bu iliĢkilerin yaratmıĢ olduğu organizasyonlar 

bütünüdür. 

 Ayrıca, mekânda yaĢanan dönüĢüm, geliĢmiĢ ülkelerde olduğu kadar 

geliĢmekte olan ülkelerde de yaĢanmaktadır. Tarihsel süreç içinde, tüm toplumlar 

aynı anda ve aynı düzeyde feodal üretim biçiminden kapitalist üretim biçimine geçiĢ 

gösterememiĢlerdir. Bu nedenle geçiĢ sürecindeki kentlerin mekânsal örgütlenme 

biçimi, sanayi öncesi ya da sanayi kentindeki mekânsal örgütlenmeyle bire bir 

örtüĢmez. Ancak, gerek feodal gerekse de kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu 

toplumlarda mekâna ait bazı yapısal öğeler, egemen olunan üretim biçimine göre, 

tüm kentler için geçerlidir. Kısacası kapitalizmin tüm coğrafyalarda aynı ölçüde 

geliĢmediği gibi, kent mekânında yaĢanan dönüĢümde tüm coğrafyalarda aynı 

ölçekte ve hızda gerçekleĢmemektedir. AraĢtırma kapsamında, kent mekânın 

çözümlenmesinde bu anlayıĢ bir üst norm olarak kabul edilmiĢtir. 

Kent bütününde ve iç kent mekânında yaĢanan dönüĢümün temelinde yatan 

faktörlerin neler olduğu ve dönüĢümün hangi araçlarla ve nasıl gerçekleĢtirildiği 

açıklanmaya muhtaç iki sorudur. Bu çerçevede, araĢtırmada, belirtilen iki sorunun 

açıklanmasına yönelik olarak Ģu varsayımlar geliĢtirilmiĢtir: 

Varsayım 1:  Kentsel üretim tüketim iliĢkileri sürecinde yeniden üretilen 

ekonomik, toplumsal ve siyasal iliĢkiler kent mekânının yeniden örgütlenmesinde ve 

kent mekânın farklılaĢmasında belirleyici etmenlerdir. 

Varsayım 2: Kapitalist sistemin doğası gereği ortaya çıkardığı ekonomik 

eĢitsizlikler, küresel ölçekte coğrafi alanda mekânsal farklılıklar yaratmaktadır. Bu 

ekonomik eĢitsizlikler temelinde Ģekillenen mekânsal farklılıklar hem “küresel-

metropol-orta-küçük ölçekte” hiyerarĢik kentsel mekân dizini yaratmaktadır hem 

de kentlerin mekânlarında siteler-rezidanslar, banliyöler gibi yeni konut mekânı 
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örgütlenmeleri, AVM-forum gibi yeni tüketim mekânı örgütlenmeleri ve organize 

sanayi bölgeleri gibi yeni üretim mekânı örgütlenmeleri yaratmaktadır.  

Varsayım 3: Türkiye'de, ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüĢüme paralel 

olarak kentlerin, mekânsal örgütlenmeleri dönüĢtürmekte ve yeniden 

yapılanmaktadır.  

Varsayım 4: Türkiye'de gerçekleĢen ekonomik, toplumsal ve siyasal 

dönüĢümün bir yansıması olarak, Malatya kent mekânı da  dönüĢmekte ve yeniden 

örgütlenmektedir. 

Varsayım 5: Malatya'nın piyasa ekonomisine eklemlenmesi sürecinde 

yönlendirici aktör kamu politikaları, kurumları ve devlet yatırımları (demiryolu, 

sümerbank, Ģeker fabrikası) olmuĢtur. Bu devlet yatırımları Malatya'yı feodal bir 

kent örgütlenmesinden modern bir kente dönüĢtürmektedir. Kentin bu dönüĢümü 

ekonomik ve sosyo-kültürel çerçevede olduğu gibi mekânsal olarak da yaĢanmıĢtır 

ve yaĢanmaktadır. 

Varsayım 6: Cumhuriyetin ilk yıllarında, Malatya Ġli'nin kurulmasıyla birlikte 

devlet yatırımları gerçekleĢtirilerek, göç edenler için önemli bir  çekim merkezine 

dönüĢmüĢtür. Böylelikle bölgede önemli bir yönetsel ve ekonomik cazibe merkezi 

ortaya çıkmıĢtır. 

Topluluğun bir parçası olarak insan, yaĢadığı mekânı, bireysel faaliyetleriyle 

değil; toplum içinde etkileĢime girdiği diğer insanlarla birlikte yarattığı temelde 

üretim iliĢkileri ve üretim iliĢkilerine paralel olarak geliĢen siyasal ve sosyo-kültürel 

iliĢkiler üzerinden etkilemekte ve dönüĢtürmektedir. Kısacası, toplumda egemen olan 

üretim örgütlenmesi kendi mekân örgütlenmesini yaratmaktadır. “Nitekim paleolitik 

çağda, avcılık ve toplayıcılıkla varlığını sürdüren göçebe insanlığın üretim 

güçlerinde sağladığı geliĢme ancak doğal barınakları (mağaralar) kendi kullanımları 

için dönüĢtürecek düzeyde...” olmuĢtur (Gülalp, 1983: 12).  

Bu araĢtırmada, David Harvey'in "tarihsel-coğrafi materyalizm" adını verdiği 

yöntem ve iliĢkisel diyalektik anlayıĢa sahip yaklaĢım kullanılmıĢtır.                         
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Tarihsel-coğrafi materyalizm çerçevesinde mekân Harvey'in adlandırmasına göre 

"tikel ile evrensel", Tarık ġengül'ün adlandırmasına göre de "makro ile mikro 

bağlam" arasındaki iliĢkiye göre biçimlenmektedir. Ayrıca bu ikili yapıda, iliĢkisel 

diyalektiğe göre karĢılıklı bir etkileĢim vardır ve biri ötekini muhakkak içselleĢtirir 

ve kendine dahil eder. Örneğin, BangladeĢli bir dokumacının tikel mekân ve 

zamanda somut emeği ile üretmiĢ olduğu gömlek; emeğin değiĢim, metalaĢma, 

parasallaĢma, sermaye birikimi ve dolaĢımı süreçleri sonucunda evrensel mekân ve 

zamanda emeğin soyutlaĢtırılmasıyla ABD vb. bir mekânda tüketilmektedir (Harvey, 

2008: 30-31; ġengül, 2009: 44-54). 

AraĢtırmada, üretim tarzındaki dönüĢüme paralel bir biçimde gerçekleĢen kent 

örgütlenmesi, tarihsel süreç içinde hem "kır ile kent" hem de kentin "bütüncül ve iç 

mekânsal" örgütlenmesi iki boyutlu olarak çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, 

tarihsel süreç içerisinde kır ve kent farklı özelliklere sahip olsa da sabit bir iĢbölümü, 

iĢbirliği ve mülkiyet iliĢkisinden oluĢmaz; değiĢir ve dönüĢür. Bu olgunun bir sonucu 

olarak, araĢtırmada, hem kentin kırdan farklı olarak geliĢen bütüncül 

örgütlenmesindeki, hem de kentin bütüncül örgütlenmesine paralel olarak 

gerçekleĢen iç kentin mekânsal örgütlenmesindeki dönüĢüm tarihsel süreç içinde 

makro ve mikro ölçekte iki boyutlu olarak ele alınmıĢtır. Böylece bir taraftan 

evrensel ölçekte kentler hiyerarĢisini diğer taraftan da kent içi mekânsal ayrıĢmayı 

yaratan ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüĢüm ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu çerçevede, toplumsal sistemin yaratmıĢ olduğu üretim örgütlenmesi ile 

mekânsal örgütlenme arsındaki iliĢkinin tüm boyutlarıyla çözümlenebilmesi için, 

üretim tarzındaki ve mekândaki dönüĢümün karĢılıklı etkileĢimine ve dönüĢümün 

tarihsel geliĢimine betimsel bir yöntemle bakmak gerekmektedir.  

Tüm bu belirtilenler çerçevesinde, araĢtırmada, geliĢmekte olan bir ülke olan 

Türkiye‟de, 1980 sonrası kararlı yaĢanan ekonomik, kültürel ve siyasal dönüĢümün, 

Malatya kent mekânını “hangi araçları” kullanarak ve “nasıl” dönüĢtürdüğü 

incelemiĢtir. Kentin dönüĢümünün çözümlenmesinde ise olabildiğince kronolojik bir 

sıralama ile dönemsel inceleme yapılmıĢtır. Fakat dönüĢüm sürecinin takibinde 

sıkıntı yaĢanmaması amacıyla bazı konularda dönemsel sınırlamalar aĢılmıĢtır. 
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AraĢtırma süresince, hem konu ile ilgili literatür taraması sonucunda elde 

edilen yazın üzerinden, teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢ hem de gözlem ve literatür 

taramasına dayalı olarak Malatya kent ölçeğinde kentsel dönüĢüm ortaya 

konulmuĢtur. 

Son olarak, araĢtırma sürecinde elde edilen veriler üretim sürecine, siyasi 

mücadeleye ve hem var olan üretim biçiminin yarattığı hem de öncül olan üretim 

biçiminden kalan toplumsal-kültürel iç dinamiklere iliĢkindir. Bu verilere dayalı 

çözümleme Ollman‟ın belirttiği gibi; “…birer sabit kuramsal yapılanma ya da 

oluĢummuĢ gibi ele alınmak yerine; birbiriyle ve diğer süreçlerle etkileĢim halinde 

sürekli değiĢen ve yeniden tanımlanan süreçler ve iliĢkiler olarak…” ele alınmıĢtır 

(Aktaran: ġengül, 2009: 16). Kısacası üretim süreci, siyasi mücadele ve toplumsal-

kültürel iç dinamikler yapılandırmacı bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır. 

C. Bilgi Derleme ve ĠĢleme Araçları  

Bu araĢtırmada yazılı kaynak taraması ve mekân okuması yoluyla bilgi 

toplanmıĢtır. Ayrıca, bu araĢtırmada elde edilen bilgiler niteliksel çözümleme tekniği 

ile iĢlenmiĢtir. 

D. AraĢtırmada Kullanılan Kavramların Tanımları 

Bu bölümde; araĢtırmanın anahtar kelimeleri olan “Kent”, “Kentsellik”, 

"Kentsel DönüĢüm", "Mekânsal FarklılaĢma (AyrıĢma/AyrımlaĢma)",  "Toplumsal 

FarklılaĢma",  “Bütüncül Kent Mekânı”, “Ġç Kent Mekânı”, “Mekânsal FarklılaĢma”, 

"Dünya Kenti/Küresel Kent (World Urban)", "Metropoliten Kent", “Orta Ölçekli 

Kent” ve “Küçük Ölçekli Kent” kavramları tanımlanmıĢtır. 

Kent: "Toplumsal olarak belirlenen önemli oranda artık ürünün harekete 

geçirilmesi, koparılması ve coğrafi olarak yoğunlaĢtırılması yoluyla yaratılan 

yapılanmıĢ biçimdir" (Harvey, 2009:217). Yani kent, toplumsal bir ürün olan inĢa 

edilmiĢ yapılı çevredir. Ayrıca, "...Kent, kısmen, önceki üretimde biriktirilmiĢ sabit 

varlıkların bir deposudur. Belli bir teknoloji kullanılarak inĢa edilmiĢ ve belli bir 

üretim tarzı bağlamında yapılandırılmıĢtır.... Ama aynı zamanda kent, biriken 
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çeliĢkilerin de odağıdır ve bu yüzden yeni bir üretim tarzının da muhtemel doğum 

yeridir" (Harvey, 2009: 187). 

Kısacası kent, sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun, 

yerleĢme, barıma, gidiĢgeliĢ, çalıĢma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin 

karĢılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraĢlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus 

yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme 

birimidir (KeleĢ, 1998, 75). 

Kentsellik: "Kentsellik, bir toplumsal biçim, diğer baĢka Ģeylerin yanında belli 

bir iĢ bölümüne ve egemen üretim tarzıyla genelde tutarlı belli bir hiyerarĢik faaliyet 

düzenine dayandırılmıĢ bir yaĢam tarzıdır" (Harvey, 2009: 187). 

Kentsel DönüĢüm: Ataöv ve Osmay (2007:57) kentsel dönüĢümü, toplumsal 

ve ekonomik süreçlerle mekânsal değiĢimi iliĢkilendirerek tanımlamaktadır: “Kentsel 

parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüĢümünün gerçekleĢtiği tüm süreçler 

„kentsel dönüĢüm‟ olgusu olarak tanımlanır. Son yıllarda politik ve yasal araçlarla 

dönüĢen kentsel alanlar yanında son elli yıldır kendiliğinden dönüĢen veya dıĢsal 

etmenlerle dönüĢtürülen ve toplumsal dönüĢümleri tetikleyen süreçler de kentsel 

dönüĢüm olgusu kapsamında kabul edilmektedir.” 

Bu bağlamda, "Kentsel dönüĢüm, geniĢ anlamda kentsel mekânda belirli bir 

süre içinde bilinçli, sistematik biçimde gerçekleĢtirilen tüm değiĢimlere karĢılık 

gelmektedir. Kentler zaman içinde farklı niteliklerde de olsa dönüĢüme 

uğramaktadır.... Örneğin; kentlerde gecekondu kavramının ortaya çıkması, yaĢanan 

hızlı göçlerle kentsel topraklarda gecekondulaĢmanın ortaya çıkması da dönüĢümdür, 

gecekondu alanlarının ıslah planlarıyla geliĢtirilmesi, yoğunlaĢtırılması da bir baĢka 

dönüĢümdür. Tabi ki son yıllarda gerçekleĢtirilen proje örneklerinde olduğu gibi 

gecekonduların bir proje doğrultusunda tümüyle yıkılarak temizlenmesi ve yerine 

yeni yapılaĢmaların geliĢtirilmesi de bir dönüĢümdür" (Uyar, 2009: 26).  

BaĢka bir ifadeyle, üretim iliĢkilerinin yapılandırdığı toplumsal dönüĢümün 

tarihsel süreç içinde kentsel mekânı sistematik bir biçimde dönüĢtürmesine "kentsel 
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dönüĢüm" denilmektedir. Kentsel dönüĢüm, toplumsal dönüĢümle diyalektik bir 

iliĢki içindedir ve bu diyalektik iliĢkide mekânın toplum, toplumun da mekân 

üzerinde yadsınamaz etkisi mevcuttur. Kısacası kentsel dönüĢüm olgusu, sosyal, 

ekonomik ve mekânsal tüm değiĢimleri kapsayan bütünlüklü bir süreçtir. 

Kapitalist üretim iliĢkisinde, sermaye mevcut kent dokusunda yeni üretim ve 

tüketim mekânları yaratmak için siyasal ve kurumsal örgütlenmeleri harekete 

geçirerek kentsel dönüĢümü bilinçli bir biçimde yönlendirir. Böylelikle, bir taraftan 

ekonomik ve sosyal dönüĢüme paralel olarak kent mekânı yeniden kendini 

örgütlerken diğer taraftan da siyasal erk tarafından oluĢturulan politikaların 

yönlendirilmesi sonucunda hayata geçirilen "Ortak Tüketimin Örgütlenmesi", 

"Kentsel Yenileme (urban renewal)", "Eski Haline Getirme (rehabilitation)", "Ġmar-

Islah (improvement)", "Yeniden Canlanma-Canlandırma (revival-revitalitalization)", 

"SağlıklaĢtırma (sanitation, upgrading)", "Yeniden OluĢum (regeneration)", "Kentsel 

Koruma (urban conservation)", "SoylulaĢtırma (gentirification)", "Yapı Stokunu 

ĠyileĢtirme" gibi planlı bir kentsel dönüĢüm yöntemleriyle kentsel mekân  yeniden 

yapılandırılmaktadır.
2
  

Mekânsal FarklılaĢma (AyrıĢma/AyrımlaĢma) (Segregation): “Belli insan 

öbeklerinin, yasalara, toplumsal baskılara ya da törelere uyularak, birbirlerinden ayrı 

yerlerde yaĢamaya, yalnızlığa itilmeleri olgusudur” (KeleĢ, 1998, 21). KeleĢ, 

„mekânsal farklılaĢma‟ olgusunu, olumsuz bir takım koĢulların yarattığına vurgu 

yapmakta ve kent mekânın örgütlenmesinde istenmeyen bir sonuç olarak kabul 

etmektedir. 

Timms (1975)‟e göre, „toplumsal statü (social rank)‟, „yaĢam tercihleri (style of 

life)‟ ve „etnik özellikler (ethnicity)‟ „mekânsal farklılaĢma‟nın ana çerçevesini 

oluĢturmaktadır. Bu toplumbilimsel yaklaĢım, „mekânsal farklılaĢma‟ olgusunu, 

indirgemeci bir yaklaĢımla yalnızca insanların bireysel tercihlerinin bir sonucu olarak 

kabul etmektedir. Harvey (2002, 148), „mekânsal farklılaĢma‟yı açıklamaya yönelik 

                                                
2
 "Kentsel DönüĢüm" kavramının bu tanımlamasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bak. AktaĢ Polat, 

Yeliz ve Ahmet Yatkın, (2013) "Türkiye‟de Kentsel DönüĢüme Bütüncül Bir BakıĢ: Elazığ Örneği", 

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Kongresi, Samsun, 31.10.2013/02.11.2013. 
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bu toplumbilimsel yaklaĢımın karmaĢık bir görüntü ortaya koyduğunu belirtmekte ve 

bu karmaĢık görünümün, “‟benzer‟ olanı tanımlamanın yanı sıra, insanların 

birbirlerine yakın yaĢadıkları için mi benzer oldukları, yoksa benzer oldukları için mi 

birbirlerine yakın yaĢadıklarını belirlemenin güçlüğünden” kaynaklandığını 

belirtmektedir. 

Ayrıca, Harvey (2002, 148-149), “Neo-klasik ekonomi kuramı çerçevesinde 

yapılan, yararı en çoğa çıkaran bağımsız tüketici davranıĢlarının mekânsal 

farklılaĢmayı ürettiği yönündeki açıklamalar…”ı fazlasıyla indirgemeci olduklarını 

belirterek eleĢtirmektedir. Bu açıklamaların, yarar kavramıma genel geçer bir anlam 

yüklemenin kolay olmayacağı ve bireylerin Pazar tercihlerine etki edebilecek diğer 

koĢulların göz ardı edilebileceği gibi gerekçelerle karıĢıklığa neden olduğuna vurgu 

yapmaktadır. 

Alver ise, „mekânsal farklılaĢma‟yı doğal ama yoruma açık bir süreç olarak 

görmektedir. Yani, Alver (2010, 42)‟e göre; “Mekânsal ayrıĢma, toplumsal yapıdaki 

farklılıkların, ayrıĢmaların, tabakalaĢmanın, sınıflaĢmanın bir göstergesi olarak öne 

çıkmaktadır. Mekânsal ayrıĢma, ekonomik, sosyal, kültürel, dini, ideolojik vb. 

faktörlerle irtibatlıdır. Her faktör ayrı ayrı veya iç içe mekânsal ayrıĢmayı 

etkileyebilmekte, mekânsal ayrıĢmanın oluĢumunda etkin bir Ģekilde yer almaktadır”. 

David Harvey ise, öncelikle, ileri kapitalist toplumlarda “toplumsal 

farklılaĢma”yı yaratan güçleri çözümlemeye yönelmekte; ardından da „mekânsal 

farklılaĢma‟ ile „toplumsal yapı‟ arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya çalıĢmaktadır. 

Yani, “mekânsal farklılaĢma” kavramını “toplumsal farklılaĢma” kavramıyla 

iliĢkilendirerek açıklamaktadır.  

 “Mekânsal farklılaĢmanın bütünsel toplum yapısındaki değiĢmelerin nedeni 

olduğunu ya da tam tersini öne sürmek yüzeysel bir yaklaĢım olacaktır. ĠĢlevselci bir 

yaklaĢım, daha uygun gibi görünse de uyum ve denge kavramlarının öylesine 

egemenliği altındadır ki, kapitalist bir toplumun evrimsel niteliği ve karmaĢık 

dinamikleri üzerine yeterince eğilemez” (Harvey, 2002, 148). Yani, Harvey, 

„mekânsal farklılaĢma‟ kavramını, ne toplumsal yapıdaki değiĢmenin salt bir sonucu 
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ne de salt bir sebebi olarak görmemekte ve mekânsal farklılaĢma ile toplumsal yapı 

arasında karĢılıklı etkileĢimi gözler önüne sermektedir. 

Toplumsal FarklılaĢma: Bu araĢtırmada, “sınıf” kelimesinin yerine  

“toplumsal farklılaĢma ” kelimesi kullanılmıĢtır. Bu tercihin temel nedeni, Marx‟ın, 

Weber‟in, Giddens‟in, Lefebvre‟nin vb. pek çok sosyal bilimcinin “sınıf” kavramını 

tamınlarken farklı kavrayıĢ biçimleri ve yaklaĢımlar ortaya koymuĢlardır. Bu 

durumda “sınıf” kavramına atfedilen açıklamaları tartıĢılır bir alana sürüklemektedir. 

Bu tartıĢmalardan sıyrılıp daha bütüncül bir kentsel toplumsal yapı araĢtırması 

yapmak için, David Harvey‟in, bu güne kadar yapılmıĢ tüm sınıf açıklamalarını da 

kapsayacak biçimde yeniden açıkladığı “toplumsal farklılaĢma” kelimesi 

kullanılmıĢtır. Bu çerçevede, “toplumsal farklılaĢma” kavramı Ģöyle tanımlana bilir: 

 “Birincil derecede, sermaye ile emek arasındaki iktidar iliĢkisine ve daha 

önceki ya da coğrafi olarak ayrı, fakat bağımlı bir üretim biçimini içinde kurulmuĢ 

toplumsal iliĢkileri yansıtan tortul etmenlere dayanan; ikincil derecede de 

kapitalizmin çeliĢkili ve evrimsel niteliğinin yarattığı ve (a) emeğin bölünmesinin ve 

uzmanlaĢmanın, (b) tüketim kalıplarının ve yaĢam biçiminin, (c) yetke (otorite) 

iliĢkilerinin, (d) ideolojik ve politik bilincin yönlendirilmiĢ izdüĢümlerinin ve          

(e) devingenlik olanaklarına getirilen engellerin etkilediği ” (Harvey, 2002, 160) 

toplumsal ayrıĢma sürecine „toplumsal farklılaĢma‟ denir. 

Bütüncül Kent Mekânı: Coğrafi ölçekte kırsal alanın dıĢında kalan, üretim 

iliĢkilerinin ve sermaye birikiminin gerçekleĢtirildiği, yapının yeniden üretildiği, 

insanı biçimlendiren ve insan tarafından biçimlendirilen yapay çevrenin bütününe 

denir. Bu tanım çerçevesinde de, kenti, “Dünya Kenti/Küresel Kent”, “Metropol 

Kent”, “Orta Ölçekli Kent” ve “Küçük Ölçekli Kent” olarak sınıflandırabiliriz.  

Ġç Kent Mekânı: Belli bir kent içinde, üretim, tüketim, barınma, sosyalleĢme 

vb iĢlevlerle örgütlenmiĢ farklı yapay çevrelerin fiziki adlandırılmasıdır. “Bütüncül 

Kent” kavramı, “Ġç Kent” kavramını kapsar. 
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Dünya Kenti/Küresel Kent (World Urban): Ekonomik, kültürel ve yönetsel 

etkisi bakımından etkileme ve etkilenme alanı ülke sınırlarını aĢan; özellikle küresel 

ölçekte örgütlenmiĢ sermayenin yönetimi, denetimi ve dağıtımı iĢlevlerini yerine 

getirmede uluslar arası ölçünlere ulaĢmıĢ kurumları içinde bulunduran; hiyerarĢik 

yerleĢim dizgeleri içinde üstün konumda bulunan büyük kent (KeleĢ,1998: 44-45). 

Metropoliten Kent (Anakent, Metropol, Metropolis, BüyükĢehir): “Bir 

ülkenin ya da bölgenin, çevresindeki tüm kentsel ve kırsal topluluklara (yerleĢim 

yerlerine) ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen bulunan ve genellikle ülkenin 

baĢka ülkelerle olan her türlü iliĢkilerinin sağlandığı en büyük kenti” ya da kentleri 

olarak tanımlamaktadır (KeleĢ, 1998: 17). Bu araĢtırmada, kentsel 

sınıflandırmalarda, bir üretim merkezi olarak kentin ekonomik ve toplumsal 

büyüklüğünün yanı sıra; gerek OECD gerekse de AB‟deki istatistiki sınıflamalarda 

temel alınan nüfus ölçütü esas alınmaktadır (OECD, 2006: 252). Bu çerçevede, 

araĢtırma kapsamında, kent merkezi nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan; sanayi, ticari ve 

hizmet üretim kapasiteleri kendi nüfusunun daha fazlasına yetecek kadar büyük olan; 

çevresindeki kentsel ve kırsal topluluklara (yerleĢim yerlerine) ekonomik ve 

toplumsal yönlerden egemen olan ve artık üretimin yoğunlaĢtığı yerleĢim merkezleri 

“metropoliten kent” olarak kabul edilmektedir. 

Orta Ölçekli Kent: Kent merkezi nüfusu 300.000 ile 750.000 arasında olan; 

sanayi, ticari ve hizmet üretim kapasiteleri en az kendi nüfusunun üç katına yetecek 

kadar büyük olan; çevresindeki kentsel ve kırsal topluluklara (yerleĢim yerlerine) 

ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve artık üretimin yoğunlaĢtığı 

yerleĢim merkezlerine “orta ölçekli kent” denir.  

Küçük Ölçekli Kent: Kent merkezi nüfusu 10.000 ile 300.000 arasında olan; 

çevresindeki kentsel ve kırsal topluluklara (yerleĢim yerlerine) ekonomik ve 

toplumsal yönlerden egemen olan ve artık üretimin yoğunlaĢtığı yerleĢim 

merkezlerine “küçük ölçekli kent” denir.  
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E. AraĢtırmanın SunuĢ Sırası 

Kentte yaĢanan dönüĢümün tarihsel süreç içinde çözümlenebilmesi için 

öncelikle, 'mekân' kavramını ve 'mekân-kent diyalektiği'nin farklı  kuramsal 

çerçevede nasıl kavrandığının ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda 

araĢtırmanın birinci bölümünde farklı kent kuramlarında mekânın nasıl 

kavramlaĢtırıldığı, kent-mekân iliĢkisini hangi ölçütlerle çözümlendiği ve kentte 

yaĢanan dönüĢümün tarihsel süreç içinde nasıl olduğu ortaya konulmuĢtur. 

AraĢtırmanın ikinci bölümünde, Türkiye'de 18.yüzyılın ikinci çeyreğinde 

yaĢanmaya baĢlayan kentsel dönüĢüm 4 evrede çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlki 

Osmanlı döneminde tarımsal üretimde piyasalaĢmanın ve ticari-finansal bağlamda 

kapitalizme eklemlenmelerin baĢladığı; Ege'deki kıyı kentleri baĢta olmak üzere 

Karadeniz kıyı kentlerinin hızla büyüyüp ekonomik, toplumsal ve mekânsal olarak 

dönüĢmeye baĢladığı 'Ticari Kapitalist Kentler' evresi; ikincisi cumhuriyetle birlikte 

sanayileĢmenin bir devlet politikası olarak benimsendiği ve ulus devlet yaratma 

sürecinin yaĢandığı "Devlet TeĢvikli SanayileĢen Kentler" evresi; üçüncüsü 1950 

sonrası kabul edilen karma ekonomi politikası çerçevesinde "Hızla Büyüyen Kentler" 

evresi; dördüncüsü ise 1980‟li yıllardan itibaren yaĢanan sosyo-ekonomik 

değiĢimlerin ve neoliberal politikaların etkisiyle Ģekillenen "UzmanlaĢmıĢ Kentler" 

evresidir.  

AraĢtırmanın üçüncü bölümünde, Malatya Kenti'nde gerçekleĢen kentsel 

dönüĢüm Osmanlı ve Cumhuriyet sonrası olarak iki temel evrede çözümlenmiĢtir. Ġlk 

olarak Malatya''nın 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmesinden 1923'te 

cumhuriyetin ilan edilmesine kadar geçen süreç; ikinci olarak da 1923'ten günümüze 

kadar olan dönem incelernmiĢtir. Cumhuriyet sonrası Malatya kent mekânın 

çözümlenmesinde ise üç evre esas alınmıĢtır. Bunlar: 1923-1950, 1950-1980 ile 1980 

ve sonrasıdır. Malatya kent mekânın çözümlenmesinde hem "Makro Ölçekte 

Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi" hem de "Mikro Ölçekte İç Kent Mekânının 

Örgütlenmesi" birbiriyle iliĢkilendirilerek ayrı ayrı çözümlenmiĢtir. 
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Bu çerçevede, araĢtırma kapsamında Osmanlı döneminde Malatya kentinin 

mekânsal dönüĢümü 1838'de kentin taĢındığı Aspuzu bölgesindeki değiĢim 

üzerinden ele alınmıĢtır. Yani 19. yüzyıldan önce Malatya'nın kent olarak geliĢim 

gösterdiği bölgeler araĢtırma dıĢında bırakılmıĢtır ve kapsamı itibariyle ayrı bir 

çalıĢma gerektirmektedir. Ayrıca araĢtırmada kentin dönüĢümünün 

çözümlenmesinde olabildiğince kronolojik bir sıralama ile dönemsel inceleme 

yapılmıĢtır. Fakat dönüĢüm sürecinin takibinde sıkıntı yaĢanmaması amacıyla bazı 

konularda dönemsel sınırlamalar aĢılmıĢtır. Cumhuriyet döneminde makro ölçekte 

Malatya'nın sanayileĢmeye baĢlaması, küreselleĢmesi ve büyükĢehire dönüĢmesi 

tarihsel süreç içinde ortaya konulmaya çalıĢılırken, mikro ölçekte bahçe kentten yapı 

yoğunluklu kente, sanayi sitelerinden oraganize sanayi bölgesine, dükkan ve 

bakkallardan alıĢveriĢ merkezlerine (AVM) geçiĢ süreci inceleme konusu edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 



1. KENT  KURAMLARINDA  MEKÂN  SORUNSALINA                         

GENEL   BAKIġ 

Mekânla ilgili literatür incelendiğinde, mekân kavramını üç farklı boyutta ele 

alan üç farklı yaklaĢım olduğu görülmektedir. Bunları, mekânı ideal olana ulaĢmada 

araç olarak gören 'ütopyacı yaklaĢım', mekânı doğanın kendi iĢleyiĢi içinde 

biçimlenen coğrafi bir yer (konum) olarak gören 'ekolojik yaklaĢım' ve mekânla 

toplum arasındaki iliĢkiyi temel alan 'toplumsalcı yaklaĢım' olarak sınıflayabiliriz. 

Tarihsel süreç içinde ütopyacı yaklaĢımın geliĢimine bakıldığında 'toplumsalcı 

ütopyacı yaklaĢım'dan, 'planlamacı ütopyacı yaklaĢım'a doğru bir geliĢmenin olduğu 

görülmektedir. Mekânla toplum arasındaki iliĢkiyi temel sorunsalı kabul eden 

'toplumsalcı yaklaĢım'da ise birbirine paralel bir geliĢim yaĢanmıĢ 'Modernist 

Toplumsalcılık' ve  'Marxist Toplumsalcılık' anlayıĢı eĢ zamanlı bir geliĢme 

göstermiĢtir.  

Ütopik yaklaĢımda mekân kent ölçeğinde ve ütopik bir bakıĢ açısıyla ele 

alınmaktadır. Bu yaklaĢım çerçevesinde toplum ve mekân statiktir. Ütopik kentin 

ölçeği ve iç mekân örgütlenmesi en baĢtan planlanır. Mekânın değiĢimini 

engelleyebilmek için toplumsal değiĢim denetim altında tutulur.  Bu denetim ise hem 

mekânın hem de toplumun zamandan soyutlanmasıyla gerçekleĢtirilebilir. Çünkü 

ideal olana ulaĢılmıĢtır ve bu korunmalıdır. Harvey (2008, 198) bu ütopyaları 

'uzamsal biçim ütopyası' olarak nitelendirir ve bunun gerekçesini Ģöyle ifade eder: 

"... toplumsal sürecin zamansallığı, toplumsal değiĢimin diyalektiği -gerçek tarih- 

dıĢlanmıĢ; onun yerine toplumsal istikrar sabit bir biçimsel uzam aracılığıyla 

sağlanmıĢtır."  

Platon'un İdeal Devlet (İdeal Kent)'i
3
, Thomas More'un Ütopya'sı, Tommaso 

Campanella'nın Güneş Ülkesi, Bacon'un Yeni Atlantis'i, Robert Owen'ın Yeni 

                                                
3
 Alsaç (2007: 110-111) Millet'te ızgara planını ilk gerçekleĢtiren ve ilk kent düzenlemecisi olarak 

anılan Hippodamos'un uygulamacıdan çok kuramcı olduğunu ileri sürerek, bir ütopyacı olarak kabul 

etmektedir ve eklemektedir: "... Hippodamos onbin kiĢilik bir kent düĢünüyor. Burada yaĢayanlar el 

sanatçıları, çiftçiler ve askerler olarak üç sınıfa ayrılıyorlar. Kent arazilerinin ise dinsel, kamusal (ya 

da devlete ait) ve özel olmak üzere üç parçaya ayrılacağını öngörüyor. Yani senin anlayacağın bir 

tür ideal kent, ya da ütopya kuruyor". Kısacası, MÖ beĢinci yüzyılda yaĢamıĢ olan Hippodamos, 

ideal olana ulaĢmada kenti ölçek almıĢtır ve ideal bir toplum için kentte hem sınıfsal hem de 
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Uyum'u, Charles Fourier'in İdeal Kent'i, Edward Chambless'in Yolkent'i, Jean 

Baptiste Andre Godin'in Familistere, Claude-Nicolas Le Doux'un Chaux'u, Ebenezer 

Howard'ın Bahçekent'i, Frank Lloyd Wright Broadacre Kent'i, Archigram  

Grubu'nun Plug in City (Tak-Sök Kent)'i ve Walking City'i ile Paolo Saturnini'nin 

Sakin Şehir'i MÖ 5. yüzyıldan günümüze ideal olana ulaĢma çabasını bizlere 

göstermektedir.
4
  

Mekânla ilgili ikinci yaklaĢım olan  'ekolojik yaklaĢım'da ise bir olgu olarak 

kabul edilen kentin mekânsal biçimiyle, kentte yaĢayanlar arasındaki sosyolojik iliĢki 

bağı kurulmaya yönelinmiĢtir. Fakat sosyolojik iliĢkilerin çözümlenmesinde bireye 

dayalı topluluk anlayıĢı benimsenmiĢtir 

Mekânla ilgili üçüncü yaklaĢımın geliĢimi bağlamında, mekânın 

çözümlenmesinde iki farklı temel yaklaĢım oluĢmuĢtur. Modernist yaklaĢımda, 

insanların bir araya gelmesinin sonucu olarak kendiliğinden oluĢan toplumsal 

iliĢkilerin ve örgütlenmelerin mekânı oluĢturduğu ve dönüĢtürdüğü ve mekânı 

dönüĢtürerek toplumda değiĢimin yaratılabileceği kabul edilmektedir. Marxist 

yaklaĢımda ise egemen olan ekonomik üretim biçiminin yaratmıĢ olduğu toplumsal 

iliĢkilerin ve örgütlemelerin mekânı oluĢturduğu ve dönüĢtürdüğü kabul edilmekte ve 

bunun doğal bir sonucu olarak mekânla toplum arasında diyalektik bir etkileĢimin 

olduğu üzeride durulmaktadır. 

 

 

                                                                                                                                     
mekânsal üçlü bir örgütlenmeye gitmiĢtir. Bu örgütlenmede, dönemin tarımsal üretim tarzı sınıfsal 

yapıyı belirlemiĢtir.  
4
 Platon'un ideal devlet  ütopyasını ideal kent ütopyası olarak değerlendirilmesiyle ilgili literatür: 
Alver, Köksal, (2009) “Ütopya: Mekân ve Kentin Ġdeal Formu”, Ġstanbul Üniversitesi Sosyoloji 

Dergisi, Sayı: 18, ss. 139-153; Sakin ġehir hareketi ile ütopya arasındaki benzerlik için bak. Konx, 

Paul L., (2005) "Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World", Journal of Urban Design, 

Vol. 10, No. 1, February.; tarihsel sırayla belirtilen diğer ütopyalarla ilgili olarak bak. More, 

Thomas, (2009) Utopia, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Vedat Günyol ve Mina Urgan, Ġstanbul: Türkiye 

ĠĢ Bankası Yayınları;  Campanella, Tommaso, (2009) GüneĢ Ülkesi, çev. Hasan Erdem, Ġstanbul: 

Arya Yayıncılık; Aybay, Rona, (1970) Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen: YaĢamı, Eylemi 

ve Öğretisi, Ġstanbul: Remzi Kitabevi; Sırım, Veli, (2012) "Çevre ve Kültürle Bir Yerel Yönetim 

Örneği Olarak “Sakin ġehir” Hareketi", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi 

II: Küresel DeğiĢim ve DemokratikleĢme, s. 1209-1226. 
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1.1. Ütopyacı Kuramlarda Kentsel Mekân Çözümlemesi 

Ütopyacı kuramlarda kentsel mekân toplumsalcı ve planlamacı olmak üzere iki 

ana yaklaĢımda geliĢim göstermiĢtir. Toplumsalcı-ütopyacı yaklaĢımda ideal topluma 

kavuĢma amacı için bir araç olarak görülen mekân, Planlamacı-ütopyacı yalaĢımda 

temel amaç mekânın ideal biçimde yapılandırılmasıdır. 

1.1.1. Toplumsalcı-Ütopyacı YaklaĢım ve Kent 

Ütopya, doğası gereği, var olanın dıĢında ideal olana ulaĢma çabasının bir 

sonucundur ve ideal üretim ile ideal toplumsal yapının uyum içinde sürekliliğinin 

sağlanabilmesi temel amaçtır. Bu amaç ise ancak ideal bir mekân örgütlenmesi 

içinde gerçekleĢtirilebilir. Bu bağlamda, ütopyalar yazıldıkları döneme ait üretim 

iliĢkilerinin ve toplumsal örgütlenmelerin ötesinde, Meyerson (1996: 113)'un da 

belirttiği gibi, "...değiĢtirilmiĢ toplumsal örgütlenmeler ve kurumlar açısından 

arzulanır bir geleceği yapılandır..."mıĢlardır ve "...fiziksel çevrenin öğelerini ele 

almayı düĢünmüĢ olsalar bile, bunu ancak yüzeysel olarak yapmıĢlardır: Konutlar, 

atölyeler, eğitim ve dinlenme tesisleri ile açık arazinin dağılım biçimleri ve bunların 

bağlantıları, sonradan düĢünülen Ģeyler olarak mülk, aile, siyasal ve diğer 

kurumlardaki değiĢikliklerden sonra gel..."miĢtir. 

Ütopya yazarları bulundukları dönemde ve içinde yaĢadıkları toplumda egemen 

olan üretim iliĢkilerden ve toplumsal yapıdan etkilenerek ütopyalarını 

geliĢtirmiĢlerdir. Bunu bir sonucu olarak, ütopyacılar yaĢadıkları dönemde üretim 

sürecinde ortaya çıkan aksaklıklara ve toplumsal yapılanmada yaĢanan bozulmalara 

bir tepki olarak ideal toplumu ve mekânı yaratmaya çabalamıĢlardır. Bu nedenledir 

ki, sanayi devrimi öncesi ütopyalarda dönemin egemen olan üretim tarzı nedeni ile 

tarımsal üretimin devamlılığı garantiye alınmaya ve elde edilen tarımsal artığın eĢit 

paylaĢımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleĢtirilebilmesi içinse, 

toplumsal düzenin ve eĢitsizliğin kaynağı olarak görülen özel mülkiyet 

kaldırılmalıdır. Böylece, tüm sorunların kaynağı olarak görülen özel mülkiyet iliĢkisi 

ortadan kaldırılarak ideal üretim tarzına ulaĢılacaktır. Örneğin, sanayi devrimi öncesi 

Platon yönetici kesim arasında ortak mülkiyetin olması gerekliliğine vurgu yapar;  
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Campanella, tüm toplumsal kesimler arasında ortak mülkiyetin olması gerektiğini 

ifade eder (Yücedağ, 2011: 204, 205); More özel mülkiyetin olmadığı, her Ģeyin 

topluma ait olduğu ve onun refahı gözetilerek kullanıldığı, konutların hepsinin bir 

örnek olduğu bir kenti betimler (Alsaç, 2007: 115). Ayrıca More'un yarattığı 

ütopyada, her kentin 20 mil.'lik tarım arazisi vardır ve tarım mesleği ne olursa olsun 

kadın erkek herkesin bilmesi ve yeni kuĢaklara mutlaka öğretilmesi gereken ödev 

niteliğinde bir iĢtir. More, toplumsal eĢitliği sağlamak için özel mülkiyeti 

reddederken, Platon gibi Thomas More ve Campanella da köleliği yadsımamıĢtır 

(Kurt, 2007: 164-165). Platon ve Thomas More  yaĢadıkları toplumda egemen olan 

tarımsal üretim biçiminin yarattığı köle sınıfına, ütopyalarında da yer vermiĢlerdir. 

Sanayi devrimi sonrası idealize edilen  ütopyalarda ise sanayi üretiminin 

sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle de,  bir taraftan sanayi 

üretiminin devamlılığını güvenceye alacak üretim iliĢkileri korunurken diğer taraftan 

da toplumsal eĢitsizlikler mekânsal düzenlemelerle giderilmeye çalıĢılmıĢtır.
5
 

Örneğin, 19. yüzyılın ilk yarısında kooperatifçiliğin kurucusu ve sanayici olarak 

bilinen Robert Owen
6
 ile Charles Fourier

7
 yarattıkları ütopyalarında komünal bir 

yaĢam gerçekleĢtirmeyi hedeflerken üretim alanlarını ve iĢçiler için konutları sanayi 

üretiminin iĢleyiĢi çerçevesinde belli bir mekânda örgütlemiĢlerdir; 20. yüzyılın 

baĢında endüstriyel toplumun ideal biçimini tanımlama gayreti içinde olan Howard 

                                                
5
 19. yüzyıl ütopyacılarından Fourier, Blanc, Blanqui, Simon ve Owen gibi ütopyacılar hemen hepsi 

siyasal çözümlemeler önermeleri dolayısıyla daha sonradan 'ütopyacı sosyalistler' olarak 

adlandırılmıĢlardır (Kurt, 2007: 166). Fishman 20. yüzyılın üç önemli kent kuramcısı Ebenezer 

Howard, Frank Lloyd ve Le Corbusier'ı  kent ütopyacıları olarak kabul etmektedir (Aktaran: Kurt, 

2007: 167). 
6
 Owen insanı çevrenin bozduğu varsayımını kabul etmekte ve bu nedenle de iĢçilerin verimliliğini 

arttırmak için onların yaĢam koĢullarını iyileĢtirmeye çalıĢmaktadır (Kurt, 2007: 167). Yani, Owen 

mekânın birey ve toplum üzerindeki dönüĢtürücü etkisine vurgu yapmakta ve bu yaklaĢımıyla da 

çevrebilimci bir anlayıĢ ortaya koymaktadır. Meyerson (1996: 117)'ın belirttiği gibi, Owen, bir 

taraftan sanayileĢmenin acımasız yüzüyle mücadele etmeyi kendine görev edinirken diğer taraftan 

da doğru bir düzenlemeyle sanayinin az emek gereksinimi yarattığını ve bolluk getirdiğini 
belirtmektedir. SanayileĢmenin acımasızlığı, görevlerde eĢitlik, mülklerde ortak sahiplik ve iĢ ile 

eğlencede iĢbirliğine dayanan birliktelikle giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu çerçeve de, kentin iç mekânı 

toplu yaĢam için düzenlenmekte; ortak konferans ve yemek salonları ile çalıĢma yerleri, çocuklar 

için yatakhaneler oluĢturulmaktadır. 
7
 Fourier'in  Flanjları (Phalanstere)'nın ekonomisi sermaye, iĢ ve yeteneğin nispi yeniden dağılımına 

dayanır. Ütopya mekânı kırsal-kenttir ve iç kent mekânı ayrıntılı olarak önceden planlanmıĢtır 

(Matterlart, 2000: 156). bu yerleĢimde, ücretler kaldırılarak ortak mülk ve kardan pay alma 

öngörülmekte, nüfusun 7/8'ini tarım ve sanayide çalıĢanlar, geri kalanını ise sanatçılar ve bilim 

insanları ile yerleĢimin kurulmasına kapital koyan sermayedarlar oluĢturmaktadır. Üretim ve tüketim 

aynı yerde yapılmaktadır (Kurt, 2007: 166). 
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ise kooperatif sosyalizmine ulaĢmayı hedeflerken kentte tarım ve sanayi 

birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır (Fishman, 2002: 113, 120; Gürel, 2004: 135-138; Matterlart, 

2000: 156; Kurt, 2007: 166). Bu çabaların bir sonucu olarak da, sanayi devrimi 

sonrası ütopyalarda, çoğunlukla kent merkezinde büyük parklar ve bu parklara bakan 

alıĢveriĢ merkezleri yer alırken; konut ile üretim mekânları kesin bir biçimde 

birbirinden ayrı alanlarda konumlandırılmıĢ ve yeĢil bir kuĢak üretim mekânlarını 

çevreleyerek özellikle de sanayi tipi üretimde ortaya çıkan sorunlar kentin dıĢ 

çeperinde gözden uzakta belli bir alana hapsedilmiĢtir. 

Ütopyalar içinde bulunulan toplumsal, ekonomik ve fiziksel örgütlenmelere 

eleĢtirel bakmaktadır. Bu çerçevede, var olan kentlerin mevcut toplumsal ve 

mekânsal örgütlenmesinin ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz sonuçlar da 

ütopyaların oluĢturulmasında etkili olmuĢtur (Alsaç, 2007: 126; Gürel Üçer, 2004: 

135; Mumford: 1961: 175; Çınar, 2000: 29; Akkoyunlu, 2004: 5, 12; Fishman, 

2002:117).
8
 Ayrıca, ütopyalar, bir taraftan kentlerin var olan üretimdeki merkezi 

konumlarını diğer taraftan da kırsalın dinginliğini ve doğayla iç içeliğini  kendine 

örnek almaktadır Kısacası, ütopyaların bütüncül mekânsal örgütlenmesinde kent-kır 

ayrımından söz edilemez. Yani, kıra ve kente ait pek çok üretim iliĢkisi, toplumsal 

yapı ve mekânsal örgütlenme tek bir alanda bir araya getirilmiĢtir. Bununla birlikte, 

ütopyalar belli bir nüfus büyüklüğünü ölçüt aldığı için, birkaç kent dıĢı mekânsal 

örgütlenme haricinde çoğunlukla, makro ölçekte kentsel mekânsal örgütlenmeyi 

kendine amaç edinmiĢtir. Bunun bir sonucu olarak da, ütopik toplumsal düzen 

idealleri için sıklıkla coğrafi ölçek olarak küçük boyutlu kentler seçilmiĢtir ve "...Ġlk 

vücut bulduklarında, ütopyalar belirgin olarak kentsel bir forma sahip..." olmuĢlardır 

(Harvey, 2008: 192, 193).  

Ütopyalarda ideal toplumun yaĢadığı ve ürettiği mekân, var olan kentin dıĢında 

kırsal da baĢtan yaratılan kent mekânıdır. Bu ütopik mekânda kent üretim sistemi 

devam ettirilmeli ve kentin sorunlarla dolu mekânı yeniden planlı olarak 

                                                
8
 More, ütopyasını kapitalizmin ortaya çıkmaya baĢladığı bir dönemde kaleme almıĢtır ve yarattığı 

ütopyasında dönemin Ġngiltere‟sinde egemen olan fiyat dalgalanmaları ve yokluk gibi sorunların 

üstesinden gelmeye çalıĢmıĢtır. Owen, erken sanayi devriminin vaatlerinin ve acımasız etkilerinin 

sergilendiği bir dönemde ütopyasını ĢekillendirmiĢtir (Meyerson, 1996: 118; Yücedağ, 2011: 205). 
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örgütlenmelidir. Bu hedefin arkasında diyalektik yaklaĢımın aksine çevreci 

determinist bir yaklaĢım yatmakta ve toplum-mekân iliĢkisinde, mekânsal 

düzenlemeler toplumsal eĢitsizliklerin çözümünde bir araç olarak görülmektedir. 

Ütopyalarda toplumsal ve mekânsal örgütlenmeyi biçimlendiren üretim 

iliĢkileri önceden ayrıntılı bir biçimde düzenlenip; denetim altına alınmaya çalıĢıldığı 

için, ütopik kent en baĢta statik bir yaklaĢımla yaratılmıĢtır. Kentte yaĢayacak nüfus 

sınırlı tutulmakta ve kentin mekânsal ölçekte büyümesi de istenmeyen bir geliĢme 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü, ideal toplum değiĢimin yaratabileceği 

yozlaĢmadan ve yıkımlardan korunmalıdır. Yani, "...Ütopya, yalıtılmıĢ tutarlı bir 

organizasyona sahip, büyük ölçüde dıĢa kapalı bir ekonomisi olan (ama dıĢ dünyayla 

sıkı denetlenen iliĢkileri de vardır) suni bir adadır. Adanın iç uzamsal tanzimi, 

istikrarlı ve değiĢmeyen bir toplumsal süreci sıkı bir Ģekilde düzenler. Kabaca 

söylemek gerekirse, uzamsal biçim zamansallığı denetim altında tutar, hayali bir 

coğrafya toplumsal değiĢim ve tarih olanağını denetim altında tutar" ve ayrıca 

"...'Tarihin o büyük ilkesi', zamanın oku, mesut bir durağanlık durumunu sürekli 

kılmak uğruna dıĢlanmıĢtır. Geleceğin nasıl olacağını öngörmeye gerek yoktur, 

çünkü arzu edilen duruma ulaĢılmıĢtır..." (Harvey, 2008: 196-197, 198). BaĢka bir 

ifadeyle, ütopyalarda kentsel iç mekân, planlanan üretim iliĢkilerinin ve toplumsal 

örgütlenmenin yansıması olarak statiktir ve mekânın organizasyonunda iĢlevselcilik 

esastır.  

Ütopik kent mekânı, kendinden sonra uygulanacak olan kent mekânları için 

birer örnek oluĢturmaktadır. Bu, tümevarımsal bakıĢ açısından birbirine benzeyen 

kentlerden oluĢan sistemi yaratacaktır. Yani, nihai noktada, sınırlı nüfusa, ideal 

toplumsal değerlere, planlanmıĢ üretim iliĢkilerine ve kentsel iç mekânlara sahip 

birbirine benzeyen kentlere ulaĢılacak; toplumsal ve mekânsal eĢitsizlikler ortadan 

kaldırılacaktır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da ne kentler arsında bir 

hiyerarĢiden ne de kentsel iç mekânda planlananın dıĢında bir örgütlenmeden söz 

edilemeyeceğidir. Alver (2004: 145)'in belirttiği gibi; "Ütopya Ģehirleri birbirinin 

aynıdır, dolayısıyla birini bilen hepsini bilir. Bölgesel özellikler dıĢında genel 
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planları ve diğer özellikleri aynıdır. Zannediyorum bu husus ütopyanın sınıfsız bir 

toplum oluĢunun fizik plana yansımadır." 

Örneğin, Thomas More (2009)'un ütopya adasında aynı törelerin, kurumların 

ve yasaların yürürlükte olduğu; aynı dilin konuĢulduğu; aynı plana göre kurulmuĢ 

birbirine benzeyen 54 kent vardır. Bu kentlerden biri, yalnızca, diğer 53 kentin 

ortasında ve herkesin toplanmasına uygun olduğu için baĢkenttir. Benzer baĢka bir 

örnek, Ebenezer Howard'ın Bahçekent ütopyasında, azami 32 bin nüfuslu günlük 

gereksinmelere cevap verebilecek ekonomik, sosyal ve kültürel donanımlara sahip 

bahçe kentler ile azami 58 bin nüfuslu tek tek bahçe kentlerin sahip olamayacağı 

donanımlara sahip ve bahçe kentlerin çevrelediği merkez kent idealize edilmiĢtir 

(Gürel, 2004: 139). Böylece,  Howard, ütopyasının bütüncül mekân 

organizasyonunda adem-i merkeziyeti yani özeksizleĢmeyi
9
 sağlamaya yönelmiĢtir 

(Mumford, 1961: 175). Bu örneklerden yola çıkarak, en fazla, görece biraz daha 

büyük ve biraz daha fazla olanağa sahip bir merkez kentten ve tüm bu birbirine eĢit 

kentlerin bir araya gelmesinden oluĢan kent bölgesinden söz edilebilir.  

Ancak, merkez kentte nüfus sınırlıdır, iç mekânsal örgütlenme önceden 

belirlenmiĢtir ve sunduğu bir kaç olanak dıĢında çevredeki kentlerden farklı bir 

üretim iliĢkisinden söz edilemez. Yani, neticede, ister merkez kent isterse de çevre 

kentler, sınırlı nüfusa sahip; planlı ve durağan üretimsel ve toplumsal iliĢkilerin 

olduğu bir birine benzeyen mekânsal örgütlenmelerdir. Bu kent bölgesi ise ütopya 

kapsamında, diğer kent bölgeleriyle aynı statüde olmalıdır. Çünkü, küçük kentçikler 

yaratmanın temel amacı ideal olana ulaĢmak için kentlerin daha fazla büyümesini 

engellemektir. Kısacası, ütopyalarda hem mikro ölçekte kentlerin iç mekân 

örgütlenmesinde evlerin, mahallelerin, binaların, sokakların, cadde1erin yani neyin 

nerede yer alacağı en baĢtan belirlenmiĢtir hem de makro ölçekte bütüncül kentsel 

mekânın örgütlenmesinde kentlerin mekânsal konumları ve birbirleriyle olan 

iliĢkileri baĢlangıçta açıkça ortaya konulmuĢtur. Böylece, hem mikro hem de makro 

                                                
9
 Howard bütüncül kentte adem-i merkezileĢmeyi savunurken, iç kentte tek bir merkez olması 

konusunda ısrarcı davranmıĢtır. Böylece Howard, hem kentin aĢırı büyümesine bağladığı konut, alt 

yapı ve slum sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamıĢ hem de doğal süreç olarak gördüğü, daha pahalı 

iĢlevlerin kentin merkezinde toplanması eğiliminin karĢısında durmamıĢtır (Schubert, 1996: 74). 
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ölçekte ideal olana baĢlangıçta ulaĢıldığı için bu mekânsal örgütlenmeyi değiĢtirmeye 

de gerek yoktur. 

Ancak, ütopik yaklaĢımda görmezden gelinen önemli bir nokta vardır; oda 

mekânın değiĢimini engelleyebilmek için toplumun durağanlaĢtırmak gerekir, ama 

bu toplumun doğasına aykırıdır. Tamda bu nedenledir ki, ideal toplumu, ideal bir 

mekânsal örgütlenme içinde var etmeyi amaçlayan ütopyaların çok az bir kısmı 

hayalin ötesine geçip gerçekleĢtirilebilmiĢken önemli bir kısmı finansman sıkıntıları 

nedeniyle ya hiç gerçekleĢtirilememiĢ ya da yarıda kalmıĢtır.
10

  

Birçok ütopya hayata geçirilememiĢ olsa da kendinden sonraki ütopyacıları ve 

kent planlamacılarını etkilemiĢtir. Özelliklede, kent planlamacıları hem bütüncül 

kentsel mekânların planlanmasında hem de içinde yaĢadığımız kentlerin iç mekânsal 

örgütlemelerinde bu ütopyalardan etkilenmiĢlerdir.
11

 "...Ütopyanın gelecekle ilgili bir 

tasarı ve öneri olduğu dikkate alınacak olursa, bu durum insanı ĢaĢırtmaz..." ayrıca, " 

...Burada mekân ve kent özelinde, özellikle kent planlaması uygulamaları, yeni kent 

modellerinin yahut yaĢam alanlarının üretilmesi gibi alanlar dikkat çekmektedir. 

Kent ve mekân alanındaki yeni arayıĢlar, farklı modellemeler, ütopyadan ilham 

almaktadır..." (Alver, 2009a: 147) . Her ne kadar "...Marx ve Engels'in 'bilimsel 

sosyalizm' 'ütopyacı sosyalizm' gibi bir ayrıma giderek 19. yüzyıl ütopyalarını 

reddedip onları sosyalist kuramın dıĢına çıkarmalarına rağmen bilimsel sosyalist 

kuramı oluĢtururken kendilerinden önceki 'ütopyacı sosyalistler'in birikiminden ve 

yanlıĢlarından büyük ölçüde yararlandıkları bir gerçektir" (Kurt, 2007: 161). Öyle ki, 

                                                
10   Robert Owen'ın New Harmony'i 1824 yılında gerçekleĢtirilmek üzere baĢlanmıĢ fakat finansman 

sıkıntısı nedeniyle tamamlanamamıĢ, ancak bunu altısı ABD ve yedisi Büyük Biritanya'da olmak 

üzere yeni giriĢimler izlemiĢtir; Charles Fourier'in kırk kadar Phalange'ı ölümünden sonra Victor 

Considerant tarafından 1842-1858 yılları arasında Amerika'da Dallas yakınlarında kurulmuĢ ve 

Fourier‟un ateĢli takipçilerinden Godin tarafından 1859'da 'Familistere de Guise' projesiyle 
uygulanmıĢtır; Jean Baptiste Andre Godin'in bir Familistere'ı 1959 yılında Fransa'da kurulmuĢ; 

Ebenezer Howard'ın Bahçekent'i Letchworth ve Welwyn'de kurulmuĢ; Paolo Saturnini'nin Sakin 

Şehir'i hareketi 1999 yılında, var olan dört Ġtalyan kentinde küreselleĢme nedeniyle ortaya çıkan 

kentlerin aynılaĢmasına tepki olarak yerel değerlerin korunması ve değiĢime direnmesi amacıyla 

uygulanmaya baĢlamıĢtır (Gürel Üçer, 2004: 135-144; Sırım, 2012:1-2; Kurt, 2007: 166; Alver, 

2009: 149-150; Mumford, 1961: 183; Çınar, 2000: 35-36; Akkoyunlu, 2004: 8, 13). 
11

   Örneğin, Ebenezer Howard'ın Bahçekent kuramının izleri, 1946 yılında Ġngiltere'de çıkarılan Yeni 

Şehirler Kanunun'unda görmek mümkündür. Yasaya göre, sanayi ve nüfus kalabalık merkezlerden 

dağıtılmalı, bu merkezlere daha fazla nüfusun gelmesini engelleyecek tedbirler alınmalı ve tüm 

bunları gerçekleĢtirmek içinde yeni kentler kurulmalıdır (Mumford, 1961: 175). 
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'Yarın' adlı kitabında kapitalizme ve reel sosyalizme karĢı çıkan ve baĢkent 

oluĢumunu ya da alıĢılmıĢ kent örgütlenmelerini reddeden Robert Havemann (Kurt, 

2007: 168-169) kendi öncüllerinin baĢarısızlıklarından ve yaĢadığı dönemin 

yozlaĢmıĢlıklarından çıkardığı derslerle yarattığı ütopyada, var olandan farklı bir 

üretim biçimi örgütleme yoluna gitmiĢtir. 

1.1.2. Planlamacı-Ütopyacı YaklaĢım ve Kent 

Planlamacı ütopyacı yaklaĢımda, mekân yer kavramı üzerinden tanımlamakta 

ve mekânın sınırlarını belirleme çabası dikkati çekmektedir. Bu bağlamda “mekân” 

kavramının mimarlık, antropoloji ve kent planlaması alanında araĢtırma konusu 

edildiği görülmektedir.  Bu alanlarda, ya “zaman-mekân iliĢkisi” ya da matematiksel 

bir yaklaĢımla insan eliyle üretilen yapıtlar üzerinde durulmuĢtur ve “mekân” insan 

eliyle üretilen yapay bir çevre olarak kabul edilmiĢtir.
12

 Yani, mekân, sınırları ve 

ölçüleri çizilmeye çalıĢılan yapay çevre olarak ele alınmakta; yer kavramıyla 

iliĢkilendirilmektedir. Ayrıca, mekân kavramı tanımlanması ve somutlaĢtırılması 

gereken bir 'Ģey' olarak kabul edilmektedir.  

Heidegger birbirinden ayrı 'Ģeyleri' tanımladığını kabul ettiği ve birincisinin var 

oluĢunun ikincisinin var olabilmesi için ön Ģart olduğunu vurguladığı 'yer' ve 'mekân' 

kavramlarını Ģöyle açıklamıĢtır: “…Bir ırmağın bir yakasından ötekine çekilen bir 

köprü, artık onu tasarlayanlar ve inĢâ‟ edenlerden bağımsız bir „Ģey‟ olarak aslında 

gökyüzü ile yeryüzünü, ölümlüler ile kutsal olanları çevresinde toplar [versammelt], 

bu dörtlüyü biraraya getirir. Bunu gerçekleĢtirirken de söz konusu biraraya geliĢin 

gerçekleĢtiği bir „yer‟i [Der Ort] sağlamıĢ olur. Bunun anlamı Ģudur: köprü önceden 

varolan bir yere gelmemekte, tersine o yeri yaratmaktadır. Kendilerince yer tutan tüm 

Ģeyler de [Die Dinge] benzer biçimde mekânların oluĢmasına izin verirler. Dahası, 

                                                
12   Yer kavramı üzerinden mekânın tanımlamasıyla ilgili olarak bak. Nalbantoğlu, Hasan Ünal, (2005)                          

“Nedir Mekân Dedikleri?”, II. Disiplinlerarası Mimarlık-Felsefe Toplantısı, Ġstanbul, 

http://www.metu.edu.tr/~hun/articles/Turk/NedirMekân.doc; Tümertekin, Erol, (2007) "Planlama 

Eğitimi-Coğrafya ĠliĢkisi Üzerine", Kent ve Planlama: GeçmiĢi Korumak Geleceği 

Tasarlamak, haz. AyĢegül Mengi, Ankara: Ġmge Yayınevi, ss. 225-236. Ayrıca Avrupa'daki 

kentlerin planlanmasıyla ilgili olarak bak. Benevolo, Leonardo, (2006) Avrupa Tarihinde 

Kentler, çev. Nur Nirven, Ġstanbul: Litaratür Yayınları.  

 

http://www.metu.edu.tr/~hun/articles/Turk/NedirMekan.doc
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Almanca Raum sözcüğü de eski anlamıyla yerleĢmek ve barınmak üzere temizlenen, 

serbest kılınan ve böylelikle sınırları da [Die Grenze; peras] oluĢan yerleri anlatmak 

için kullanılmıĢtır. Sınır dedikleri de bir Ģeyin dıĢında gidip dayanıp durduğu bir 

nokta değil, tam tersine birĢeyin olageliĢinin baĢladığı çevren çizgisidir [horismos]. 

Mekân dedikleri de iĢte böyle, sözgelimi bir köprünün yer tutmasıyla oluĢur. Bu 

yüzden mekânların varlığı yerlerin varlığıyla mümkündür; yoksa, genelgeçer kabul 

gören Ģablonun öngördüğü soyut bir „mekân‟dan edinmezler varlıklarını“ 

(Nalbandoğlu, 2005: 10). 

Planlamacı ütopyacı yaklaĢımda, mekân üretim iliĢkilerinden ve toplumsal 

iliĢkilerden soyutlanarak,  diğer nesnelerden bağımsız bir nesne (Ģey) olarak kabul 

edilmektedir. Yani,  mekân somut bir yapılı çevre olarak tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaĢım çerçevesinde, mekân ya toplumun ihtiyaçlarını karĢılayan ya da toplumun 

değiĢimini sağlayan bir araçtan ibaret görülmekte, toplum ile mekân arasındaki 

diyalektik iliĢki göz ardı edilmektedir.   

Bu çerçevede, kent planlaması sürecinde toplum-mekân iliĢkisinde iki farkı 

yaklaĢım bulunmaktadır. Ġlki Fishman'ın uzman plancı, yönetsel plancı ya da mimar-

yönetici olarak adlandırdığı grup, toplum yöneticileri tarafından tanımlanan 

toplumun gereksinimlerine, hizmet eden teknik sorunların çözümüyle kendini 

sınırlarken; Frank Lloyd Wright ve Le Corbusier'un öncülüğünü yaptığı ikinci grup 

ise kent planlamasının toplumsal değiĢime hizmet edebileceğini kabul etmektedirler 

(Fishman, 2002: 121). Yani,  temelde hazırladıkları çizimlerle kendi ütopyalarını 

yaratan kent planlamacıları, kent mekânın matematiksel olarak biçimlendirilmesiyle 

ilgilenirken; ilk grup toplumun gereksinimlerinin mekânsal olarak karĢılanmasına, 

ikinci grup ise mekânsal planlamalarla toplumsal değiĢime vurgu yapmıĢtır. Bu 

araĢtırma kapsamında ilk gruptakiler "tasarımcı planlamacılar" olarak, ikinci 

gruptakiler ise "toplumcu planlamacılar" olarak adlandırılmıĢtır ve kent planlama 

sürecinde giriĢtikleri yaratım sebebiyle de ütopyacı olarak kabul edilmiĢlerdir. 

Tasarımcı planlama yaklaĢımının ilk öncüleri olan Leone Battista Alberti ve 

Flareti 15. yüzyılın ikinci yarısında, kentin ideal mekânsal tasarımı üzerine 

odaklanmıĢ ve "değiĢtirilmiĢ kullanım nesneleri ve mekânın düzenlenmesi açısından 
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arzulanır bir geleceğin tablosunu..." oluĢturmuĢlardır (Meyerson, 1996: 113). 

Kısacası kentin mekânsal olarak tasarlanması üretim iliĢkilerinden ve toplumsal 

yapıdan soyutlanarak, salt yapılı bir çevreye indirgenmiĢtir. Böylece, tasarımcı 

planlamacılar"...sundukları arzulanır gelecekte, sınıfsal yapıyı, ekonomik temeli ve 

hükümet yönetimi sürecini gözardı et..."miĢlerdir (Meyerson, 1996: 114).  

Ġlerleyen zamanda, bu yaklaĢımı benimseyen, Baron Haussmann, Louis 

Napoléon için üstlendiği Paris'in toptan yeniden yapılandırılması iĢinde, yoksulların 

durumunu göz ardı etmiĢ ve kimi zamanda daha da kötüleĢtirmiĢtir. Ne var ki, 

yoksulların durumu, onun yönetsel sorumluluğu değildir. Kentin yalıtılmıĢ 

kesimlerini birleĢtirmek ve ticari devinimi hızlandırmak istiyordu. Paris'in ortasından 

geçirdiği geniĢ bulvarlar da rejimin saygınlığına katkıda bulunmak ve gerektiğinde 

kentsel düzensizlikleri bastıracak süvari birliklerine geçiĢ kanalları olarak hizmet 

etmek üzere tasarlanmıĢtır. Ġngiltere'de 19. yüzyılın ikinci yarısında üretilen örnek 

kiralık konutlar, 'ucuz kulübeler' ve fabrika semtleri iyi niyetle ve sağlam bir 

planlamayla yapılmıĢlardır, fakat hiçbir zaman, kendilerini yaratan toplumun 

eĢitsizliklerini yansıtmaktan uzak kalmadılar (Fishman, 2002: 121-122). Ersoy 

(2007: 132)'un da vurguladığı gibi, bu planlama anlayıĢı teknik boyutundan çok bir 

siyasa aracıdır. Bu bağlamda da fiziksel yeniden yapılanma ile -kamu yararından çok 

egemen sınıfın yararına olsa da- bir taraftan kentin alt ve üst yapısı tümüyle 

yenilenirken, diğer taraftan da bir dizi sosyo-ekonomik ve politik amaca ulaĢılmıĢtır.  

Toplumcu planlamacılık anlayıĢının önemli temsilcileri olan Wright ve Le 

Corbusier da planlamacı yaklaĢımı toplumu göz ardı eden tasarımcı anlayıĢından 

dolayı eleĢtirmiĢ ve planlamacının tasarım-toplum bağını kurması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Wright ve Le Corbusier, teknik ilerlemeleri önemsemiĢler ve fiziksel 

ortamı, sanayi uygarlığının yeniden inĢasında araç olarak kullanmıĢlardır (Meyerson, 

1996: 120). Ancak, Wright toplumsal değer olarak bireyciliğin korunmasını 

amaçlamıĢtır. Bu amacına ulaĢmak için ise mekânın planlanmasında özeksizleĢmeyi 

araç olarak benimsemiĢ ve kentsel büyümeye karĢı tavır takınmıĢtır. Le Corbusier ise 

toplumsal bir değer olarak bürokrasiye vurgu yapmıĢ ve büyük bürokrasilerin üretimi 

eĢgüdümleyebileceği büyük kentleri hedeflemiĢtir (Fishman, 2002: 115).  
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Ayrıca, Wright, kent-kır ikilemi yerine kentle kırın kaynaĢması anlayıĢını 

benimsemiĢ ve kentsel iĢlevlerin ülke çapında yaygınlaĢtırılmasıyla bunun 

gerçekleĢtirilebileceğini öngörmüĢtür. Le Corbusier ise yoğunlaĢtırılmıĢ kentsel 

toplum anlayıĢını savunmuĢ; bunu ise kent merkezinde gökdelenlere, lüks 

lokantalara, mağazalara, tiyatrolara yer vererek; kent merkezinin çevresindeki geniĢ 

alanları tarım ve dinlence için bırakarak yapmıĢtır. Böylece, ancak köylülerin ya da 

ayrıcalıklı insanların sahip olabileceği olanaklara kentlilerinde sahip olması 

sağlanabilecektir  (Meyarson, 1996:120-121).  

Le Corbusier İşlevsel Kent yaklaĢımını benimsemiĢ ve bu yaklaĢımını 1925 

yılında Paris Kenti'nde hayata geçirmiĢtir; Paris'in stratejik bölgesindeki dar 

sokakları ve köhne konutları kaldırıp, büyük gökdelenlerle düĢey bir kent 

oluĢturmuĢtur (Harvey, 2008: 58). Yani, Le Corbusier kentsel iç mekânı planlarken 

konut, ticaret, dinlenme, ulaĢım vb. mekânları iĢlevsel olarak belirlemiĢ ve birbiriyle 

iliĢkilendirmiĢtir.  

ÇağdaĢ bir kentin geometrik, doğrusal/çizgisel olması gerektiğini düĢünen Le 

Corbusier'un Yarının Şehri, Işıldayan Kent yahut Üç Milyon Kişi için Çağdaş Kent 

adlı tasarımları akıl, mantık, iĢlevsellik, yararlılık, sadelik prensiplerine göre 

kurulmuĢtur. Modern bir mimar-mühendis olarak kendi çağının değerleriyle kente ve 

mekâna yaklaĢmıĢ; masa baĢında kâğıt üzerinde kendince ideal binalar ve kentler 

tasarlamıĢtır (Alver, 2009b: 149). 

Weber, mekânı matematiksel bir tasarımdan ibaret gören planlamacı yaklaĢımı 

eleĢtirmiĢ ve toplumsal örgütlenmeleri göz ardı ederek basit harita Ģekilleriyle düzen 

arama çabası içinde olunduklarını belirtmiĢtir. Yani, "Kentin mekânsal biçimini, 

insan davranıĢının temel bir belirleyicisi olarak görmek mümkündür. Bu 'mekânsal 

çevresel determinizm', kentin mekânsal çevresini değiĢtirerek yeni bir toplumsal 

düzen geliĢtirmeyi hedefleyen fiziksel planlamacıların kullandıkları bir varsayımdır. 

Aynı zamanda, mekânsal biçim ve toplumsal süreç arasındaki etkileĢimin 

karmaĢıklıklarını kırmanın da uygun bir yoludur, çünkü mekânsal biçimin toplumsal 

süreci etkilediği, basit bir nedensel çerçeve kurmuĢ olur..." Ancak bu kavrayıĢ 

Weber'i "...mekânsal çevresel determinizme saldırmaya ve bir toplumsal sürecin 
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sıklıkla -planlamacıya rağmen- kendine özgü mekânsal biçimine ulaĢan kendi 

dinamiğine sahip olduğu Ģeklinde geçici bir hipotez öne sürmeye itmiĢtir. Weber 

yeni bir mekânsal düzenin değiĢen teknoloji ve değiĢen sosyal normlara yanıt olarak 

ortaya çıktığını savunur. Planlamacı bu düzeni engelleyemez. Sadece baĢarısını 

yavaĢlatabilir ya da verimini düĢürebilir... planlamacı, toplumsal sürecin efendisi 

değil, hizmetkarı olmuĢtur" (Harvey, 2009: 31, 47). 

Tarihsel süreç içinde bizzat kent planlamacıları mekânı, toplumdan 

soyutlanmıĢ, statik yapılı bir çevreden ibaret gören anlayıĢtan uzaklaĢmaya ve 

toplumsal yapıyı planlama süreci içine dahil etmeye çalıĢan bir yaklaĢım geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu çerçevede, yalnızca somut bir mekân kavramlaĢtırmasından sıyrılıp 

hem somut hem de soyut olan ve tolumla birlikte dönüĢen bir mekân 

kavramlaĢtırmasını benimsemeye baĢlamıĢlardır. Fakat bu süreçte bile planlamacının 

temel mantığı somut olanı dönüĢtürmektir. Yılmaz ve Polat (2011: 78) bu süreci, 

mekân ile planlama kuramları arasında kurdukları iliĢki üzerinden 'statik mekânın 

dinamik mekâna evrimi' olarak adlandırmıĢlardır.
13

 

1.2. Ekolojik YaklaĢım ve Kentsel Mekân Çözümlemesi 

Kentsel mekâna iliĢkin 19. yüzyılın baĢından itibaren Chicago Okulu
14

 ya da 

Çevrebilimci (Ekolojik) olarak adlandırılan yeni bir akım, geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu 

akımın temel amacı, bir olgu olarak kabul ettikleri kentin, yalnızca objektif bir 

boyutunu  (konum, büyüklük ve büyüme)  ya da sadece toplumsal boyutunu 

                                                
13

  Planlama ve mekân arasındaki iliĢkinin tarihsel geliĢimi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için 

bak. Yılmaz, Merve ve Erkan Polat, (2007) "Planlama ve Mekânsal GeliĢme Kuramlarındaki 

Kabuk DeğiĢimi", Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını Planlamada Yeni Söylem ArayıĢları 

Bildiri Kitabı, Ulusal 2. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011, 

Ankara: ODTÜ Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Ağı Yayını (KBAM). ss. 77-84, 

kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari, Ġndirilme Tarihi, 12.05.2013; YetiĢkul, Emine ve Metin, ġenbil 
(2011) "Bir Planlama Aracı Olarak Piyasa Odaklı Planlama Kurumu: Uluslararası Örnekler ve 

Ülkemizdeki Mevcut Durum", Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını Planlamada Yeni Söylem 

ArayıĢları Bildiri Kitabı, Ulusal 2. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, 8-9 Aralık 

2011, Ankara: ODTÜ Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Ağı Yayını (KBAM). ss. 15-24, 

kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari, Ġndirilme Tarihi, 12.05.2013. 
14

   Chicago Okulu'nun en önemli temsilcileri Robert Park, Ernest Burgess, Louis Wirth ve Roderick 

McKenzie'dir. Robert Park Almanya'da, kent sosyolojisi alanında çalıĢan ilk sosyologlardan biri 

olan Georg Simmels'in gözetiminde çalıĢmıĢtır. Georg Simmels mekânsal çözümlemelerden 

ziyade metropolitan yaĢam üzerine yoğunlaĢmıĢ ve Ģehir yaĢamının getirmiĢ olduğu yalnızlığı 

açıklamaya çalıĢmıĢtır (Giddens, 2008: 945-946; Martindale, 2003: 23).  



27 

 

incelemenin ötesine geçip; her iki boyutu birlikte ele alarak ve kentin gerçeklerini 

birinci elden gözlemleyerek çözümlemek olmuĢtur
15

 (Martindale, 2003: 23). Yani, 

ekolojik yaklaĢım, bir olgu olarak kabul edilen kentin mekânsal biçimiyle, kentte 

yaĢayanlar arasındaki sosyolojik iliĢki bağını kurmaya yönelmiĢtir. Fakat sosyolojik 

iliĢkilerin çözümlenmesinde bireye dayalı topluluk anlayıĢı benimsenmiĢtir (Hatt, 

2002a: 130).     

Chicago Okulu düĢünürleri ve onların ardılları, kapsayıcı bir mekân kuramı 

geliĢtirmekten uzak bir biçimde, ekolojik iliĢkilerden yola çıkarak kent mekânını 

kendilerine araĢtırma alanı olarak seçmiĢler; kentlerin büyüklüklerine ve iç kent 

mekânına iliĢkin pek çok kuram geliĢtirilmiĢlerdir. Ayrıca, ekolojik yaklaĢımda 

kentsel mekânı iki boyutlu olarak çözümleme konusu etmiĢlerdir. Ġlki, bütüncül 

kentsel mekân ikincisi ise kentsel iç mekândır. Bütüncül kent mekânının 

çözümlenmesinde, kentin konumu, büyüklüğü ve büyümesi araĢtırmaların temel 

sorunsallarıdır. Yani,  Hatt (2002a:132, 135)'ın da ifade ettiği gibi, kentin 

çevrebilimsel örgütlenmesinin incelenmesinde, kentsel yığılmanın mekânsal 

boyutları araĢtırılmıĢ ve uygun kent büyüklüğünün ne olduğu ve farklı kent 

büyüklüklerinin nasıl dengeye getirilebileceği sorularına cevap aranmaya 

çalıĢılmıĢlardır. Bu bağlamda da, her kentin türlü yönlerden bakıldığında kendine 

özgü olduğu, ancak iĢlev ve biçim bakımından diğerlerine benzediği; biri üzerine 

öğrenilen Ģeylerin diğerleri üzerine yapılan çalıĢmalara destek olduğu ve benzer 

yerleĢim biçimlerine, içyapılara, büyüklüklere, iĢlevlere ve yerleĢme yerlerine sahip 

kentlerle sınırlanırsa geniĢ kapsamlı ve önerme niteliğinde genellemelere (Harris, 

2002: 56)
16

 gidilebileceği kabul edilmiĢtir.  

Chicago Okulu düĢünürleri, canlıların doğada yaĢadıkları çevreye belli bir 

dizgesel biçimde dağılmaya ve farklı türler arasında doğal bir denge kurmaya yatkın 

                                                
15

   Chicago  Okulu'nda,  kent,  temel  olarak  üç boyutuyla inceleme konusu edilmiĢtir. Bunlar: Kentin 

çevrebilimi (mekânsal boyut), kentin toplumsal örgütlenmesi (sosyolojik boyut) ve kentin içinde 

yaĢayan kentliler (sosyolojik boyut)'dur (Hatt, 2002a: 129).  
16

  Bütüncül kentsel mekânı, Harris (2002: 57) kentsel hizmetlerin sunumu bakımından, iĢlevsel olarak 

sınıflandırmıĢtır. Bunlar: hizmet kentleri, ulaĢım kentleri ve uzmanlaĢmıĢ kentlerdir. Ayrıca, 

bütüncül kentsel mekânla ilgili geliĢtirilen 'özekselleĢen yerler', 'tek büyük kent' ve 'sıra büyüklük' 

kuramları için bak. KeleĢ, RuĢen, (2004) KentleĢme Politikası, Ankara: Ġmge yayınevi, ss. 127-

130. 
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olduklarını kabul etmiĢlerdir. Bu ön kabule, ekoloji
17

 kavramından yola çıkarak 

ulaĢmıĢlardır. Onlar,  insanları diğer canlılarla özdeĢleĢtirmiĢ ve insanların 

yaĢadıkları habitatta (kentsel mekânda) benzer bir uyumu yakalamaya yatkın 

olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu anlayıĢın sonucu olarak da, hem büyük kentsel 

yerleĢim yerlerinin oluĢmasında hem de bu yerleĢim yerleri içindeki mahallelerin 

farklı konumlanıĢlarında aynı ön kabul geçerli olmuĢtur. Yani, kentler rastgele 

değil
18

, çevrenin avantajlı yönlerine uyumlu bir biçimde ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. 

Örneğin, modern toplumlardaki kentlerin pek çoğu  nehir kıyılarında, verimli 

ovalarda ya da ticaret yolları ile demiryollarının kesiĢme noktalarında kurulmuĢlardır 

(Giddens, 2008: 945). 

Toplum ise kırsal ve kentsel yerleĢmelerin boyutu ve yoğunluğu açısından 

farklılaĢtırmalar yapabilir. Özelliklede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan kentlerin 

sayısı, yayılımı ve iĢlevleri, toplumda egemen olan kültürün karmaĢıklığına ve 

kültürel değiĢkenlerinden etkilenme derecesine göre farklılık gösterir. Yani, kentin 

iĢlevleri, kültürünün yapısına, karmaĢıklığına ve bu nedenle de içinde bulunulan  

tarihsel döneme göre değiĢir. Ayrıca, kültürel ve teknolojik değiĢiklikler, kentlerin  iç 

kent mekânının yapısında değiĢimlere ve iĢlevsel örgütlenmelere yol açar (Hatt, 

2002b: 30, 33).
19

  

                                                
17

   Ekoloji, bitki ve hayvanların yaĢadıkları çevreyle olan uyumlarını inceleyen fizik biliminin bir alt 

dalıdır (Giddens, 2008: 945).  
18

   Ekolojik yaklaĢıma göre kentler,  rekabet, yoğunlaĢma, merkezileĢme, ayrıĢma, istila, bir birini 

izleme ve yerini alma gibi -biyolojik ekolojide karĢılıkları bulunan-süreçler yoluyla bir düzen 

kazanarak doğal alan haline gelmektedir (Martindale, 2003: 30; Giddens, 2008: 946). "Eğer 

doğadaki bir gölün ekolojisini inceleyecek olursak, farklı balık türleri, böcekler ve diğer canlılar 

arasında istikrarlı bir denge durumuna ulaĢmayı hedefleyen bir rekabetin yaĢandığını görürüz. Bu 

denge yeni bir türün yaĢam alanını 'istila' etmesi -gölü kendi yuvası haline getirmeye çalıĢması- ile 

bozulur. Gölün ortasındaki alanlarda üreyebilen kimi canlılar, gölün kıyı kesimlerine doğru 
çekilmek zorunda kalır ve burada soyları tehlikeye girebilir.  Ġstilacı tür ise eskiden burada 

yaĢamakta olan canlıların bu bölgedeki halefi haline gelir" (Giddens, 2008: 946-947). 
19

   Sjoberg hem bütüncül hem de iç kent mekânın iĢlevsel örgütlenmesinde, bağımsız değiĢken olarak 

sanayileĢmeyi esas almıĢtır. Sjoberg (2002: 41)'e göre; sanayileĢme, canlı üretim sisteminin 

kullanıldığı, "özel bir kurumsal yapının kurulmasını ve sürdürülmesini gerektiren, kentlerin 

ekolojik, ekonomik ve toplumsal örgütlenmesinde önemli değiĢikliklere yol açan, tamamen yeni 

bir üretim biçimidir." Yani, Sjoberg, olgucu bir yaklaĢımla, toplum-üretim-mekân iliĢkisini 

kurmaya yönelmiĢtir. Böylece, Diyalektik toplumsalcı yaklaĢımdaki üretim iliĢkilerini ve 

örgütlenmelerini değil; üretim iliĢkilerinin bir sonucu olan sanayileĢmeyi merkeze almıĢ ve mekân 

çözümlemesinde ekolojik yaklaĢımı korumuĢtur.    
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Park, tüm kent için geçerli olanın kentin alt kısımları için de geçerli olduğunu 

ve her mahallenin kendi tarihsel sürekliliğini sürdürerek sakinlerinin nitelik ve 

özelliklerini yansıttığını belirtmiĢtir (Martindale, 2003: 23). Bu çerçevede, ekolojik 

yaklaĢımda, kentsel iç mekânın çözümlenmesinde mekânsal farklılaĢma ana sorunsal 

olmuĢtur ve mekânsal ayrıĢma, kültürel ve simbiyotik değiĢkenlerin karĢılıklı göreli 

etkileri (Hatt, 2002a:133,134) yönünden çözümlenmiĢtir.  

Ekolojik yaklaĢıma göre kente "yerleĢme, Ģehrin bir yerinden baĢka bir yerine 

taĢınma ve Ģehir içindeki hareketlilik örüntüleri benzer biçimlere bürünmektedir. 

ġehrin sakinlerinin geçim savaĢı verirken yaptıkları düzenlemeler farklı mahallelerin 

oluĢmasını sağlar. ġehir birbirinden ayrı olan ve karĢıt toplumsal özelliklere sahip 

alanların bir haritası olarak görülebilir. Modern Ģehirlerin ilk geliĢim evrelerinde, 

sanayiler ihtiyaç duyulan hammaddelerin sağlanabileceği, ikmal hatlarına yakın olan 

uygun mevkilere toplanmaktadırlar. Nüfus ise bu iĢyerlerinin etrafında 

kümelenmekteydi; Ģehir sakinlerinin nüfusu arttıkça bu iĢyerleri de giderek daha 

fazla çeĢitlilik kazanıyordu. Bu Ģekilde artan konfor, daha çekici bir unsur haline 

gelir ve elde edilmesi için daha büyük bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olur. 

Arsaların değerleri ve emlak vergileri yükselir ve ailelerin barınma koĢullarının kötü 

ama kiraların düĢük olduğu varoĢlar haricindeki merkez mahallelerde yaĢamlarını 

sürdürmeleri zorlaĢır. ġehir merkezi, daha varlıklı ve ayrıcalık Ģehir sakinlerinin 

çevre etrafında oluĢmaya baĢlayan banliyölere taĢınmaya baĢlamasıyla birlikte, iĢ ve 

eğlence sektörünün egemenliği altına girer. Bu süreç yolcu taĢımacılığı yapılan 

yolları takip eder, zira iĢe giderken yapılan yolculuğu olabildiğince kısaltır; bu yollar 

arasında kalan bölgeler daha yavaĢ geliĢir" (Giddens, 2008: 946-947). 

Yani, Giddens'a göre, ekolojik yaklaĢımda, "...canlıların birbiriyle olan 

iliĢkilerinin sürdürebilmek için iliĢkiye girmeleri, iĢbirliğinde bulunmaları ya da 

tersine çatıĢma içinde olmaları, kent biçimini büyük ölçüde belirler. Böylece, kent, 

bir bakıma doğal bir biçimde, iĢyeri, eğlenme-dinlenme, sanayi, oturma iĢlevlerini 

görebilecek bölgelere ayrılır..."
20

 (Duru, 2002: 11).  

                                                
20 Harris (2002, 65-75) iç kent mekânını, sanayi, iĢ ve oturma bölgeleri olarak iĢlevsel açıdan 

sınıflandırmıĢtır. Bu bağlamda da, iç kent mekânıyla ilgili, 'ortak özekli', 'birden fazla özekli' ve 

'dilimler' kuramlarını geliĢtirmiĢtir. Ekolojik yaklaĢım bağlamında, iç kent mekânıyla ilgili 
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Park'ın ifade ettiği gibi, kent, "uzayda (space) dıĢsal olarak örgütlenmiĢ; 

kendine ait yasaların üretildiği bir birimi temsil etmektedir" (Martindale, 2003: 25) 

ve "bir kez kurulduğunda nüfusun bütünü içinde bireyleri tek tek seçen ve neredeyse 

hiç hata yapmadan onları en uygun oldukları bölgede ya da muhitlere yerleĢtiren 

büyük bir düzenek gibi davranmaktadır" (Giddens, 2008: 945-946).  Ayrıca, bu 

kentte, Mckenzie'nin de vurguladığı gibi, toplum, coğrafi olarak rekabet ve 

seleksiyon tarafından dağıtılmıĢ bireylerden oluĢmakta; insan kurumları, mekânsal 

(uzaysal) iliĢkilere uymakta; bu mekânsal (uzaysal) iliĢkiler değiĢtikçe sosyal iliĢkiler 

değiĢmektedir (Martindale, 2003: 27-28). Yani ekolojik yaklaĢıma göre, mekânsal 

değiĢiklikler sosyal iliĢkilerde değiĢime yol açmaktadır. Fakat bu anlayıĢ 'mekân 

belirlenimcilik' olarak kabul edilmiĢ (Alkan, 2007: 95) ve mekân ile toplum 

arasındaki iliĢkide tek boyutlu yaklaĢımı nedeniyle eleĢtirilmiĢtir. 

1970'lerde ekoloji alnında geliĢtirilen esnek-uyum (resilience) kavramı kentle 

iliĢkili olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda kullanılmaya baĢlanan, 

'kentsel esneyebilirlik ya da uyum' kavramı, kentleri sadece ekolojik değil sosyal-

ekolojik sistemler olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaĢımda bir sistem olarak kent, 

genellikle öngörülemeyen dıĢ etkenler karĢısında yapısal özelliklerini kaybetmeden 

dayanabilme, değiĢen koĢullara uyum sağlayabilme, kendini yenileyebilme yani 

sürdürülebilirliklerini sağlayabilme özellikleriyle ele alınmaktadır (Altay Kaya, 

2011: 336). Ayrıca Knox ve Pinch'in  belirttiği gibi, "BeĢeri coğrafyanın dört ana 

paradigması durumunda olan kantitatif, davranıĢsal, yapısalcı ve post yapısalcı 

yaklaĢımlar kent coğrafyası araĢtırmalarında da her yönüyle etkisini göstermiĢtir. 

Son yıllarda, post yapısalcı yaklaĢımın dikkat çektiği toplumsal eĢitsizliklerin 

çeĢitlenmesine bağlı olarak toplumsal farklılaĢmaların kentsel mekândaki 

görünürlüğünün daha da artıĢı, kentleri sadece fiziksel yapılar olarak görmekten 

ziyade, insanın yaratma ve hayal gücünün yansıdığı yapılar olarak algılama biçiminin 

benimsenmesini sağlamıĢtır..." (Aktaran: YüceĢahin, 2011: 306). 

                                                                                                                                     
geliĢtirilen kuramlar hakkında bak. KeleĢ, RuĢen, (2004) KentleĢme Politikası, Ankara: Ġmge 

yayınevi, ss.121-127; Ayrıca, ekolojik yaklaĢımda çerçevesinde iç kent mekânıyla ilgili geliĢtirilen 

'konum kuramları' için bak. Harvey, David, (2009) Sosyal Adalet ve ġehir, çev. Mehmet Moralı, 

Ġstanbul: Metis Yayınları. 
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Sonuç olarak, Chicago Okulu düĢünürleri, kentin mekânsal örgütlenmesine 

iliĢkin fikirleri genel bir sistematiğe dönüĢtürmeye gayret etmiĢler. Fakat, ekolojik 

yaklaĢımı yalnızca ABD deneyimi ile oluĢturmuĢ olmaları nedeniyle, mekân 

kavramını genel bir sistematiğe oturtamamıĢlardır. Ekolojik yaklaĢıma göre, kent, 

mekânda fiziksel geniĢlemesi ile farklılaĢması açısından ele alınmıĢ ve ekolojik 

sistemde bir olgu olarak kabul edilmiĢtir. Toplum mekân iliĢkisinde ise temelde 

mekânın bizzat kendisine toplumsal yapıyı değiĢtirici bir iĢlev yüklenirken; 

bireylerin belli bir mekânda yığılmasıyla oluĢtuğu toplumdaki,  kültürel değiĢimlerin 

ve teknolojik yeniliklerin de mekânda faklılıklara neden olduğu anlayıĢı 

benimsenmiĢtir. Bu temel anlayıĢ nedeniyle de Alkan (2007: 95)'ın da belirttiği gibi, 

günümüzde 'mekân belirlenimcilik' olarak eleĢtirilmektedir. 

1.3. Toplumsalcı Kuramlarda Kentsel Mekân Çözümlemesi 

Mekân kuramlarının geliĢimine tarihsel süreç içinde baktığımızda, mekân-

toplum ikilisinde farklı konumlamaların olduğunu görülmüĢtür. Ütopyacı 

yaklaĢımda, mekân ideal topluma ulaĢmada bir araç olarak kabul edilmiĢken; 

planlamacı yaklaĢımda, mekân ana özne durumundadır ve kentin fiziksel çehresi 

amaç edinilmiĢtir; toplum ise yer Ģekillendirilmesiyle biçimlendirilebilecek ikincil 

bir unsurdur. Son evrede, toplumsalcı kuramlar açısından mekân-toplum ikilisi ise 

karĢılıklı iliĢki ve etkileĢim temelinde kuramsallaĢtırılmıĢtır. Fakat toplum 

kuramlarında var olan toplumun kökenine iliĢkin yaklaĢım farklılığı toplumsalcı 

mekân kuramlarında da bir ayrıĢmaya neden olmuĢtur. Yani, toplumsalcı mekân 

kuramları, toplumu merkeze almalarına karĢın, toplumu yaratan iliĢkiler, süreçler ve 

örgütlenmeler bakımından temelde farklılaĢmıĢtır. Böylece, toplumsal örgütlenmeyi 

ve sosyal iliĢkileri, insanların bir araya gelmesi sonucunda oluĢan doğal bir olgu 

olarak gören olgucu toplumsalcılar ile toplumu insanların yaratmıĢ olduğu üretim 

iliĢkilerinin ve örgütlenmelerinin biçimlendirdiği yapı olarak kabul etmiĢ olan 

diyalektik toplumsalcılar, toplum-mekân iliĢkisini farklı biçimde çözümlemiĢlerdir. 

Bu çözümlemeyi yaparken, ilkinde bireye dayalı bir toplum; ikincisinde ise bir yapı 

olarak kabul edilen toplum anlayıĢı benimsenmiĢtir. 
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Olgucu toplumsalcı yaklaĢımda, mekân-yer toplumun bir sonucu iken; 

diyalektik toplumsalcı yaklaĢımda, mekân -toplumsal süreçlerin mekânsallığı- 

toplumsal iliĢkilerin oluĢturucusu; yani, mekân hem toplumun olumsal bir sonucu 

hem de onun kurucu bir unsurudur. Tarihsel süreç içinde toplumu algılamadaki 

farklılığa dayalı olarak kent-mekân bağlamında iki yaklaĢım geliĢmiĢtir. Bunlardan 

ilki kenti iĢlevlerine göre sınıflandıran 'fonksiyonalist yaklaĢım' ikincisi ise kenti 

üretim biçimleri üzerinde çözümleyen 'yapılandırmacı yaklaĢım'dır. 

Bu bölüm kapsamında, yukarda belirtilen farklı iki anlayıĢ çerçevesinde kentsel 

bağlamda mekân kuramlarının geliĢimi incelenmiĢtir. 

1.3.1. Fonksiyonalist Toplumsalcı YaklaĢım ve Kent  

Kentsel mekâna iliĢkin çalıĢma yapan toplum bilimcilerin baĢında, kentlerin 

kökenlerini ortaya çıkarmaya çabalarken, kentin coğrafi konumunu ve büyümesini 

açıklamaya yönelen Rocher, Charles H. Cooley ve Josiah Strong'dur. Bu üç toplum 

bilimci de 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın baĢında içinde yaĢadıkları ve hızla 

sanayileĢmekte olan kentler üzerinden kentsel topluma ve mekâna iliĢkin kuramlar 

ortaya koymaya çabalamıĢlardır. Fakat bu kuramların geçerliliği, onları 

geliĢtirenlerin içinde bulundukları ve gözlemledikleri kentlerden öteye gidememiĢtir. 

Cooley'nin ulaĢım teorisine göre; kentler "dini bir mekâna ya da bir kaleye 

yakınlığına göre kurulmuĢ ve bazı Ģehirler tarihte hep siyasal mülahazalarla 

konumlandırılmıĢsa da Ģehirlerin konumundaki temel nedenler, ulaĢım alanında 

yatmaktadır. UlaĢımda bir kesinti (bu ulaĢım, malların bir nakliyeciden bir baĢkasına 

devredilmesinden ibaret bile olsa) çok sayıda teçhizat ve tesis gerektirmektedir.  Bu 

yüzden kent oluĢumları, nehirlerin ağızlarında yahut kilit noktalarında, tepelerin ve 

ovaların buluĢma noktalarında ve diğer benzer bölgelerde gözlenmektedir. Geçici 

depolama imkânı sayesinde malların sahipliğinde bir değiĢiklik olduğu durumlarda 

da merkez, rıhtım ve depo iĢçileriyle, ithalatçı ve ihracatçılarla, tüccarlar, döviz 

tacirleri, muhasebeciler, geri hizmet personeli ve diğer pek çok biçim ve türlerle 

çarçabuk büyür..." (Martindale, 2003: 16-17). Cooley, kentsel mekânın büyümesini 

ulaĢım sistemiyle iliĢkilendirmiĢtir. Bu iliĢkilendirmede, doğanın doğrudan 
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belirleyici olduğu ulaĢım mekânları ve yapılı ulaĢım sistemi kentsel mekânın 

oluĢumunda ve geliĢiminde etkin güçler olarak kabul edilmiĢtir. 

Ġnsanların neden kentsel mekânlarda yoğunlaĢtıklarını sorgulayan baĢka bir 

toplum bilimci ise Adna Weber'dir. Weber'e göre; "... bu sürecin temelde ekonomik 

güçlerin ürünü olduğu, bu güçlerin ise sanayi devrimiyle önem kazanan Ģu güçler 

olduğu sonucuna varıyordu: buhar ve makine, ticaret, modern ulaĢım sorunlarının 

halli tarımın sanayileĢmesi ve verimliliğin artması, ticari merkezlerin büyümesi, 

ulaĢım (Cooley ile aynı vurgu), sanayileĢme ve fabrika sistemi. Kentsel büyümenin 

bu temel nedenlerine ilave olarak Adna Weber, ekonomik, sosyal ve politik nitelikli 

bir dizi ikincil nedenin de olduğunu düĢünüyordu. Ġkincil ekonomik anlamda Ģehir, 

ulaĢım, finans, üretim ve ticaretteki devrimden dolayı değil, aynı zamanda 

ücretlerdeki yüksekliği cazibesinden ve çeĢitli fırsatların çekiciliğinden dolayı da 

büyür"  (Martindale, 2003: 17-18). Yani, Weber, kentsel mekânın iĢlevsel olarak 

geniĢlemesi ve bu iĢlevsel geniĢlemeye bizzat mekânın etkisi üzerinde durmuĢtur. 

Cooleny ve Adna Weber yalnızca kentin fiziksel ve dıĢsal boyutu üzerinde 

durmuĢ ve kentin varlığını önceden kabul ederek kentin boyutlarını, büyümesini ve 

konumunu açıklamaya çabalamıĢlardır (Martindale, 2003: 21). 

Kentsel mekânın modern medeniyetin, moral ve manevi özelliklerin aksine tek 

yanlı maddi bir büyüme gösterdiğini belirten toplum bilimci Josiah Strong ise maddi 

olarak hızla büyüyen kenti 'materyalistik kent'
21

 olarak adlandırmıĢtır. Strong, bu 

kentin maddi büyümesini, bilimsel tarımın geliĢmesi, kol gücünün yerini makine 

gücünün alması ve ulaĢımın geliĢmesi sonucunda nüfustaki yeniden dağılıma 

bağlamıĢtır. Strong, bir taraftan kentsel mekânın büyümesine eleĢtiri getirirken diğer 

taraftan da doğrudan kentsel mekânın kendisinin ve iç kent mekân örgütlenmesinin 

bir parçası olan gecekondunun moral düĢüĢün sebebi olarak görmüĢtür (Martindale, 

2003: 19-21). Yani, Strong, kentsel mekânın hızlı büyümesini istenmeyen bir 

geliĢme olarak kabul etmiĢ ve kentsel mekânın bizzat kendisini kentsel toplumdaki 

yozlaĢmanın odağı olarak görmüĢtür.  

                                                
21

 Strong'a göre; fiziksel büyümesiyle entelektüel ve moral geliĢimi orantılı olmayan kentler 

meteryalistiktir (Martindale, 2003:20). 
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Strong, kenti, yozlaĢmanın merkezi olarak açıklamıĢtır ve bu açıklamada, 

bireyin temel almıĢtır. SanayileĢme sonucunda, kentte medeniyet daha da 

karmaĢıklaĢarak bireyi parçalamıĢ ve baĢarısızlaĢtırmıĢ; baĢarısız birey ise toplumsal 

açıdan yıkıcı olmuĢtur. Ayrıca, kentteki zenginleĢme, bireyin moral sağduyuya sahip 

olmaması ve cehaleti toplumsal bozulmaya neden olmuĢtur. Bunu durumun kentsel 

iç mekâna yansıması neticesinde, bir uçta evler ortadan kalkmıĢ, zenginler arasında 

otel ve kulüp hayatı ev yaĢamının yerini almıĢ; diğer uçta da kiralık odalarda, 

kalitesiz apartmanlarda yaĢayan evsizler ile iĢsiz güçsüz göçmenler sınıfı oluĢmuĢtur 

(Martindale, 2003: 20).   

Sosyolojinin kurucularından sayılan Max Weber'de öncülleri gibi kentlerin 

doğuĢunu önemli bir sorunsal olarak görmüĢ; kentin farklı koĢullar altındaki çeĢitli 

bölgelerde yavaĢ yavaĢ doğduğunu ve güç yapılanmaları içinde özgün bir biçim 

kazandığını belirtmiĢtir (Martindale, 2003: 71). Weber kent sorunsalını modernite 

kavramsallaĢtırması üzerinden çözümlememiĢtir. "Fonksiyonalist yaklaĢımın öncüsü 

sayılan Max Weber tabakalaĢma olgusunun altında üç farklı kavramın yattığını; 

bunların sınıf, statü ve iktidar olduğunu ileri sürmüĢtür. Buna göre Weber Marxisit 

bir kavram olan sınıfı muhafaza etmiĢ ve ona diğer tabakalaĢma boyutları olan, 

tüketim normları, yaĢ, din, ırk, meslek, vb. etkenlere göre tanımlanabilecek statü 

kavramı ile siyasal iktidarın dağılımı sürecini eklemiĢtir. Böylece, tabakalaĢma 

sorunu üç boyutlu bir sistem olarak ele alınmıĢtır. Bu tabakalaĢma sorununa 

Weberian yaklaĢımın batılı sosyal bilimciler üzerinde oldukça etkili olduğu ve statü 

yahut iktidar kavramının en aĢağı sınıf kavramı kadar önemli ve kullanılır olduğu 

görülmektedir... fonksiyonalist yaklaĢıma göre, 19. Yüzyılda yaĢamıĢ Tocqueville, 

J.S. Mill, Alfred Marshal gibi düĢünürler tarafından da ifade edilmiĢ ve 

endüstrileĢmenin bir sosyal eĢitlik sağlayacağı ileri sürülmüĢtür. Fonksiyonalistler 

endüstrileĢmiĢ modern toplumda sınıf çatıĢması yerine grup çatıĢmasının egemen 

olduğunu savunmaktadır. Bu grup çatıĢmasının temelinde ise ekonomik olduğu kadar 

otorite, iktidar ve statü dağılımı yatmaktadır" (ġaylan, 1974: 52-53). Bu bağlamda, 

Weber, makro ölçekte kent sınıflandırmasını egemen ekonomik, politik bileĢenler 

üzerinden iĢlevsel bir yaklaĢımla ele almıĢ ve kentleri ticaret (pazar), üretici, tüketici, 

idari olarak iĢlevsel bir anlayıĢla sınıflandırmıĢtır (Weber, 2003: 92, 97). Ayrıca 
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Weber, kenti "... çoğu kere, büyük bir kalabalığın yoğun bir Ģekilde yerleĢtiği ve 

sakinlerinin birbiriyle karĢılıklı kiĢisel tanıĢıklıklarının olmadığı kadar geniĢ bir 

koloni oluĢturdukları..." (Martindale, 2003: 64) bir alan olarak tanımlamıĢtır. Ayrıca 

Weber, kentte her iĢin bir meslek olma eğilimi taĢıdığını belirtmiĢtir (Martindale, 

2003: 67). Bu durumun bir neticesi olarak da, bir kale içinde siyasi nitelikteki askeri 

mahalle, ekonomik nitelikteki sivil mahallin ayrı konumlanmıĢ olduğunu belirtmiĢtir 

(Weber, 2003: 102). Yani, Weber, mikro ölçekte kentin iç mekânsal yapılanmasını 

da iĢlevsel olarak ele almıĢtır. 

Michael Smith ve Thomas Bender'de mekânı modernizm ile iliĢkilendirmiĢ ve 

her iki yazar, "moderniteyi 'tarihi geliĢmenin önüne geçilemeyen itici kuvveti' 

olmaktan ziyade, 'mekândan mekâna ve zamandan zamana çeĢitlilik gösteren belirli 

mekânsal ve sosyal pratiklerin, sosyal olarak inĢa edilmiĢ ve büyük ölçüde yerel 

koĢullara bağlılık gösteren temsili' olarak değerlendirmiĢlerdir. Yazarlar, 

modernitenin devlet adına hareket eden sosyal aktörler ve temsilciler tarafından 

kullanılan söylemlerin ve pratiklerin birbiriyle rekabet halinde, sosyal olarak üretilen 

bir ifadesi olduğunu ileri sür"müĢlerdir (Aktaran: Zeybekoğlu, 2009: 215-216). 

1950'lere gelindiğinde ise Amos Hawley 'Kent Ekolojisi' yaklaĢımını ortaya 

atmıĢtır. Hawley, bu yaklaĢını karĢılıklı bağımlılık, farklılaĢma ve mekân-zaman 

çözümleriyle geliĢtirmiĢtir. Hawley, öncülleri gibi "sınırlı sayıdaki kaynağın 

kullanımı konusunda yaĢanan rekabet konusuna odaklanmak yerine, farklı Ģehir 

alanlarının karşılıklı bağımlılığı konusuna odaklanmıĢtır. Farklılaşma -grupların ve 

mesleki rollerin özelleĢmesi- insanların çevreye uyum sağlama yollarının baĢında 

gelir. Birçok kiĢinin bağımlı olduğu gruplar, genellikle yaĢadıkları coğrafi konumun 

merkeziliğinde kendini gösteren baskın bir role sahip olacaktır. Sözgelimi, bankalar 

ya da sigorta Ģirketleri gibi toplumun büyük bir kısmı için yaĢamsal öneme sahip 

olan hizmetleri sağlayan ve bu yüzden yerleĢim yerlerinin merkezlerinde bulunan iĢ 

kolları bu duruma bir örnektir. Gelgelelim, Hawley kentsel alanlarda ortaya çıkan 

mıntıkaların yalnızca uzamsal iliĢkilere göre değil, aynı zamanda zamansal iliĢkilere 

göre de oluĢtuğuna dikkati çeker. Sözgelimi iĢ dünyasının baskınlığı yalnızca toprak 

kullanım örgütlerinde değil, aynı zamanda günlük yaĢamdaki etkinliklerin ritminde 
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de açığa çıkar, bunun bir örneği, paydos vaktidir. KiĢilerin günlük yaĢamlarını 

zamana göre düzenlemesi, Ģehrin mahalleleri arasındaki sıradüzeni yansıtır" 

(Giddens, 2008: 947-498).   

1950'lerin sonuna gelindiğinde Gideon Sjoberg üretim biçimi ile kentlerin 

ekolojik (mekânsal), ekonomik ve toplumsal örgütlenmesi arasında iliĢki kurmuĢtur. 

Sjoberg üretim biçiminde temel belirleyici olarak ise sanayileĢmeyi kabul etmiĢtir. 

Ona göre sanayileĢme kenti oluĢturan toplumsal yapı için gerekli olan araçları 

sağlamaktadır. Yani sanayi öncesi canlı güç kaynağına dayanan ekonomik sistem ile 

sanayileĢme sonrası canlı olmayan güç kaynağına dayanan ekonomik sistem kentsel 

toplumu yapılandırmaktadır. Bu noktada kentler onları oluĢturan toplumlar 

tarafından üretildiği kabul etmektedir. Sjoberg sanayileĢme öncesi kentleri 

fonksiyonel bir yaklaĢımla siyasal, dinsel ve eğitimsel iĢlevlerine göre 

sınıflandırmaktadır. Ayrıca mikro ölçekte bu kentlerin iç örgütlenmesi ile kentin 

ekonomik ve toplumsal yapısı arasında yakın ilgi olduğunu belirtmektedir. Bu 

noktada kent toplumu çeĢitli tabakalardan oluĢmaktadır ve kent alanın kullanımında 

meydana gelen farklılaĢma (kentteki nüfusun alt bölümlerinin yerleĢimi) kenttin 

toplumsal katmanlaĢmasının bir yansımasıdır (Sjoberg, 2002). Sjoberg 

sanayileĢmenin belirlediği üretim biçimi üzerinde kentin mekânsal oluĢumunu ve 

örgütlenmesini kuramsallaĢtırmıĢtır. Bunu yaparken de temel sorunsal olarak 

sanayileĢmiĢ Avrupa ve ABD dıĢındaki kentleri kapsayacak kentsel kuram ortaya 

koymaktır. 

20. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise fonksiyonalist yaklaĢımın ardıllarından 

olan Dirk Schubert, kentsel mekânla ilgili kuramsal tartıĢmalarda, yoğun bir biçimde 

araĢtırma alanı oluĢturan 'kentsel yenileme' kavramını sorunsallaĢtırmıĢtır ve kentsel 

yenilemenin baskın bir biçimde planlamacı yaklaĢımla ele alınmasına karĢı çıkmıĢtır. 

Bu bağlamda, Schubert (1996: 60) kentleĢme sürecinin bizzat kendisini, 19. 

yüzyıldan itibaren mekânsal yapıyı tamamen değiĢtiren ve sorunlar ortaya çıkaran 

özne olarak kabul etmiĢtir. Ayrıca, Marx Weber ve Norbert Elias tarafında  formüle 

edilen modernleĢtirme kuramları üzerinden kenti çözümlemiĢtir. Özellikle, slum, 
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kentsel yenileme, vb. kentsel iç mekân örgütlenmeleri toplumsal tabakalaĢma 

kavramı üzerinden açıklamıĢtır. 

Schubert, mimarlık, sanat ve kent tarihi araĢtırmalarında kentlerin büyümesiyle 

ilgili biçimsel sorunların temel çerçeveyi oluĢturmasını eleĢtirmiĢtir. Ayrıca, 

toplumun modernleĢme süreciyle bağlarının bir kenara bırakılmasına dikkati çekmiĢ 

ve yeni yapılaĢmayla ilgili konuların görüntülere ve biçimsel dağarcığa 

sıkıĢtırılmasına karĢı çıkmıĢtır. Kısacası, Schubert, bütüncül bir yaklaĢımla kuramsal 

çerçeve oluĢturmak yerine; modernleĢme kuramıyla, planlamacı anlayıĢla geliĢtirilen 

kentsel yenileme yöntemlerini eklemlemeye yönelmiĢtir.
22

  

1.3.2. EleĢtirel Toplumsalcı YaklaĢım ve Kent 

EleĢtirel yaklaĢımın öncüsü Marx tarafından fonksiyonalist toplumsalcı 

yaklaĢımlar Ģiddetle eleĢtirilmiĢtir. Ortada apaçık duran bir olgu, toplumun 

birbirinden farklı çeĢitli katlardan meydana gelmiĢ olduğuydu, Marx‟a göre bu 

tabakalaĢma sorunu bir sınıf farklılaĢması olarak açıklanabilirdi, Toplum esas 

itibariyle üretim mallarına sahip olanlar ve olmayanlar diye iki sınıfa ayrılmaktadır 

(ġaylan, 1974: 52). 

Marxist'ler bir taraftan toplumu bir yapı olarak kabul ederken diğer taraftan da 

üretim tarzının bu yapıyı biçimlendirdiği ön kabulünden hareket etmektedirler. Bu 

çerçevede, Marxistler kenti sorunsallaĢtırırken yer ya da mekân olarak adlandırılan 

yapılı çevreyi tanımlamak yerine birikimin coğrafi değiĢimini çözümleme yoluna 

gitmektedirler. Çünkü birikimin coğrafi dönüĢümü  -birikimin yeniden örgütlenmesi- 

mekânda dönüĢüm yaratmakta ve somutlaĢmaktadır. Marxistler, tarihsel süreç içinde 

birikimin coğrafi dönüĢümünü 'Bağımlılık Okulu', 'Sistem YaklaĢımı' ya da 

'Yapılandırmacı YaklaĢım' gibi farklı yöntemler kullanarak açıklamaya 

çalıĢmmıĢlardır. 

                                                
22   Türkiye'de kentlerin mekânsal örgütlenmesini modernizm kavramlaĢtırması üzerinden çözümleyen 

Tekeli (1998: 20)'ye  göre; mekân organizasyonunun dönüĢümünü belirleyen iki temel süreç, 

nüfusun ve sermayenin mekândaki yeniden dağılımıdır. Nüfusun mekânda yeniden dağılımı iki 

farklı olgunun bileĢkesidir. Bunlardan birincisi her bölgenin ya da yerleĢmenin nüfus artıĢı, diğeri 

ise aldığı ya da verdiği net göçtür.  Kapitalin mekânsal dağılımını etkileyen en önemli neden ise 

ekonomik politikalardaki değiĢiklik olmuĢtur. 
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1.3.2.1. Bağımlılık Okulu ve Kent  

Kapitalizm yeni bir coğrafyaya ne kadar erken girer ve orayı ne kadar hızlı 

kapitalist pazarla bütünleĢtirirse o oranda kentleĢmeyi hızlandırır. Bu Kapitalist 

pazarlarla eklemlenme hızı ve yoğunluğu ise  kentsel mekânın geniĢleme oranını ve 

yeniden örgütlenme düzeyini belirler. Kılıç (1984: 135) bu süreci Latin Amerika ve 

Afrika örneği üzerinden Ģöyle örneklendirmektedir; "Latin Amerika, azgeliĢmiĢ 

ülkeler arasında en önemli kentleĢmeye sahiptir. Çünkü bu kıta kapitalist pazarla 

daha erken bütünleĢmiĢtir. Kentsel örgütlenme bu kıtanın kimi bölgelerinde oldukça 

ileri düzeydedir. Dolayısıyla, bu bölgelerde daha etkili bir sömürü ve sanayileĢme 

düzeyi ortaya çıkmıĢtır. Buna karĢılık, Afrika'da kentsel örgütlenme daha geç 

belirmiĢ ve kentleĢme derecesi 1950'li yıllardan sonra yükselmeye baĢlamıĢtır." 

1.3.2.2. Sistem YaklaĢımı ve Kent 

Sistem YaklaĢım'ında, kapitalist sistemin geliĢim süreci sorunsallaĢtırılmıĢtır 

ve kapitalizmin kökeni üzerinden birikimin coğrafi örgütleniĢi çözümlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

1980‟den günümüze kadar geçen süreçte, kent mekânının dönüĢümü ilk olarak 

“J. Friedman ve G. Wolf tarafından araĢtırma konusu yapılmıĢtır. Fredman ve Wolf 

konuyu „Dünya Sistem Analizi‟ çerçevesinde ele almıĢlardır. Daha sonraki 

çalıĢmalarda Friedman, dünya ölçeğinde ön plana çıkan kentlere „world city‟ yani 

dünya kenti adını vermiĢtir” (Pustu, 2006, 147). Bu çerçevede, Tokyo, London, 

NewYork, Paris, Sinapur, Ġstanbul vb (Scott, 2001, 71) pek çok kent araĢtırma alanı 

olmuĢtur. Scott‟un (2001) yaptığı sınıflandırmaya göre, Türkiye‟deki kentler 

arasında yalnızca Ġstanbul “dünya kenti” olarak bilim çevrelerince kabul görmektedir 

ve inceleme alanı olarak ele alınmaktadır. 

Sistem YaklaĢımının önemli isimlerinden biri olan Wallerstein ise, kapitalist 

sistemin on beĢinci yüzyıl sonlarında Avrupa'da doğmuĢ; on dokuzuncu yüzyıl 

sonlarına gelindiğinde ise tüm yerküreyi kaplayacak biçimde mekânda geniĢlemiĢ ve 
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bugün hala geniĢlemekte olan bir üretim tarzı olduğunu kabul etmektedir 

(Wallerstein, 2009: 16).  

Wallerstein üretim biçimi ile mekân arasında kurduğu iliĢkide, kapitalizmi 

sistem yaklaĢımı üzerinden çözümlemiĢtir. Bu çözümlemede, kapitalizm dıĢındaki ya 

da kapitalist üretime eklemleneme sürecindeki coğrafyalardan, ileri kapitalist 

coğrafyalara kaynakların aktarımıyla ilgili süreci açıklama çabası içine girmiĢtir ve 

'merkez-çevre kuramını' geliĢtirmiĢtir. Böylece, Wallerstein üretim biçimi üzerinden 

kapitalizm ile mekânı iliĢkilendirmiĢ, "merkez-çevre kuram"ını geliĢtirmiĢ ve bir 

olgu haline gelmiĢ olan kentler hiyerarĢisini yaratan üretim sürecini açıklamaya 

katkıda bulunmuĢtur. 

Wallerstein (2009: 16) kapitalizmin yeni pazarlara yöneldiği ve kapitalistin 

üretim kârlarını gerçekleĢtirmek için sürekli olarak yeni pazarlar aramakta olduğu 

yönündeki görüĢlere karĢı çıkıyor ve "Tarihsel kapitalizmin dıĢında kalan alanlar, 

bütünü itibariyle, kısmen kendi iktisadi sistemleri bakımından 'gereksinme' 

duymamaları, kısmen de satın alacak güçleri olmaması nedeniyle, tarihsel 

kapitalizmin ürünlerinin isteksiz alıcıları olmuĢlardır. Elbette bunun istisnaları vardır. 

Ama genel olarak, dıĢ alanlar kapitalist dünyanın değil, kapitalist dünya dıĢ alanların 

ürünlerinin peĢinde olmuĢtur. Ne zaman askeri yollarla belirli yerler ele geçirilse, 

kapitalist giriĢimciler ĢaĢmaz bir biçimde oralarda gerçek pazarlar bulunmadığından 

yakınarak sömürge yönetimleri yoluyla beğeni yaratma iĢlemlerine giriĢmiĢlerdir" 

demektedir. 

Wallerstein (2009: 16) eklemekte ve "Pazar peĢinde açıklaması düpedüz 

tutmuyor. DüĢük maliyetli iĢgücü arayıĢı, çok daha savunulabilir bir açıklama. 

Dünya ekonomisinin bünyesine katılan her yeni bölgede, dünya sisteminin ücret 

düzeyi hiyerarĢisinde en altta yer alan reel ücret düzeylerinin yerleĢtiği, tarihsel bir 

olgudur. Bu bölgelerde tam proleterleĢmiĢ hane hemen hiç yoktur, geliĢtirilmesi de 

hiç özendirilmemiĢtir. Tersine, sömürge devletlerinin (ve yeni katılan bölgelerdeki, 

resmen sömürge olmayan, yeniden yapılandırılmıĢ yarı sömürge devletlerin) 

politikaları tam da, yukarıda gördüğümüz gibi, ücret düzeyi eĢiğini olabilecek en alt 
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düzeyde tutmayı olanaklı kılan yarı-proleter hanelerin ortaya çıkıĢını desteklemek 

üzere tasarlanmıĢ gibidir" demektedir. 

Yani, kapitalizm önce hammadde ve iĢgücü için yeni coğrafyalara gitmektedir 

ve bu coğrafyalarda kapitalist üretim biçimini yaygınlaĢtırmaktadır. Sonra bu üretim 

biçiminin yarattığı yarı-kapitalist
23

 toplumun sürekliliğini teĢvik ederek bu 

coğrafyaları birer tüketim merkezi ve/veya ucuz iĢ gücü nedeniyle birer fason üretim 

merkezine dönüĢtürmektedir. Böylece kârını arttırdığı gibi kârının sürekliliğini de 

sağlamaktadır. Kısacası, “Kapitalizm kendi zaman ve mekân anlayıĢını her coğrafya 

da tekrarlar, o coğrafyayı kendi istekleri doğrultusunda, soyut bir mekân ve zaman 

anlayıĢı çerçevesinde tekrar kurar. Bu sayede birbirinden çok farklı coğrafyalar aynı 

soyut zaman ve mekân anlayıĢı çerçevesinde birbirlerine bağlanır, tek bir ekonomik 

sistemin parçası haline gelirler.  Bu soyutlama küresel ölçekte iĢleyen bir 

ekonominin gerekliliği olarak ortaya çıkar” (Yırtıcı, 2005, 60). 

Wallerstein'ın 'kapitalizmin yeni pazarlara yöneldiği' yönündeki yaklaĢıma 

karĢı çıkıĢında ileri sürdüğü gerekçelerde haklılık payı olmasına karĢın; kapitalist, 

kapitalizm dıĢı kalan coğrafyalardan ürün alırken kurulan iliĢki statik değil diyalektik 

olduğu göz ardı edilmektedir. Yani,  kapitalizm her ne gerekçeyle olursa olsun 

girdiği coğrafyalarda egemen olan üretim iliĢkilerini farklı hızlarda da olsa 

dönüĢtürmeye baĢlamakta ve kapitalist üretim iliĢkisinin coğrafyasını 

geniĢletmektedir. Kapitalist üretimin coğrafyası geniĢletilirken de, kapitalistin temel 

hedefi kârı maksimize etmektir. Kapitalist, ister var olan isterse de kapitalist üretim 

sistemine yeni katılan coğrafyalarda olsun kaynakları üretimi için sömürürken; yeni 

gereksinimler ve yeni tüketim alanları yaratarak kârın peĢinden gitmektedir. Çünkü 

bu yolla sermaye birikimini gerçekleĢtirmektedir ve nedeni ne olursa olsun kârından 

vazgeçmeyecektir. Wallerstein (2009: 15)'ı kendisinin de vurguladığı gibi, 

"...kapitalist sistem, tüm sermaye biriktiricileri birbirine karĢı kıĢkırtmıĢ bir 

sistemdir. Sınırsız sermaye birikimi için izlenen yol baĢkalarının rakip çabalarına 

karĢı yürütülen iktisadi etkinliklerden kar elde etme yolu olduğundan, tek tek her 

                                                
23

 KapitalistleĢme sürecine geç girmiĢ, yeterli sermaye birikimini ve üretim iliĢkilerini 

gerçekleĢtirememiĢ toplumlar. 
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giriĢimci diğer tüm giriĢimciler için ancak kararsız bir müttefik olabilmiĢ, değilse 

rekabet sahnesinden tümüyle saf dıĢı edilmekle karĢı karĢıya kalmıĢtır.". Yani 

Harvey (2008: 252)'in belirttiği gibi, "...yoğurt yemenin ne kadar çok yolu varsa, kar 

yapmanın da o kadar yolu vardır. O halde kapitalist etkinliği yönlendiren yegane 

amaç kar yapmak olsa da, bu amaca giden yol bir tane değildir. Gerçekten de 

kapitalizmin tüm tarihi bu yegane hedefi gerçekleĢtirmek için bin türlü yaratıcı ve 

çoğunlukla dolambaçlı yol bulmakla geçmiĢtir...". 

Marx'ın ifade ettiği gibi; " Sürekli geniĢleyen bir pazar arayıĢı, burjuvaziyi 

yerkürenin tüm yüzeyine doğru itiyor. Her yere yerleĢmeli, her yerle bağlantı 

kurmalı... Burjuvazinin dünya pazarını sömürmesi tüm ülkelerdeki üretim ve 

tüketime kozmopolit bir özellik kazandırıyor... GeçmiĢten kalma tüm ulusal sanayiler 

ya yıkılmıĢtır ya da gün be gün yıkılmaktadır. Bunların yerini tüm medeni uluslar 

için bir ölüm kalım meselesi haline gelen yeni sanayiler alıyor. Bu sanayiler o 

topraklara ait hammaddeyi değil, dünyanın en uzak köĢelerinden çıkartılan 

hammadeyi iĢliyor; bu sanayilerde üretilen ürün yalnızca anavatanda değil, 

yerkürenin her diliminde tüketiliyor. Ülkedeki üretimle karĢılanan eski ihtiyaçların 

yerinde, karĢılanması için uzak topraklar ve iklimler gerektiren yeni ihtiyaçlar 

buluyoruz. GeçmiĢteki yerel ve ulusal düzeyde dıĢa kapalı ve kendi kendine yeterli 

olma halinin yerini, her yönde etkileĢim ve tüm ulusların karĢılıklı bağımlılığı 

alıyor..." (Harvey, 2008, 42). 

Kar arttırmaya çalıĢırken giderek geniĢleyen metalaĢma süreci ortaya çıkıyor. 

Bu noktada temel güdü ise, gitgide daha çok sermaye biriktirilip daha çok sürecin 

metalaĢtırılması ve gitgide daha çok meta üretilip, akıĢı sürdürmenin kilit 

gereklerinden biri olarak, gitgide daha çok alıcının bulunmasıdır (Wallerstein, 2009, 

15). 

"Meta zincirleri ise coğrafi yönleri bakımından rastgele oluĢmamıĢtır. 

Zincirlerin tümü haritalara çizilse, biçim bakımından merkezcil olduklarını görürdük. 

ÇıkıĢ noktaları çok sayıda, buna karĢılık yarıĢ noktaları birkaç alanda birleĢme 

eğilimindedir. BaĢka bir deyiĢle, meta zincirleri kapitalist dünya ekonomisinin 

çevrelerinden merkezlerine doğru gitme eğilimindedir. Ampirik gözlem olarak bu 
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durumun yadsınması güçtür. Asıl sorun neden böyle olduğudur. Meta zincirlerinden 

söz etmek, kapitalizmin tarihsel geliĢmesi boyunca iĢlevsel ve coğrafi bakımlardan 

gitgide daha yaygın, eĢanlı olarak da gitgide daha hiyerarĢik bir durum alan, geniĢ 

kapsamlı bir toplumsal iĢbölümünden söz etmek demektir. Üretim süreçlerinin 

yapısındaki bu mekân hiyerarĢikleĢmesi, dünya ekonomisinin merkez ve çevre 

bölgeleri arasında yalnızca bölüĢüm ölçütleri (reel gelir ve yaĢam düzeyleri) 

açısından değil, daha da önemlisi, sermaye birikiminin yerleri açısından görülmemiĢ 

büyüklükte bir kutuplaĢmaya yol açmıĢtır.' 

"BaĢlangıçta, sürecin baĢladığı sıralar, mekân farklılaĢmaları az, mekân 

temelinde uzmanlaĢma derecesi sınırlıydı. Oysa kapitalist sistemde, (ister 

çevrebilimsel, ister tarihsel nedenlerle) var olan farklılaĢmalar her ne olursa olsun 

büyütülmüĢ, güçlendirilmiĢ ve kemikleĢtirilmiĢtir. Süreç içinde yaĢamsal olan nokta 

ise fiyatların belirlenmesine zorun karıĢmasıdır. Piyasa iĢlemlerinde taraflardan 

birinin kendi fiyatını artırmak için zora baĢvurması elbette ki kapitalizmin buluĢu 

değildir. EĢitsiz değiĢ tokuĢ eski bir uygulamadır. Tarihsel bir sistem olarak 

kapitalizm bakımından dikkati çeken, eĢitsiz değiĢ tokuĢun hangi yolla 

gizlenebildiğidir; gerçekten de gizleme öylesine iyi yapılmıĢtır ki sistemin açık 

muhalifleri bile mekânizmanın iĢleyiĢini örten perdeyi sistemli bir biçimde 

kaldırmaya ancak beĢ yüz yıl sonra baĢlayabilmiĢtir" (Wallerstein, 2009, 25-26). 

1.3.2.3. Yapısalcı YaklaĢım ve Kent 

Yapısalcı yaklaĢımın temsilcileri olarak Manuel Castells, Henri Lefebvre ve 

David Harvey gibi kent bilimcileri sayabiliriz. Bunlar, 1970‟lerin baĢlarından 

itibaren, kentsel sorunlarını bir planlama sorunu olmanın ötesinde kentsel toplumsal 

bir sorun olarak ele almıĢlar ve bu sorunu üretim süreci çerçevesinde incelemiĢlerdir. 

Kent-mekân iliĢkisini, Castells emek gücünün yeniden üretimi sürecinde; Harvey ve  

Lefebvre ise ekonomik süreçlerin sermaye birikim boyutundan ele almıĢtır (ġengül, 

2009; 25-26). 

Lefebvre'ye göre, "Mekân, ideoloji ya da siyasetten arındırılmıĢ bilimsel bir 

nesne değildir, her zaman politik ve stratejik olmuĢtur... Mekân elbette tarihsel ve 
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doğal unsurlarca biçimlendirilmiĢtir, ama bunun kendisi politik bir süreç olmuĢtur... 

Bir mekân ideolojisi vardır. Neden? Çünkü saf biçiminde türdeĢ ve tümüyle nesnel 

görünen mekân toplumsal bir üründür... Mekân baĢka her Ģey gibi, sözcüğün klasik 

anlamında, tarihsel bir üründür. Dolayısıyla mekânın bilimi, türlü düzeylerde 

değerlendirilmelidir: Biçimsel mekânın bilimi olarak görülebilir -bu durumda 

matematiğe yakındır-; yapı yoğunluğu, ağ (network) çözümlemesi, eleĢtirel yol 

analizi, program değerlendirmesi ve gözden geçirme teknikleri gibi kavramları 

kullanan bir bilim. Ne var ki bilim, salt bu düzeyde konumlandırılamaz; biçimsellikle 

yetinemez. EleĢtirel çözümleme verili bir mekânın nasıl ve hangi stratejiye göre 

üretilmiĢ olduğunu tanımlar ve son olarak, verili bir mekânın içerdiklerini, bir baĢka 

deyiĢle bu mekânı kullanan insanları, belki de o mekânın fiziksel biçimine ya da 

iĢlevine karĢı durmuĢ insanları dikkate alan bir bilimsel çalıĢma alanı vardır.” 

(Aktaran: Alkan, 2007:88).  

“Kapitalizm bir yüzyıldan bu yana kendi iç çeliĢkilerini (çözmese bile) 

yumuĢatmayı becerebilmiĢ ve „büyümenin‟ sağlanmasında baĢarılı olmuĢtur. Bunun, 

ne pahasına olduğunu kestirebilmekten uzağız, ancak araçlarını biliyoruz: Mekâna 

yerleĢerek ve bir mekân üreterek.” (Gottdiener, 1984‟den Lefebvre, 1973:21). 

(Aktaran: Alkan, 2007:88-89). 

Urry, Lefebvre‟in “The Productıon of Space” (Mekânın Üretimi) eserine 

dayandırdığı görüĢlerini, Ģöyle ifade etmektedir: “Mekân üretilir ve yeniden üretilir. 

Bu yapıyı oluĢturan “mekânsal pratikler” vardır. Bunlar bireysel rutinlerden 

sistematik mıntıka ve bölge yaratımına dek uzanırlar. Bu tür mekânsal pratikler 

zaman içinde, inĢa edilmiĢ çevre ve peyzaj halinde somutlaĢtırılır. En anlamlı 

mekânsal pratikler mülkiyet ve diğer sermaye biçimleriyle iliĢkili olanlardır. Ġkincisi, 

mekân temsiliyetleri, bilgi biçimleri ve planlama teknikleri ve devlet aracılığı ile 

mekânı örgütleyen ve temsil eden pratikler vardır. Üçüncüsü, temsiliyetin mekânları 

ya da mekânın kolektif deneyimleri vardır. Bunlar, mekân çevresinde simgesel 

farklılaĢmaları ve kolektif fantezileri, hakim pratikler karĢısında direniĢleri ve ortaya 

çıkan bireysel ve kolektif ihlal biçimlerini kapsamaktadır.” (1999: 43) (Aktaran: 

Fırat, 2011: 172-173). 
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"Lefebvre de toplumsal olarak üretilen mekânı; yaĢanan, algılanan ve 

tasarlanan üç kurucu boyut arasında karmaĢık diyalektik bir sürecin ürünü olarak 

görür. Fiziksel, zihinsel ve toplumsal yapının iç içe geçip karmaĢık bir örüntü olarak 

ortaya çıktığı mekânın bütüncül bir bakıĢla ele alınması gerektiğini vurgular (Avar, 

2009:8)" (Karaca, 2011: 437). 

Castells, kentsel değiĢmeyi sosyo-mekânsal mekânizmalarla açıklarken, bunu; 

metropolitenleĢme ve alt kentleĢme kavramlarına dayandırmıĢtır. MetropolitenleĢme, 

nüfus ve kentsel sermayenin mekânda yoğunlaĢmasıdır. Söz konusu yoğunlaĢma, 

üretim araçları, iĢgücü, tüketim ve kurumsallaĢmanın bir araya gelmesiyle 

oluĢmaktadır. Alt kentleĢme süreci ise; sanayi birimlerinin ve iĢ alanlarının 

merkezden uzaklaĢmasıyla orta sınıf ve kalifiye iĢçilerin hareketliliği ile 

gerçekleĢmiĢtir (Aslanoğlu'ndan Aktaran: Yenigül, 2011: 2).  

Castells "...kenti iĢgücünün yeniden üretildiği ve kolektif tüketim sürecinin 

örgütlendiği mekânsal birim olarak görürken, kent sorununu da konut, eğitim, sağlık, 

kültür, ticaret, ulaĢım gibi kolektif tüketim araçlarının örgütlenmesi sorunu olarak 

ortaya koyar. Castells'e göre modern kapitalizm iliĢkilerinin mekânsal organizasyonu 

politik süreçlerden çok, giderek daha fazla ekonomik süreçlerin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu bir rastlantı değildir; eğer her bir toplumda mekânsal birimler baĢat 

düzeye göre tanımlanacaksa üretim tarzının niteliği feodalizmde politik yasal, 

kapitalizmde ise ekonomik olacaktır. Castells, kentseli tanımlarken ekonomik öğeyi 

kullanmaktadır. Castells‟e göre kent, iĢgücünün yeniden üretiminin mekânsal 

birimidir. Ġleri kapitalist toplumlarda, mekânı yapılayan süreç; iĢgücünün basit ve 

geniĢletilmiĢ yeniden üretimine iliĢkin olandır, kentsel pratik olarak adlandırılan Ģey 

sürecin bir bütün olarak toplumsal yapı ile eklemlenmesini anlatır. Kentsel birim, 

yalnızca olayların geçtiği yer değil; toplumsal yapı üzerindeki belirli etkilerin 

kaynağı olarak da değerlendirilmelidir(Castells'ten Aktaran: SavaĢ Yavuzçehre, 

2011: 296). 

Castells (1997: 42), geliĢmiĢ kapitalizmin kentleĢme sürecinde kent mekânını 

oluĢturan fiziksel çevrenin önemi azalırken, küreselleĢme ile birlikte belirli bir 
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teknolojik-ekonomik geliĢmeye bağlı olarak kentsel mekânın sosyal karakterinin 

öneminin arttığı üzerinde durmuĢtur. 

Harvey bir coğrafyacı olmasına karĢın, Yapısalcı Okul'dan önemli ölçüde 

etkilenmiĢtir. Katznelson (2009: 12)'ın vurguladığı gibi, coğrafya disiplininin, dar 

biçimsel (morfolojik) niteliğini, veri ve ölçüm konusundaki saplantısını ve gerçek ile 

değeri köktenci biçimde ayırmasını reddetmektedir. Harvey (2009: 19), planlamacı 

yaklaĢımı benimseyenlerin yer kavramıyla tanımlamaya çalıĢtığı mekân
24

 kavramına 

karĢı çıkmıĢ ve „mekân nedir‟ sorusuna cevap aramak yerine, „farklı insan pratikleri 

nasıl farklı mekân kavramları yaratır‟ sorusunu koymuĢtur. Bu bağlamda da tek bir 

mekân kavramlaĢtırmasına gitmemiĢtir; yani mekânın tek baĢına mutlak, göreli ya da 

iliĢkisel
25

 değil duruma göre bir ya da bir kaçının olabileceğini belirtmiĢtir. "Örneğin, 

mülkiyet iliĢkisi tekelci denetimin içinde iĢleyebileceği mutlak mekânlar yaratıyor. 

Nüfus, mal, hizmet ve bilgi hareketleri göreli mekânda oluĢuyor, çünkü mesafenin 

direniĢinden kurtulmak para, zaman, enerji ve benzerlerini gerektiriyor. Arazi 

parselleri de getiri sağlıyor, çünkü baĢka parsellerle iliĢkileri var; demografi, piyasa 

ve perakende satıĢ güçleri bir kentsel sistem içinde yeteri kadar gerçektirler ve 

iliĢkisel mekân, kira biçiminde toplumsal insan pratiklerinin önemli bir unsuru olarak 

vücut bulur." Yani, Harvey mekân kavramına sınırları çizilmiĢ belli bir anlam 

yüklemek yerine; kavramı iliĢkisel olarak tanımlamaya yönelmektedir. Harvey, 

sorusunun cevabını ise üretim iliĢkileri üzerinden açıklamaya çalıĢmıĢtır.  

Bu çerçevede, Harvey mekânı ile kapitalist üretim biçimi arasındaki diyalektik 

iliĢkiyi açıklamaya çalıĢmıĢtır. Harvey (280-281)'e göre; “Yaratılan mekân, modern 

kentte de benzer bir ideolojik amaca sahiptir. Kısmen, toplumdaki egemen grup ve 

kurumların yürürlükteki ideolojisini yansıtır; kısmen de piyasa güçlerinin, hiç 

kimsenin özellikle arzu etmediği sonuçlar doğuruveren dinamikleri tarafından 

                                                
24

   Harvey mekân kavramı  yerine uzam, coğrafi ölçek ve coğrafi bölge kavramlarını kullanmaktadır.  
25

  Harvey (2009:18)'in  ifade  ettiği  gibi, "... Mekânı mutlak bir kavram olarak görürsek, maddeden 

bağımsız bir 'kendinde Ģey' haline gelir. Olguları ayırt edebileceğimiz ve sınıflandırabileceğimiz 

bir yapıya sahip olur. Göreli mekân görüĢü ise, onun sadece birbiriyle bağlantı halindeki 

nesnelerin varlığı sayesinde var olan, bu nesneler arasındaki bir iliĢki olarak anlaĢılmasını 

gerektirir. Mekân göreli olarak bakılabileceği baĢka bir yön daha var ve..." Harvey bunu iliĢkisel 

mekân olarak adlandırıyor. ĠliĢkisel mekân, "...nesnelerinde ancak kendi içlerinde baĢka nesnelere 

iliĢkiler içererek ve bunları temsil ederek var olduğunun kabul edilmesi"dir. 
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Ģekillendirilir... Bu anlamda kentsellik hala sanayi kapitalizminin ihtiyaçları 

tarafından sürüklenmektedir... Artığın üretimi, mülk edinilmesi ve dolaĢımı, 

kentselliğin iç dinamiklerine bağlı olmamıĢ, sanayi toplumunun getirdiği koĢullar 

tarafından düzenlenmeye devam etmiĢtir... ". 

Ayrıca, Harvey, kapitalizmdeki yaratıcı yıkım ve eĢitsiz coğrafi geliĢme insanı 

ĢaĢkına çevirecek düzeye ulaĢmıĢ olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda cevap 

aranması gereken iki önemli soruyla karĢılaĢılmaktadır: "...Sermayenin kendi imajına 

uygun bir coğrafi peyzajı nasıl inĢa ettiği ve bir zaman sonra, sonsuz sermaye 

birikimi, keskin teknolojik değiĢim ve Ģiddetli sınıf mücadelesi biçimlerine kendini 

uydurabilmek için, onu nasıl yıktığı..." (Harvey, 2008: 218). Kısacası Harvey 

kapitalizmin içine girdiği üretim krizlerine dikkati çekmektedir. Bu bağlamda da 

Harvey Marx'ın yaratıcı yıkım krizi kavramına önem atfetmektedir. Marx'a göre; 

kapitalizmi "...daha öncekilerden ayıran, üretimin sürekli dönüĢtürülmesi, tüm 

toplumsal koĢulların sürekli aksatılması, sonsuz belirsizlik ve harekettir. Tüm sabit 

ve dondurulmuĢ iliĢkiler, arkalarındaki eski ve muhterem önyargılar ve kanılar 

konvoyuyla birlikte silip süpürülmekte; tüm yeni iliĢkiler daha kemikleĢemeden 

antikalaĢmaktadır..." ve kapitalizm bunu "bir taraftan, üretici güçlerin büyük bir 

kısmını zorla yok ederek; diğer taraftan, yeni pazarlar fethederek ve eldekileri daha 

esaslı bir biçimde sömürerek. Yani, daha kapsamlı ve daha yıkıcı krizlere yol 

hazırlayarak ve bu krizlerin önlenmesini sağlayabilecek araçların gücünü azaltarak" 

gerçekleĢtirmektedir. Marx bu süreci 'yaratıcı yıkım krizleri' olarak adlandırmaktadır 

(Aktaran: Harvey, 2008: 38-39). 

Harvey (2008: 50-51)'in de vurguladığı gibi yerküre hiçbir zaman sermaye 

birikiminin kendi kaderini tayin edebildiği engebesiz bir oyun alanı olmamıĢtır. 

Ekolojik, siyasal, toplumsal ve kültürel farklılıklar içeren oldukça ayrıĢmıĢ bir yüzey 

olmuĢtur ve olmaya devam etmektedir. GeliĢmenin farklı aĢamalarında sermaye 

akıĢları bazı zeminleri diğerlerine göre daha kolay iĢgal edebilmiĢtir. Kapitalist 

dünya piyasasıyla karĢılaĢan bazı toplumsal oluĢumlar diğerlerine göre daha kolay 

uyum sağlayıp, birçok sebepten dolayı ve önemli etkiler doğuracak Ģekilde kapitalist 

piyasa iliĢkilerine daha giriĢken bir tarzda dahil olmuĢlardır. Elbette ki yerküreyi 
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ekonomik anlamda birleĢtiren piyasa ağıyla temas etmiĢ olmak bu geliĢmeyi 

kolaylaĢtırmıĢtır. Ama ilkel birikimin nerede ve nasıl oluĢacağı, etkileri küresel 

olmakla birlikte, yerel koĢullara bağlıdır. 

Harvey (2008; 40), belirli bir coğrafi bölgede aĢırı sermaye birikimi olarak 

gerçekleĢtiğini belirttiği kapitalizmin, içsel çeliĢkileri aĢmak için “uzamsal çözüme" 

baĢvurduğunu savunmaktadır. Buna yaparken kapitalizmin farklı bölgeleri ve 

toplumsal oluĢumları, kapitalist dünya pazarına eĢitsiz bir Ģekilde katmakta olduğuna 

vurgu yapmaktadır.  

Ayrıca, Harvey, mekân kavramını çözümlerken, hem ekonomik iliĢkilerin ve 

örgütlenmelerin Ģekillendirdiği toplumun mekânı örgütlediğini kabul etmekte hem de 

toplum-mekân iliĢkisindeki diyalektik etkileĢimi vurgulayarak toplumun mekânı, 

mekânında toplumu yeniden yapılandırdığını ileri sürmüĢtür. Fakat, Harvey bu 

diyalektik iliĢkiyi kurarken genel kabul görmüĢ olan kent mekânın fetiĢleĢtirilmesine 

karĢı çıkmakta ve bu bağlamda mekânı yalnızca mikro ölçekte (kent, kır ya da cadde) 

değil makro ölçekte ele almaktadır. Yani, ġengül (2009: 25)'ün belirttiği gibi, 

Harvey'e göre, kentin mekânsal dönüĢümü, yalnızca bir kentin iç mekânının değil; 

bütüncül manada kentlerin ve kent bölgelerinin örgütlenmesinde yaĢanan dönüĢümle 

ilgilidir. "...Bu yüzden, kentsel „bölgeler‟ terimini kullanması rastlantı değildir. 

Harvey, aslında, „bölgesel sorunu‟ muhatap almaktadır”. 

Harvey, kentsel değiĢimin kaynağını ise kapitalistlerin yarıĢması ve "ikincil 

olarak" ücretli emek ile kapitalist arasındaki çatıĢmalar olarak görmektedir (ġengül, 

2009: 27).  

 Harvey, “iç kent mekânının” örgütleniĢini, “toplumsal farklılaĢma” 

kavramını temel alarak inĢa ettiği “mekânsal farklılaĢma” kavramı üzerinden 

yapmıĢ; „toplumsal farklılaĢma‟ kavramını açıklamada ise üretim tarzlarının
26

 

                                                
26

  Harvey, Karl  Polanyi'nin  karĢılıklılık,  yeniden  dağıtım  ve  piyasa değiĢimi olarak adlandırdığı 

üretim tarzlarıyla; Morton Fried'ın eĢitlikçi, mevkili ve katmanlı olarak adlandırdığı toplumsal 

örgütlenmeleri bütünleĢtirmiĢ ve bu üretim tarzlarını genel olarak iktisadi bütünleĢtirme tarzları 

olarak adlandırmıĢtır. Harvey, karĢılıklılık, yeniden dağıtım ve piyasa değiĢimi kavramlarını, 

toplumla iktisadi oluĢumları iliĢkilendirmede ve egemen üretim tarzını diğerine dönüĢümünü 

açılamakta kullanmıĢtır. Harvey, bu üç üretim tarzının ve toplumsal örgütlenmenin birinin 
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toplumsal yapıyı örgütleyiĢ sürecini temel almıĢtır. Yani, Harvey, toplumsal yapı ile 

kent olarak adlandırılan yapay çevreyi ve toplumsal farklılaĢma ile mekânsal 

farklılaĢmayı yaratan süreci iliĢkilendirilmiĢtir. Bu iliĢkiyi kurarken Harvey (2002; 

161) mekânsal farklılaĢmayı, kapitalist toplumdaki toplumsal iliĢkilerin yeniden 

üretimi çerçevesinde açıklamıĢ; mekânsal birimler, komĢuluk birimlerini, yerel 

toplulukları, bireylerin değerlerini, beklentilerini, tüketim alıĢkanlıklarını, pazar 

donanımlarını bilinç durumlarını önemli ölçüde etkileyecek özel toplumsal etkileĢim 

ortamları olarak kabul etmiĢ ve son olarak da, mekânsal farklılaĢma modellerinin 

kapitalist toplumdaki çeliĢkilerin birçoğunu yansıttığını ve somutlaĢtırdığını belirtip, 

bunları yaratan ve sürdüren süreçlerin kararsızlık ve çatıĢma mekânları olduğunu 

ortaya koymuĢtur. 

Bununla birlikte, “Kapitalist kentteki mekânsal farklılaĢma, pazar donanımına 

ulaĢabilmek için gerekli kıt kaynaklara eriĢim olanaklarında farklılaĢma anlamına 

gelir” (Harvey, 2002; 161). Yani, toplum içindeki bireyler, aileden, coğrafi komĢuluk 

biriminden ve topluluktan, sınıftan ve kitle iletiĢiminden kaynaklanan deneyimler 

nedeniyle eğitim fırsatlarına eĢit biçimde eriĢim olanaklarına sahip olamazlar. Bu da, 

eğitim fırsatlarına eriĢim olanaklarında farklılıklara neden olur. Bu eriĢim 

olanaklarındaki farklılaĢma, devingenlik olanaklarını belirgin biçimde sınırlar ve 

Pazar donanımının bir kuĢaktan ötekine taĢınmasını kolaylaĢtırır. “Örneğin, beyaz 

yakalı iĢgücü beyaz yakalı bir komĢuluk biriminde, mavi yakalı iĢgücü mavi yakalı 

komĢuluk biriminde vb. yeniden üretilir. Topluluğun yaĢadığı mekân, üretim yeri 

için uygun iĢgücünün yeniden üretildiği mekândır… madenciler çoğunlukla madenci 

topluluklarında yeniden üretilir” (Harvey, 2002; 162). 

Sonuç olarak, Harvey (2002; 160) Birincil derecede, sermaye ile emek 

arasındaki iktidar iliĢkisine ve daha önceki ya da coğrafi olarak ayrı, fakat bağımlı 

bir üretim biçimini içinde kurulmuĢ toplumsal iliĢkileri yansıtan tortul etmenlere 

dayanan; ikincil derecede de kapitalizmin çeliĢkili ve evrimsel niteliğinin yarattığı ve 

(a) emeğin bölünmesinin ve uzmanlaĢmanın, (b) tüketim kalıplarının ve yaĢam 

                                                                                                                                     
toplumda egemen olacağını; ancak bir toplumda birinin veya bir kaçının aynı anda 

görülebileceğine vurgulamıĢtır. Ayrıca, Harvey, bu iktisadi bütünleĢtirme tarzlarını kentselliğin 

mekân ekonomisini açıklamada da kullanmıĢtır. (Harvey, 2009: 189-197, 219-257). 
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biçiminin, (c) yetke (otorite) iliĢkilerinin, (d) ideolojik ve politik bilincin 

yönlendirilmiĢ izdüĢümlerinin ve (e) devingenlik olanaklarına getirilen engellerin 

etkilediği kapitalist toplumda, sınıf yapılanması içinde toplumsal farklılaĢmanın 

oluĢtuğunu belirtmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TARĠHSEL  SÜREÇTE  TÜRKĠYE'NĠN  KAPĠTALĠZMLE 

EKLEMLENMESĠ VE TÜRKĠYE’DE KENTSEL DÖNÜġÜM 

Türk toplumunun geliĢimi konusundaki görüĢler kabaca iki kısımda 

toplanabilmektedir. Birinci yaklaĢımda, Türk toplumunun batı toplumundan farklı ve 

kendine özgü bir geliĢim gösterdiğini (bu görüĢler tarih felsefesi yaklaĢımı 

kapsamına girmektedir.) belirtmektedirler. Ġkinci yaklaĢımda ise, Türk toplumunun 

batı toplumlarından farklı bir geliĢim geçirmediğini, her toplum için genel bir geliĢim 

Ģemasının var olduğunu ileri sürülmektedir. Burada, genel geliĢim Ģeması esasını 

kabul etmekle beraber her topluma has öznel tarihi koĢulların da önemini kabul 

etmektedirler. Sözü edilen ayırım çok kabaca yapılmıĢ olup bu konuda ortaya atılan 

görüĢler arasında iki karĢıt ucu ifade etmektedir (ġaylan, 1974: 66-67). 

Muzaffer Sencer, Osmanlı toplumunun geliĢimi üzerinde çalıĢanları dört gruba 

ayırarak incelemektedir. Buna göre birinci grupta, Türk toplumunun tamamen 

kendine özgü bir tarihsel geçmiĢe sahip olduğunu ileri süren tarihçiler yer 

almaktadır. Bu grubun üzerinde birleĢtiği noktalar, Osmanlı köylüsünün (reaya) serf 

niteliklerini göstermediği ve özgür olduğu ile toprak aristokrasisinin mevcut 

olmayıĢıdır. Sencer ikinci gruba Osmanlı toplumunu feodal bir yapı olarak gören 

yazarları dahil etmektedir. Bu grup düĢünürler genel olarak üretim Ģekline bakmanın 

Ģart olduğunu ve feodal iliĢkiyi hukuki normların değil toprakta üretim yapan bir 

sınıfın, üretime katılmayan bir sınıf tarafından kontrol edilip artık ürünü kendi 

tüketimi için kullanılması kalıbı ile belirlemektedirler. Üçüncü grubu Osmanlı 

düzeninin 'Asya Üretim Biçimi'ne benzediğini ileri süren yazarlar meydana 

getirmektedir. Dördüncü grubu ise esas olarak feodalizmi savunmakla beraber 

Osmanlı feodalizminin tam olarak batı feodalizmine benzemediğini ileri süren 

yazarlar vardır (Aktaran: ġaylan, 1974: 67).
27

 

Türkiye'de yaĢanan ekonomik ve toplumsal dönüĢüm sürecinin yukarda  

belirtilen hangi yaklaĢım bağlamında çözümleneceği bu araĢtırmanın amacının 

                                                
27

  Osmanlı toplumsal  yapısı  ile  Avrupa'daki  feodal toplumsal yapı  arasında yapılandırmacı bir 

yaklaĢımla benzerlikler kuran çalıĢmalar için bak. Ercan, Fuat, (1998) Toplumlar ve Ekonomiler, 

Ġstanbul: Bağlam Yayınları. Osmanlı toplumsal yapısının kendine özgün geliĢimine vurgu yapan 

ve yapılandırmacı yaklaĢımı kabul eden çalıĢmalar için bak. Reyhan, Cenk, (2008) Osmanlı'da 

Kapitalizmin Kökenleri, Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
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dıĢında kalmaktadır ve baĢlı baĢına bir araĢtırma konusu oluĢturmaktadır.  Bu 

çerçevede, araĢtırmada Türkiye'de öncelikle 18. yüzyıldan baĢlayarak tarımsal 

üretimden kapitalist üretime geçiĢin yaĢanmaya baĢladığı kabul edilmektedir. Ġkinci 

olarak bu kapitalistleĢme sürecine paralel olarak toplumsal ve mekânsal yapı kendini 

yeniden örgütlemektedir. Son olarak da bu mekânın yeniden örgütlenmesi sürecinde 

ise kentler hem makro hem de mikro bağlamda kendini dönüĢtürmekte ve kapitalist 

üretimin merkezi haline gelmektedir. 

2.1. Tarihsel Süreçte Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimi ve 

DönüĢümü  

AraĢtırma kapsamında Türkiye'de 18.yüzyılın ikinci çeyreğinde yaĢanmaya 

baĢlayan kentsel dönüĢüm 4 evrede çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlki Osmanlı 

döneminde tarımsal üretimde piyasalaĢmanın ve ticari-finansal bağlamda kapitalizme 

eklemlenmelerin baĢladığı; Ege'deki kıyı kentleri baĢta olmak üzere Karadeniz kıyı 

kentlerinin hızla büyüyüp ekonomik, toplumsal ve mekânsal olarak dönüĢmeye 

baĢladığı 'Ticari Kapitalist Kentler' evresi; ikincisi cumhuriyetle birlikte 

sanayileĢmenin bir devlet politikası olarak benimsendiği ve ulus devlet yaratma 

sürecinin yaĢandığı "Devlet TeĢvikli SanayileĢen Kentler" evresi; üçüncüsü 1950 

sonrası kabul edilen karma ekonomi politikası çerçevesinde "Hızla Büyüyen Kentler" 

evresi; dördüncüsü ise 1980‟li yıllardan itibaren yaĢanan sosyo-ekonomik 

değiĢimlerin ve neoliberal politikaların etkisiyle Ģekillenen "UzmanlaĢmıĢ Kentler" 

evresidir.  

2.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye’de Kentin DönüĢümü: 

Osmanlı'nın Kapitalizme Eklemlenmeye BaĢlaması ve Ticari 

Kapitalist Kentler 

Bu araĢtırma kapsamında Türkiye'de kent mekânın dönüĢümü süreci 

çözümlenirken öncelikle cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası olmak üzere ikili 

bir sınıflandırmaya gidilmiĢtir. Cumhuriyet öncesi dönem "Osmanlı'nın Kapitalizme 

Eklemlenmeye BaĢlaması, Mekânın Yeniden Örgütlenmesi ve Kentsel DönüĢümü: 

Ticari Kapitalist Kentler" baĢlığı altında irdelendikten sonra cumhuriyet sonrası 

dönem üç evrede ele alınmıĢtır.  
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Türkiye'de kent mekânın dönüĢümü çözümlenirken öncelikle makro ölçekte 

bütüncül kent mekânın ülke düzeyinde nasıl örgütlendiği ardından da mikro düzeyde 

bu bütüncül kent mekânında iç kent mekânını oluĢturan konut, iĢyeri, sanayi, 

eğlence, eğitim, sağlık vb mekânlarının nasıl örgütlendiği ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu noktada araĢtırma monografik bir çözümleme ortaya koyuyor olsa 

da bu monografik çözümleme yaĢanan ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüĢüme 

paralel olarak incelenmiĢtir. 

Curl'ün belirttiği gibi, "18. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu sanayi öncesi bir 

ekonomik yapı karakteristiği taĢımaktaydı: ekonomik durgunluk, tarıma dayalı bir 

üretim sistemi, mesleki uzmanlaĢmanın olmayıĢı, coğrafi bütünlüğün sağlanamaması 

ve ülkenin genel görünümündeki yoksulluk, bu yapının en önemli özelliklerini 

oluĢturuyordu" (Aktaran: Zeybekoğlu, 2009: 219).  

1840'lardan itibaren Osmanlı‟da piyasa mekânizması ve kapitalist üretim 

iliĢkileri geliĢmeye baĢlamıĢtır (Tekeli, 1998: 2). Bu geliĢme sürecinde Osmanlı'nın 

tarımsal üretim sisteminin çöküĢü etkili olmuĢtur. Bu tarımsal çöküĢte bir taraftan 

1829 ve 1838'de hükümet tarafından denetlenen oldukça karmaĢık bir fiyat 

sistemince desteklenen kentlere yiyecek maddesi sağlayan örgütlenmede ortaya 

çıkan çöküĢ; diğer taraftan da 1938'de imzalanan ticaret anlaĢmasını neticesinde 

Ġngiltere'ye tanınan gümrük ve ticaret tarifesi ayrıcalıkları neticesinde Osmanlı el 

zanaatları sanayinde yaĢanan kısa vadede zayıflama uzun vadede çöküĢ etkili 

olmuĢtur (Karpat, 2003: 93).  

Bu çöküĢten, II. MeĢrutiyetçiler, 1839‟da Tanzimat ve sonrasındaki ıslahat 

fermanları vasıtasıyla Osmanlı tebaasının sanayiye ve ticarete atılmalarını teĢvik 

ederek devlet kurtulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, 1908 hareketi ekonomik ve 

ticari yapıyı değiĢtirebilmek amacıyla önce liberalizme sarılınmıĢ ve „TeĢebbüs-i 

Ģahsi‟, yani kiĢisel giriĢim fikri etrafında, 1912‟ye kadar liberal bir ticaret politikası 

izlenmiĢtir. Ancak ekonominin liberalleĢmesi, beklenenin tam aksine, özellikle 

Ġstanbul‟da Osmanlı ticaretine hükmeden yabancıların ve gayrimüslimlerin 

durumunu daha da güçlendirmiĢtir. Bu durum Müslüman tüccarın memnuniyetsizliği 
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ile sonuçlanmıĢ ve II. MeĢrutiyet‟i ilan ettiren Ġttihat ve Terakki Partisi‟nin „milli 

iktisat‟ politikasını uygulanmaya koymuĢtur (GiriĢken, 2012: 248-249). 

"Ekonomide yabancı denetiminin artması, üretim ve ticaretten gelen kazancın 

büyük bölümünün yabancı ve gayrimüslim kesimin eline geçmesi ve bunların 

sonucunda ülkenin bir açık pazar haline gelmesi ülkede bazı aydınların alternatif bir 

yol aramalarına neden olmuĢtur. II. MeĢrutiyetin ilanından sonra Müslüman Türk 

küçük tüccarların koruma kalkanı olan lonca vb örgütler kaldırılınca Müslüman 

tüccarlar büyük darbe aldı. Serbest ticaret ve giriĢim ortamı hızla boy gösterdi. Buna 

karĢılık yabancılar ve yabancı Ģirket ve sermaye ile ortak çalıĢan ya da kendileri 

büyük sermaye sahibi olan gayrimüslim tüccarlar daha da güç kazandı" (GiriĢken, 

2012: 250). 

Azınlıklar arasında uyanan burjuva milliyetçiliği Türkler arasında da yankısını 

göstermiĢ ve milli bir kapitalizmin nasıl kurulacağını düĢünmeye baĢlamıĢlardır. 

Örneğin, Yusuf Akçura 1908'lerde Ģöyle demektedir: "... Avrupa kapitalizminin 

baskısı altında toplumsal yapı çöktü ... Türkiye „deki ekonomik olarak hakim grup, 

Avrupa kapitalizminin aracı milliyeti belli olmayan Levantenlerle, Yahudiler, 

Yunanlılar ve Ermenilerden meydana geliyor. Eğer Türkler Avrupa kapitalizminden 

faydalanacak kendi milli burjuvalarını yetiĢtiremezse sadece köylüler ve 

memurlardan meydana gelecek Türk toplumunun yaĢama Ģansı pek olmayacaktır..." 

(Aktaran: ġaylan, 1974: 71). 

"Gerçekten de imparatorluğun son devrinde iktidarda bulunan Ġttihad ve 

Terakki‟nin milli burjuva yaratma çabaları dikkate değer görünmektedir. Ġttihat ve 

Terakki‟nin iktidarda bulunduğu devre olan 1908-1918 yılları arasında 95‟i +‟da 

olmak üzere 139 anonim Ģirketin kurulduğu görülmektedir. Kara Kemal‟in ünlü 

politikası milli bir endüstri yaratacak giriĢimci grubunu ortaya çıkarmak Ģeklinde 

tanımlanmıĢ ve endüstri giriĢimlerine büyük kolaylıklar sağlanmıĢsa da; yukarıda 

sözü edilen giriĢimler daha çok ticaret alanında kurulmuĢ ve böylece bir ticaret 

burjuvazisi geliĢme yoluna girmiĢtir. Aslında köklü araĢtırmalarda ortaya çıkarılması 

gereken bir konu olmasına rağmen sanayileĢememe olgusu kısaca Ģu nedenlere 

bağlanabilir: (1) Avrupa kapitalizmi Osmanlı ekonomisi üzerinde kesin bir kontrol 
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kurmuĢtur; (2) tarım kesimindeki pazar üretimi (ya da kapitalizm) tamamen Avrupa 

endüstrisinin ham madde gereksinmelerine göre geliĢmektedir; (3) Avrupa sermayesi 

tüm mali kaynaklar üzerinde tam bir kontrol kurmuĢtur - gerek devleti borçlandırmak 

yoluyla gerek Osmanlı Bankası sayesinde; (4) geniĢ ölçüde tarımsal üretime dayalı 

ekonomiyi ilkel koĢullarından kurtaracak değiĢiklikler aslında ekonominin bu 

durumda kalmasından yararları olan Avrupalılardan beklenmektedir - teknik mali 

kredi ya da yabancı sermaye olarak" (ġaylan, 1974: 72). 

Yani "...Milli Ġktisat Politikası‟nın amacı ayrıcalıklarla ve korumacılıkla, bir 

milli Türk burjuvazisi yaratmaktı, koruyucu bir dıĢ ticaret bunun ayrılmaz bir 

parçasıydı. 1913-1914 Müslüman boykotajı, bu politikaya Müslüman Türk esnafın 

verdiği desteğin ürünüydü. Ġstanbul‟da halk, gayrimüslim tüccardan, bakkaldan 

alıĢveriĢ etmemeye çağrılıyor, alıĢveriĢ edilecek Müslüman esnafın listeleri 

hazırlanıyordu... Milli Ġktisat I. Dünya Savası koĢullarında geliĢti. 1914‟te 

kapitülasyonlar tek taraflı kaldırıldı. Gümrük vergisi önce %15‟e sonra %30‟a 

yükseltildi. Yabancıların ayrıcalıklarına son verildi. Yerli bankalar, kooperatifler 

kurulmaya çalıĢıldı. 1926‟da Ġhracat Heyeti kuruldu" (GiriĢken, 2012: 250). 

"Cumhuriyet devrini tartıĢmaya geçmeden önce giriĢimci sınıfın ortaya çıkıĢını 

ve gücünü belirten bir ölçek olarak imparatorluğun son devrinde kurulan sermaye 

Ģirketlerini kısaca gözden geçirmek yararlı olabilir. Eldeki kayıtlara göre Osmanlı 

imparatorluğunda kurulan ilk anonim Ģirket 1850 yılında kurulmuĢ olan ġirket-i 

Hayriye idi. Ancak Ġttihat ve Terakki‟nin iktidara geldiği yıl olan 1908‟e kadar yerli 

sermaye bir varlık gösterememiĢ; buna karĢılık yabancı sermaye belli baĢlı ticaret 

merkezlerinde hızla geliĢmiĢti. 1910 yıllarında ilk resmi sermaye piyasası 

sayılabilecek olan 'Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası' kurulmuĢ ve 1916 yılına 

kadar toplam sermayesi 487.000 Osmanlı lirasına ulaĢan 6 anonim Ģirket hisse 

senetlerini bu borsaya kota ettirmiĢti. Diğer taraftan Anadolu'da da birçok Ģirketin 

kurulduğu görülmüĢ ve sadece Konya ile Ankara yörelerinde kurulan 10 anonim 

Ģirketin toplam sermayesi 824.000 Osmanlı lirasına ulaĢmıĢtır. Görüldüğü üzere, 

Ġttihat ve Terakki hükümetlerinin izlediği politika gerek Ġstanbul‟da gerek Anadolu 

da yetersiz de görünse bir sermaye birikimine yol açmıĢtır. ġurasını da eklemek 
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gerekir ki mütarekeden sonra iktidara geçen Hürriyet ve Ġtilaf Partisi tamamen karĢıt 

bir politika izlemiĢ ve kurulan milli Ģirketleri tasfiye yoluna gitmiĢtir". Fakat bu 

noktada "...Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıĢı sırasında bir yerli burjuvazinin 

çekirdeğinin varlığına iĢaret edilmesi gerekmektedir..."  (ġaylan, 1974: 72-73).  

Dr. Kurthan FiĢek Ģu Ģekilde belirtmektedir: "... DıĢarıya bağlanan Osmanlı 

imparatorluğu .... özellikle uzmanlaĢmıĢ tarımcılığı gerekli kılan bahçecilik ve sanayi 

bitkileri üretimine yönelmiĢtir... 1844 yılında 192.262 dönümü aĢmayan ekili tütün 

alanları, 1911 yılında 814.163 dönüme ulaĢmıĢ .... 1836 yılında 400 ton olan pamuk 

üretimi 1914‟te 33.750 tonu bulmuĢ.... Ġç pazarların (yani giderek hızlanan 

sanayileĢmenin) gereksemelerini karĢılayacağı yerde, kendisini dıĢ pazarlara göre 

ayarlayan Osmanlı tarımcılığı, zamanın genel akıĢı içinde, Osmanlı ekonomisinin bir 

yandan kapitalistleĢirken, diğer yandan dıĢa bağlanıĢının en somut göstergesidir..." 

(Aktaran: ġaylan, 1974: 71). Bu süreçte, birbiriyle rekabet içindeki yabancı Ģirketler 

birbirinden kopuk, fakat tarımsal üretim alanlarını liman ketlerine bağlayan 

demiryolları inĢa etmiĢlerdir. Bu demiryolu sistemi ülkenin iç pazar bütünlüğünü 

sağlamaktan çok, liman kentlerinin ve onların hinterlandının kapitalist ekonomiyle 

bütünleĢmesini sağlayacak biçimde geliĢmiĢtir (Tekeli, 1998: 5).
28

 Ayrıca 

Osmanlı'nın kapitalizme eklemlenme süreci yavaĢ bir geliĢim seyretmiĢ olmasına 

karĢın; Makal'ın Osmanlı'nın 1913-1915 ve 1921 yılı sanayi sayımlarına dayanarak 

ortaya koyduğu üzere "Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda sanayinin büyük bölümü, gıda, 

toprak, deri, tahtacılık, tekstil ve kâğıt gibi tarıma dayalı sanayilerdir. Bu üretim 

yapısı, geliĢmemiĢ bir sanayinin varlığına iĢaret etmektedir" (Aktaran: Zeybekoğlu, 

2009: 220). 

Sonuçta, Türkiye gibi, bir imparatorluğun çözülmesiyle oluĢan ulus-devletler 

Avrupa ülkelerinde yaĢanan uluslaĢma sürecinden farklı bir durumla karĢılaĢmıĢtır. 

Avrupa'da, küçük alanlardaki feodal kimlikler aĢılarak bir ulusal kimliğin 

oluĢturulmasıyla, daha büyük bir mekânsal alanda bütünlük sağlamıĢtır. Oysa bir 

imparatorluğun çözülmesiyle ya da BalkanlaĢmasıyla oluĢan ulus-devletlerde 

                                                
28 Altun'un belirttiği gibi bu dönemde Bursa'da üretim yurt dıĢına üretim için yapılıyordu 

(Zeybekoğlu, 2009: 241). 
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bütünleĢme değil, parçalanma söz konusu olmuĢtur (Tekeli, 1998: 4). Yani mekânsal 

bağlamda Osmanlı parçalanarak, daha küçük birimlerde örgütlenmek durumunda 

kalmıĢtır.  

Bu ekonomik dönüĢüm kentsel ölçekte birbirine paralel gerçekleĢen ikili bir 

dönüĢümü de yaratmıĢtır. Ġlk olarak, Osmanlı'nın piyasa mekânizmalarına ilk 

eklemlendiği kıyı kentleri önemli üretim ve nüfus çekim merkezleri haline gelmiĢtir; 

böylece kentler geleneksek konumlanmalarının dıĢında üretim ve dağıtım 

mekânlarına dönüĢerek kıra egemen olmaya baĢlayan makro ölçekte mekânsal 

örgütlenmeler oluĢturmuĢlardır. Böylece Karpat (2003: 94)'ın da ifade ettiği gibi 

"Ondokuzuncu yüzyıl, Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca Asya, 

Afrika ve Latin Amerika'nın liman kentlerine benzeyen, ihracat ve tiransit iĢlevi 

gören bir dizi liman kentlerinin ortaya çıkıĢına tanık oldu. Bu kentleĢme, Türk 

köyleri ve kasabaları üzerinde çok büyük bir etki meydana getirdi. Yaptığı ayrıntılı 

bir çalıĢmada W.D. Hütteroth, Orta Anadolu'da 1830'larda dağ köylerinden vadilere 

ve düĢük irtifalı yerlerdeki kasabalara, göçebeleri de içeren yoğun bir nüfus 

hareketinin baĢladığını göstermiĢtir. DıĢarıdan insan akınıyla birleĢen bu göç, bir dizi 

bölge kasabaları ve liman kentleri yoluyla ihraç edilecek yiyecek maddeleri 

üretimine yönelmiĢ verimli araziler üzerinde kurulu köyler meydana getir..."miĢtir. 

Ayrıca Osmanlı dıĢ ticareti 1908-1913 arasında, Ġstanbul‟dan yapılan ticaret 

baĢta olmak üzere, büyüme gösterdi. Bunun nedeni, bir yandan Batı Avrupa‟nın yeni 

bir geliĢme dönemine girmiĢ olması ve Osmanlı hammaddelerine olan talebin 

artması, öte yandan demiryollarının geliĢmesiydi (Boratav, 1988). Bu dönemde 

ithalat ve ihracatın önemli bölümü metropol durumundaki Ġstanbul Limanı‟ndan 

yapılıyordu (GiriĢken, 2012: 249). 

Ġkinci olarak da mikro ölçekte iç kent mekânın örgütlenmesinde dönüĢüm 

yaĢanmıĢtır. Kentlerde üretimin yapılmasıyla üretim mekânları geliĢmiĢ ve Tekeli 

(1998: 2)'nin belirttiği gibi, bireysel haklar ve mülkiyette kurumsallaĢma ve sınıfsal 

farklılaĢmada değiĢim baĢlamıĢ;  klasik Osmanlı düzeninin askeri sınıftan gelen 

yönetici kadrolarının yerini ücretli devlet memurlarından oluĢan bir bürokrasi sınıfı 

almıĢtır. Bu değiĢim iç kent mekânında özel ve kamusal alan farklılaĢmasıyla 
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somutlaĢmıĢtır. Ayrıca klasik Osmanlı kentinde bedesten etrafındaki çarĢılardan, 

liman çevresindeki kapanlardan ve pazarlardan oluĢan eski merkezlerin yanı sıra, 

modern bir merkezi iĢ alanı oluĢmaya baĢlamıĢ; merkezde, bankalar, sigorta 

Ģirketleri, iĢhanları, oteller kurulmuĢ; bu yeni iliĢkiler, yeni altyapıları gerektirmiĢ ve 

merkezde ya da yakınında demiryolu istasyonları, limanlar ve rıhtımlar, antrepolar, 

posta binaları yapılmıĢ; yaya olarak yapılan kent içi ulaĢımın yerini, araba ya da 

tramvay, vapur, banliyö treni gibi toplu taĢıma araçlarıyla yapılan ulaĢım almıĢ; bir 

yandan kent içi ulaĢımındaki geliĢmeler öte yandan da kent nüfusundaki artıĢ ve yeni 

toplumsal tabakalaĢma biçiminin oluĢması sonucunda, kentler çevreye doğru 

yayılmıĢ ve 'banliyöleĢme' yaratmıĢtır. 

Osmanlı kentleri için yabancı bir mekânsal örgütlenme olan Batı kentlerindeki, 

yolların açıldığı, bazen bir, bazen daha çok mahallenin merkezi niteliğindeki 

meydanlar oluĢmaya baĢlamıĢtır.  Kuruyazıcı (1998: 89)'un vurguladığı gibi Osmanlı 

kentlerinde camiler, meydanların yerini almaktadır. 

Ayrıca elektrikle aydınlatma gün ıĢığının üretim ve yeniden üretim üzerindeki 

belirleyiciliğini azaltırken, telefonun yaygınlaĢması merkezi yerlere (ve simsarlara) 

bağımlılığı azalttığı söylenebilir. Elektrikli tramway‟ın en azından iĢlediği güzergah 

boyunca mesafenin caydırıcı etkisini düĢürmesi ve banliyöleĢme sürecini baĢlattığı 

bilinmektedir. Kapitalizme öncelikle eklemlenen metropol kent Ġstanbul„da da ġiĢli- 

Harbiye kesiminin geliĢimi tramwayla birlikte hızlanmıĢtır. 1910 yılında kentte 350 

civarında olan apartmanlı ev sayısı 1922 „de iki kattan fazla artarak 1000‟i aĢmıĢ 

durumdadır (GiriĢken, 2012: 249).  

Osmanlı'da geleneksel kent mahalleler biçiminde örgütlenmiĢtir. Bu 

mahalleler, "...toplumsal tabakalaĢmanın heterojen örüntüsü içindedir, varsıllık 

derecesine göre daha prestijli olabilen mahallelerin Ģehrin merkezine yakınlığına dair 

bir eğilim tespit edilmesine rağmen her mahalle gelir durumu bakımından farklı 

kesimleri bir araya getirmiĢtir. Geleneksel mahalleye özellikle Ġslam Ģehirlerindeki 

örneklerine atfedilen genel etnik, dinsel ayrım dahi Osmanlı mahallesi için katı ve 

genel bir birlikteliğindeki mahalle yaĢamlarının da sıkça örnekleri mevcuttur. Ancak, 
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cemaatin kültürel-dinsel geleneklerinin belirleyiciliğinde kendiliğinden bir ayrıĢma 

söz konusudur" (Bayramoğlu Alada, 2007: 30).  

"Geleneksel toplumda konut üretimi, basit üretim teknolojisinin kullanıldığı ve 

üreticisiyle kullanıcısının birbirinden farklılaĢmadığı bir ortamda gerçekleĢir. Bu 

bağlamda, geleneksel konutlar, 'kullanıcı-üreticileri' tarafından, bulundukları yerde 

var olan malzemelerle, nesiller boyu aktarılan bilgi birikimi ve hünerle üretilirler. Bu 

toplumlarda konutun, tıpkı diğer üretim alanları gibi piyasa değeri yoktur. Konutun 

sadece kullanım değerinin olması, onun 'barınak' olarak algılanmasıyla da sonuçlanır. 

Dolayısıyla, geleneksel toplumlarda, konut üretiminin örgütlenmesi ile konutun 

anlamı arasında böyle bir tutarlılık vardır.' 

"Diğer taraftan, piyasa ekonomisine geçiĢi de hızlandıran kentleĢme, konut 

üretiminin niteliğini ve toplumsal olarak anlamını da değiĢtiren önemli bir süreçtir. 

Piyasa ekonomisinin yaygın olduğu toplumlarda üretilen konutlar, tıpkı diğer mallar 

gibi, üretici ve kullanıcısının ayrımlaĢtığı, farklılaĢtığı ve dolayısıyla içinde karmaĢık 

toplumsal gruplan barındıran bir üretim alanı haline gelmiĢtir. Konutu diğer 

mallardan ayıran önemli bir özelliği, satın alanların sadece kullanım ya da tüketim 

için değil bazı durumlarda birikim ya da yatırım amacı için de edinmeleridir. Bu 

özellikler, konutun bir üretim alanı olarak karmaĢıklığını artırmaktadır. Bir diğer 

ifadeyle, piyasa için konut üretimi, örgütleyenler, üretenler ve kullananlar arasındaki 

bağı koparmıĢ ve konut üretim sürecini farklılaĢtırmıĢtır" (Erder, 2007: 274-275). 

Osmanlı'da kapitalizme eklemlenmeye paralel olarak daha evvel görülmeyen sıra ev, 

apartman gibi konut türleri 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢında ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Önceleri, sadece Ġstanbul‟da
29

 var olan bu eğilim, giderek diğer Anadolu 

kentlerinde, özellikle de liman kentlerinde görülmüĢtür. Ayrıca, baĢlangıçta yapı 

üretimi tümüyle geleneksel yerel malzemelerle gerçekleĢtirilmektedir ve Ġstanbul ile 

bazı büyük kentlerde yaygınlaĢmaya baĢlayan apartmanlar veya sıra evlerde kâgir 

inĢaat sistemi kullanılmaktadır. Bu inĢaatlara yeni tekniklerinin uygulanabilmesi için 

                                                
29

 1880'lerde Ġstanbul'da orta tabaka için sıra evler ve apartmanlar gibi yeni konut tipleri ortaya 

çıkmıĢtır (Tapan, 1998: 77). Türkiye'de apartmanlaĢma ile ilgili olarak bak. Kıray, Mübeccel, 

(2007) "ApartmanlaĢma ve Modern Orta Tabakalar", KentleĢme Yazıları, Ġstanbul: Bağlam 

Yayınları, ss. 138-141. 
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malzemeler ve diğer yapı malzemeleri için yurtdıĢına baĢvurulmaktadır. AhĢap 

Romanya‟dan, kiremit Fransa‟dan, demir ve çelik Almanya‟dan getirtilmektedir. 

Konut yapımındaki hammadde ihtiyacını karĢılayabilmek amacıyla, 1910 yılında 

Aslan Osmanlı ġirketi tarafından Darıca‟da ilk çimento fabrikası kurulmuĢ ve bunu 

EskiĢehir Müttehit Çimento Fabrikaları A. ġ. tarafından kurulan fabrika izlemiĢtir. 

1920‟de birleĢen bu Ģirketlerin üretim kapasitesi 1923 yılında ancak 40.000 tona 

ulaĢabilmiĢtir (Sey, 1998: 25, 26). 

Kapitalist üretime eklemlenmeye baĢlayan Ġstanbul gibi büyük kentlerde, 

1850'lerden itibaren, özellikle ahĢap evlerin yanması dolayısıyla ve göçmenlerin
30

 

iskân edilmesi sorunları nedeniyle hem kent içinde yeniden imarın gerçekleĢtirilmesi 

hem de kentlerin çevresinde yeni mahallelerin kurulması amacıyla kentsel bir 

planlama giriĢimine yönelinmiĢtir. Bu evrede kentin planlanması bir mühendislik 

çalıĢması olarak algılanmıĢ ve yabancı harita mühendislerine yaptırılmıĢtır. 

Avrupa'da 19. yüzyılın sonuna doğru kent planlamasında geliĢen 'güzel kent' anlayıĢı 

20. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da etkisini göstermeye baĢlamıĢ ve kent planlaması 

mühendislikten çıkarak mimarlık kapsamında girmiĢtir (Tekeli, 1998: 3). Ayrıca 

1848 tarihli Ebniye Nizamnamesinde (Yapı Tüzüğü) ve 1882 yılında çıkarılan ve elli 

yıl gibi bir süre uygulamada kalacak olan Ebniye Kanunu‟nda arsa spekülasyonunun 

ve düzenlemesinin baĢladığı görülmektedir (MeĢhur, 2008: 24; YetiĢkul, 2011: 20). 

Yani, kent bir taraftan mekânsal bağlamda mimarlar tarafından güzelleĢtirilmesi 

gereken bir alan olarak yeniden planlanırken, diğer taraftan da sağladığı rant ile 

üretim iliĢkilerinin bir parçası haline gelmeye baĢlamıĢtır. 

Sonuç olarak, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı'da yaĢanmaya 

baĢlayan ekonomik, toplumsal, siyasal dönüĢüm, özellikle Ġstanbul baĢta olmak 

                                                
30 "BolĢevik devriminden ve iç savaĢtan kaçan, „Beyaz Ruslar‟ denen Rus göçmenleri ve iĢgal 

kuvvetleriyle, farklı bir görünüm sergilemeye baĢlamıĢtır. Çoğunluğu devrimden kaçan Rus 

aristokrasisinden ve zenginlerinde oluĢan ve toplam sayıları 200 bini bulan Beyaz Ruslar, 

Ġstanbul‟a bir yandan yeni modalar, yeni alıĢkanlıklar, bir yandan da sefahat ve sefaleti 

getirmiĢlerdir (Toprak ve diğerleri, 2008). ĠĢgal kuvvetlerinin varlığı da yeni tüketim kalıpları ve 

yabancı kültürel öğeleri kente taĢıdı. SavaĢ döneminde Ġstanbul‟un gözde semt ve sayfiyeleri de 

değiĢti. Boğaziçi yerine Adalar moda oldu. Plajlar açıldı. Plaj modası da Rus göçmenler ve Ġngiliz 

iĢgal kuvvetleriyle gelmiĢ, hızla yayılmıĢtı. Beyoğlu‟nda sık barlar açıldı; ilk sinema salonlarında 

ilk filmler seyredilmeye; lokantalar, kabareler, barlar kısa sürede Rus göçmenlerince isletilmeye 

baĢlandı"  (GiriĢken, 2012: 250). 
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üzere, Ege ve Karadeniz'deki liman kentlerinde ekonomik,  toplumsal ve mekânsal
31

 

örgütlenmede hem makro hem de mikro ölçekte bir dönüĢüm baĢlatmıĢtır. Fakat 

geliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında “…azgeliĢmiĢ kapitalist ülkelerde kentleĢme 

bugünkü sanayileĢmiĢ ülkelerin geçen yüzyıldaki kentleĢmelerinden farklı bir süreç 

izlemektedir. Çünkü o ülkeler, az geliĢmiĢ ülkelerin bugünkü kentleĢme düzeyine 

vardıkları zaman, sanayileĢme dereceleri onlardan çok daha yüksektir" (KeleĢ, 2004: 

88).  

2.1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türkiye’de Kentsel DönüĢüm: 

SanayileĢen Kentler 

Osmanlı'da baĢlayan kapitalizme eklemlenme süreci ve bu sürece paralel 

olarak gerçekleĢen tarım toplumundan kapitalist topluma dönüĢüm, Anadolu'da 

ulusallaĢma anlayıĢında birleĢen, kapitalist üretimde geliĢmenin yaĢandığı yeni bir 

mekânsal örgütlenmeyi yaratmıĢtır. Böylece bir taraftan makro ölçekte bütüncül kent 

mekânları diğer taraftan da mikro ölçekte iç kent mekânları yeniden örgütlenme 

sürecine girmiĢtir.  

2.1.2.1. 1923-1950 Arası Devlet TeĢvikli SanayileĢen Kentler  

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢında uygulamaya konan milli sermaye 

yaratma politikası her ne kadar baĢarıya ulaĢamasa da, cumhuriyetin ilanından 

itibaren yeni bir boyutla tekrar gündeme gelmiĢtir.  

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında, Anadolu‟nun sınıfsal yapısı bir 

burjuva sınıfının henüz güçlü bir Ģekilde ortaya çıkmadığını göstermektedir. 

Toplumdaki egemen güçler toprak sahibi eĢraf ile bürokrasidir. Diğer taraftan 

özellikle Ġzmir ve Ġstanbul gibi liman Ģehirlerinde batı kapitalizmi ile bütünleĢmiĢ 

oldukça ufak bir burjuvazi çekirdeğinin mevcut olduğu ileri sürülebilir. Bunun 

dıĢında burjuva sınıfının geliĢimini yaratacak giriĢimci grubu sayıca çok az ve 

güçsüz görünmektedir. Bu bağlamda cumhuriyetin ilk yıllarında, temel amaç olarak 

milli bir giriĢimci sınıf yaratmayı ve liberal kalkınma yolunu önermiĢ; bunun içinde 

                                                
31

  Osmanlı'da belediye kurumu, Ġstanbul baĢta olmak üzere büyük liman kentlerinde ortaya çıkan 

kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla Avrupa'dan esinlenilerek oluĢturulmuĢtur. 
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koruyucu gümrük tarifeleri, özel giriĢime ucuz ve kolay krediler sağlanması 

öngörülmüĢ olan Ġzmir Ġktisat Kongresi gerçekleĢtirilmiĢtir. Gerek endüstriyel 

geliĢme ve gerek giriĢimci sınıfın hamle yapmasını önleyen en büyük engel yeterli 

sermayenin yokluğudur. Bu nedenle ekonomik kalkınmada özel giriĢime destek 

olması için 1924 yılında ĠĢ Bankası kurulmuĢtur. ĠĢ Bankasına endüstriyel yatırım, 

ticaret ve madencilik, kredi sağlama, ihracatı kolaylaĢtırma ve örgütleme, tasarruf 

eğilimlerini artırma gibi çeĢitli görevlerle yükümlenmiĢtir. Ardından devlet 

iĢletmelerini özel giriĢime devretme amacını güden 'Sanayi ve Maadin Bankası' 

kurulmuĢ ve 1927 yılında da endüstrileĢmede özel giriĢime öncelik veren 'TeĢvik-i 

Sanayi Kanunu' çıkarılmıĢtır. Bütün bu geliĢmeler, Türkiye‟deki siyasal egemen 

gücün bir giriĢimci sınıfın geliĢmesi için en uygun koĢulları hazırladığını 

göstermektedir. Ancak 1929 yılının Ekim ayında, New York borsasında patlayan 

kriz, bu politikayı temelde olmamakla beraber önemli biçimde değiĢtirmiĢtir. 

GeliĢmiĢ ve az-geliĢmiĢ bütün kapitalist ekonomiye sahip ülkeleri Ģiddetle etkileyen 

buhranın temelinde yatan olgu üretim fazlasıdır ve Türkiye üzerindeki etkisi tarımsal 

ürünlerin fiyatlarının düĢmesi olmuĢtur. Bunun sonucu Türkiye buhrandan çok ciddi 

bir Ģekilde etkilenmiĢ ve devletçilik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. Nitekim 

1927 endüstri sayımına göre, Türkiye de 65.245 endüstriyel iĢ yeri vardır; iĢ 

yerlerinin % 8.9‟u 5 iĢçiden fazla çalıĢtıran iĢ yerlerinden meydana gelmekte; 100 

iĢçiden fazla çalıĢtıran iĢyerleri toplam sayısının % 0.2 sini meydana getirmektedir; 

65.245 iĢ yerinin ancak % 4 ünde motor gücü kullanılmaktadır.  BaĢka bir deyiĢle, 

toplumsal yapıda güçlü, dinamik ve egemen bir burjuva sınıfı görünmemekte ya da 

bir çekirdek halinde bulunmakta buna karĢılık bürokrasi oldukça ağırlıklı 

görülmektedir. GiriĢimci sınıfın zayıflığı ve güçsüzlüğü nedeni ile bürokrasi genel 

yönetim dıĢında temel endüstriyel, tarımsal giriĢimleri örgütlemek, yönetmek ve alt 

yapı tesisleri kurmak fonksiyonunu da yükümlenmek zorunda kalmıĢtır. 1933 yılında 

uygulamasına baĢlanan bir beĢ yıllık plan, tekstil, ĢiĢe- cam, kağıt, kimya, Ģeker, 

demir-çelik endüstrilerinin kurulmasını sağlamıĢtır. Bir zorunluluk sonucu uygulama 

alanı bulan devletçilik ilkesi, toplumda sosyo-ekonomik yönden ayrıcalıklı sınıfların 

yararlarına uygun biçimde iĢlemiĢ; baĢka bir deyimle üretim güçlerini geliĢtirerek 

kapitalist üretim biçiminin geliĢmesini hızlandırmıĢtır. 1939 da patlayan Ġkinci 

Dünya SavaĢı süresince Türkiye de sermaye hızla özel ellerde toplanmaya 
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baĢlamıĢtır. Devletin izlediği politikanın, bu süreci her yönden desteklediği ileri 

sürülmektedir. Örneğin, üzerinde çok tartıĢılan ünlü Varlık Vergisi uygulaması 

azınlık kökenli giriĢimcileri ve firmaları çökertip, iĢlerinin çok ucuz sayılacak 

fiyatlarla Türklerin eline geçmesini sağlamıĢtır. Diğer yönden, devamlı enflasyonun 

da giriĢimci sınıftaki birikimi teĢvik ettiği ve geliĢtirdiği söylenebilir. Artık belli bir 

potansiyele sahip duruma gelen özel giriĢim, 1930 yıllarından beri uygulanan 

devletçiliğin ister istemez önüne koyduğu bütün engellerden sıyrılmak ve tüm 

ekonomiyi özel giriĢim kontrolüne almak eğilimi göstermeye baĢlamıĢtır. 1948 

Kasımında Ġstanbul‟da toplanan Ġktisat Kongresinde, devletin ekonomik alanda 

öncülüğünü tamamlamıĢ olduğu ve artık sadece eğitim, haberleĢme, milli savunma, 

araĢtırma, denetim vb gibi temel kamu hizmetleri ile uğraĢması gerektiği; 

ekonominin artık özel kiĢilerce yönetilmesinin zorunlu ve kaçınılmaz olduğu 

kararlaĢtırılmıĢtır. Diğer yandan giderek geliĢen özel giriĢimin, 1947'lerden itibaren 

yabancı ekonomik güçlerle de bir bütünleĢmeye gittiği görülmektedir. 1947 yılında 

bir Yabancı Sermayeyi TeĢvik Kanunu çıkarılmıĢ, fakat buda yeterli görülmemiĢ 

1954'te ünlü 6224 sayılı kanun (Yabancı Sermayeyi TeĢvik Kanunu) çıkarılmıĢtır. 

Harp yıllarından sonra, toplumsal yapı, hızlı bir değiĢime girmiĢ görünmektedir. 

1923'lerde 20.000-30.000 arasında bulunan endüstriyel iĢçi sayısı 1948 yılında 

sadece büyük fabrikalarda çalıĢan iĢçiler için 301.299 kiĢiye yükselmiĢ, 1953'te ise 

801.858 kiĢiyi bulmuĢtur (ġaylan, 1974: 74, 75, 78, 79, 80). 

Sonuç olarak cumhuriyetin ilk yıllarında özel sermaye eliyle sanayileĢmeye 

yönelinmiĢ ve devlet baĢta tarım olmak üzere pek çok alanda özel giriĢimcileri 

desteklemiĢ olmasına karĢın, gayri müslümlerin mübadeleler yoluyla ülkeden 

ayrılmasının ardından geride kalan burjuvazinin yeterli yatırımı gerçekleĢtirememesi; 

1929 dünya ekonomik buhranı neticesinde hem Türkiye'de tarıma dayalı ekonominin 

daralması hem de özel sektöre dayalı endüstri politikalarının istenen geliĢmeyi 

sağlayamaması (Arıtan, 2009: 178; Asiliskender, 2009: 112) ve 1929‟dan sonra 

ödenmesine baĢlanacak olan Osmanlı borçlarının bütçeye getireceği yük gibi 
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nedenlerle özel giriĢimin yerine devlet denetimli sanayileĢme modeli benimsenmeye 

baĢlanmıĢtır (Tayanç'tan Aktaran: Zeybekoğlu, 2009: 220 ).
32

  

2.1.2.1.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi 

Cumhuriyetle birlikte, makro ölçekte ilk olarak hem ülkenin sınırları (misakı 

milli) çizilerek hem de bazı kentlerin il
33

 düzeyinde siyasi olarak örgütlenmesi 

sağlanarak mekânsal bağlamda, yeniden yapılanma sürecine girilmiĢtir. Bu yeni 

düzenlemeler özellikle devlet yatırımları yoluyla sermayenin dağıtımında birikimin 

coğrafyasını yeniden yapılanma sürecine sokulmuĢtur. Bu dönemde, devletçilik 

politikalar uygulanarak sanayiyi ülke coğrafyasına dengeli biçimde yayarak bölgeler 

arası denge sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.
34

  

Bu devletçi ekonomi politikası neticesinde, uygulanmaya baĢlanan sanayi 

planlarında yapılması öngörülen fabrikaların yerleri, demiryolu güzergâhı üzerindeki 

küçük Anadolu kentleri olarak belirlenmiĢtir (Tekeli, 1998: 5). Bu bağlamda 

MillileĢtirme Politikası sonucunda 1928-1941 yılları arasında Türkiye'de imtiyazlı 

Ģirketlerce iĢletilmekte olan 3820 km'lik demiryolu satın alınarak devletleĢtirilmiĢ ve 

demiryolu miktarı 4.199 km'ye ulaĢmıĢtır (Türkiye Cumhuriyeti, 1984: 3). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında il merkezi ve ilçe merkezleri arasında ekonomik bir 

devinim yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda demiryolları ilk aĢamada bir il içinde 

ilçeleri ve il merkezini birbirine bağlayacak biçimde planlanmıĢ ikinci olarak da ili 

diğer illere ve bölgeler bağlayacak biçimde yapılandırılmıĢtır. Yani ekonomik 

kalkınmanın yolu kentlerin (ilçe ve il merkezilerinin) ekonomik bütünleĢmesi 

sağlanarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır ve kentler kalkınmanın merkezine 

yerleĢtirilmiĢtir. 

                                                
32

  Malak'ın 1927 sanayi sayımlarını temel alarak, belirttiğine göre; madencilik, tarım ve hayvancılıkla 

ilgili faaliyetlerin sanayi olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır (Aktaran: Zeybekoğlu, 2009: 

220).  
33

   13 Ekim 1923 tarihinde Ankara anayasal olarak devletin baĢkenti kabul edilmiĢ (Tekeli, 1998: 11) 

ve mekânsal örgütlenme de Ankara idari merkeze dönüĢürken, Ġstanbul ticaret merkezi halini 

almıĢtır.  
34

   Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet özelde iki temel sorunla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bunlardan ilki 

yeni baĢkent Ankara'nın imarı, ikincisi de mübadele sonucu ülkeye gelen göçmenlerin ülke 

genelinde iskânıdır (Sey, 1998: 26).   
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1931-1932'de ĢekillenmiĢ ve 1933 sonunda devletçi sanayileĢme düĢüncesi ile 

ülke genelinde devlet eliyle büyük sanayi tesislerinin kurulduğu yıllardır. Devlet, 

kurduğu her fabrika özelinde, arzuladığı toplumsal çağdaĢlaĢma ve sanayileĢme 

hedeflerini belirlemiĢtir. Dolayısıyla, devlet eliyle kurulan fabrikalar, sadece endüstri 

yapıları olarak planlanmamıĢtır. Fabrikalar, aynı zamanda Türkiye'nin modernleĢme 

ideolojisinin uygulama mekânlarıdır. Bundan dolayı, 1930'lu yıllarda, Türkiye'de 

sanayileĢme ilkesi altında gerçekleĢtirilen bu modernleĢme süreci, ardında mekânsal 

devrimler barındıran bir hareket olarak değerlendirilmelidir (Asiliskender, 2009: 

112).
35

 Bu çerçevede, 1933‟te kabul edilen 'Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı' ile çeĢitli 

dallarda yirmi yeni fabrika yani Kamu Ġktisadi TeĢekkülü (KĠT) kurulmuĢtur (Arıtan, 

2009: 178) ve kurulacak fabrikalarda, tüketim mallarının üretimine öncelik 

verilmiĢtir (Tayanç'tan Aktaran: Zeybekoğlu, 2009: 221). Yani, devlet teĢvikli 

sanayileĢme döneminde, temelde kapitalizme eklemlenme sürecinde öncelik özel 

giriĢime tanınmıĢ olmasına karĢın, oluĢan ekonomik zorluklar nedeniyle devlet 

giriĢimci olarak yerini almıĢtır. Bu geliĢme, cumhuriyetin uluslaĢma politikasıyla 

kalkınma politikasını diyalektik bir iliĢki içine sokmuĢ ve hem cumhuriyetin ulusal 

burjuvazisini yaratma sürecine girilmiĢ hem de mekânsal ölçekte tüm ülkeye 

yayılmıĢ kent merkezli sanayileĢmeye yönelinmiĢtir. 

17. yüzyılda Osmanlı'da üretimine baĢlanan tütün1862 yılında devlet tekeline 

alınmıĢtır. 1884 yılına gelindiğinde ise devletin borçların karĢılanması amacıyla 

Duyun-u Umumiye'nin yönlendirmesiyle kurulan REJĠ idaresine 30 yıllığına tekelin 

iĢletme imtiyazı verilmiĢtir. REJĠ idaresi tarafından Ġstanbul-Cibali (1884), Ġzmir 

(1884), Adana (1895) ve Samsun‟da (1897) ilk sigara fabrikaları Osmanlı döneminde 

kurulmuĢtur. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile REJĠ arasında yapılan sözleĢme 

gereği 1925 yılında REJĠ‟nin sermayesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenerek bu 

Ģirkete el konulmuĢtur. Ardından 1939 yılında Malatya Sigara Fabrikası ve 1940 

yılında ise Bitlis Sigara Fabrikası üretime baĢlamıĢtır (DPT Dokuzuncu Kalkınma 

Planı, 2006: 5, 6). Osmanlı döneminde ilk sigara fabrikalarının kurulduğu Ġstanbul, 

                                                
35

 Tezel'in belirttiğine göre, 1933 yılında kurulan Sümerbank, baĢlangıçta devlet sermayesi ile 

oluĢturulacak tüm sanayi iĢletmelerinin projelendirilmesi, kurulması, yönetilmesi; fabrikalar için 

gerekli usta ve iĢçilerin yetiĢtirilmesi; sanayi kredisi verilmesi ve bankacılık faaliyetinin 

yürütülmesi gibi bir çok temel konuda görev üstlenmiĢtir (Aktaran: Arıtan, 2009: 178). 



65 

 

Ġzmir, Adana ve Samsun kentleri, Osmanlı'da kapitalizme ilk eklemlenen kentler 

olması bakımından dikkat çekicidir. Cumhuriyetle birlikte sanayileĢmenin ülke 

geneline ve kent merkezli yayılma politikasının bir yansıması olarak Malatya ve 

Bitlis'te fabrika kurulumuna gidilmiĢtir. Aynı politika kapsamında Malatya, Kayseri, 

Konya Ereğli, Nazilli ve Bursa kentlerinde Sümerbank ĠĢletmesine ait dokuma 

fabrikaları kurulmuĢtur.
36

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Sümerbank iĢletmeleri, ekonomik 

çerçevede; kapalı ekonomiyi açarak, kırsal ve kentsel toplum arasında bir birlik 

sağlamıĢ; tüketim malları üretimine öncelik vererek yeni bir iç pazar yaratılmasını 

desteklemiĢtir (Asiliskender, 2009: 116). 

 1930'larda gerçekleĢtirilen kamu yatırımları kentleri bir çekim merkezi halene 

getirmesine karĢın, Sey (1998: 33)'in de belirttiği gibi, Türkiye savaĢa katılmadığı II. 

Dünya SavaĢ'ından ekonomik olarak olumsuz olarak etkilenmiĢtir. Bu durum 

kentleĢmeyi de olumsuz etkilemiĢtir. Fakat Marshall Yardımının 1945‟te devreye 

sokulması, 1945-1950 arasında gerçekleĢtirilen tarımda makineleĢme ve 1950‟den 

sonra, ortaya konan ulusal otoyol yapım programı neticesinde ekonomik olarak bir 

kalkınma dönemi yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler kente göçü ve kentleĢmeyi 

hızlandırmıĢtır (KeleĢ, 2004: 25). 

2.1.2.1.2. Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

20. yüzyılın ilk yıllarında dünyada egemen olan planlama anlayıĢına göre,  

kamu tarafından, kamu kaynakları kullanılarak, kamulaĢtırma ile vergileme 

araçlarından yararlanılarak yapılan ve kamusal alanların düzenlenmesi/tasarlanması 

yaklaĢımı yatmaktadır. Bu çerçevede kentlerde parklar, bulvarlar ve kamu binalarının 

oluĢturduğu kamusal mekânlar bütünleĢik bir sistem ile tasarlanmıĢtır. Özel 

                                                
36

   Cumhuriyetin  ilk  yıllarında,  sanayileĢme  ve  kapitalist üretime eklemlenme sürecinde önemli bir 

çeliĢki dikkati çekmektedir. KĠT'ler (Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri) içinde, Sümerbank36 iĢletmesi 

özelinde, "...kapitalist bir Batılı (Avrupalı) olmak için sosyalist bir ülke olan Sovyetler Birliği'nden 

yardım alınmasıdır." Avrupa'nın içinde olduğu ekonomik kriz nedeniyle onlardan kredi temini 

sağlanmamıĢtır (Asiliskender, 2009: 116). Sonuçta, Sovyet ya da Almanya yapımı ve ilk beĢ 

yerleĢke36 olan Malatya, Kayseri, Konya Ereğli, Nazilli ve Bursa Merinos, Birinci BeĢ Yıllık 

Sanayi Planı çerçevesinde alınan kararla Atatürk Döneminde kurulmuĢtur (Arıtan, 2009: 178). 
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mülkiyete konu alanlarda ise kısmi denetimle yetinmesi gerektiği yönünde bir 

anlayıĢ egemen olmuĢtur (Ersoy, 2007: 133). Planlamadaki bu anlayıĢ, cumhuriyetin 

ilk yıllarında, Türkiye'de de uygulama alanı bulmuĢ ve baĢta Ankara olmak üzere 

pek çok kentin planlanmasında benimsenmiĢtir.  

Bu bağlamda, baĢkentte devlete ait kamu yapıları hızla inĢa edilmeye 

baĢlanmıĢ ve Ankara'daki kamu görevlilerinin konut gereksinimlerini 

karĢılayabilmek için kira yardımını öngören bir yasa çıkarılmıĢtır. Fakat konut 

sorunu istenildiği gibi çözülememiĢtir. Ayrıca göçmenlerin yerleĢtirildiği diğer 

illerde de konut ihtiyacı çok yüksektir ve yapı üretiminde büyük sıkıntılar mevcuttur. 

Bu dönemde yerli ve yabancı sermayenin yapı üretimine girmesini teĢvik etmek 

amacıyla, ekonomi politikalarında yeni düzenlemelere yönelinmiĢ ve firmalara vergi 

indirimi ile gümrük vergisi muafiyeti gibi çeĢitli kolaylıklar getirilmiĢtir (Arar'dan 

Aktaran: Sey, 1998: 27).
37

  

Ancak, Avcıoğlu'nun ortaya koyduğu gibi, inĢaat iĢlerini yürütecek 

örgütlenmelerin henüz oluĢmamıĢ olması ve Osmanlıdan süregelen üretim için 

gerekli malzeme kıtlığı gibi sebeplerle inĢaat alanında sektörleĢmeyi olumsuz 

etkilemiĢtir. Osmanlı döneminden devralınan iki çimento fabrikasına ek olarak 

Ankara Belediyesi tarafından 1926 yılında 18.000 ton kapasiteli küçük bir fabrika 

daha kurulmuĢ ve iĢletilmek üzere yarı sermayesi yabancı bir Ģirkete ait olan Ankara 

Çimentoları Aġ‟ye devredilmiĢtir. ġirketin fabrikayı iĢletememesi sonucunda tesis 

beĢ yıl atıl kalmıĢtır. ĠnĢaat demiri üretecek ilk haddehane ise 1926‟da Ġstanbul‟da 

kurulmuĢtur. Sonuçta, ihtiyacın büyüklüğü yanında çok zayıf kalan bu malzeme 

üretimi, diğer faktörlerle birleĢince gereken üretim hacmine ulaĢılamamıĢtır 

(Aktaran: Sey, 1998: 27).  

Türkiye'de kentsel iç mekân örgütlenirken, var olan mekânın dönüĢümü kentin 

kapitalizme eklemlenmesiyle orantılı olarak gerçekleĢmiĢtir. Yani, siyasal karar 

vericiler eliyle mevcut olanın tamamen yıkılıp yapılması yerine kent halkının 

                                                
37

   Ġstanbul,  Ġzmir gibi görece ekonomik geliĢmiĢ olan kentlerde, Ankara‟daki kamu yatırımlarının 

aksine, özel teĢebbüs tarafından az sayıdaki giriĢim neticesinde iĢhanı vb. ticari yapılar inĢa 

edilebilmiĢtir (Sey, 1998: 27). 
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kapitalist üretim iliĢkilerinin içine katılımının sağlanarak süreç içinde piyasa 

mekânizmasıyla mekânın dönüĢümü hedeflenmiĢtir. Bu yaklaĢımda, belediyelerin 

yeterli kaynağa sahip olmaması (Tekeli, 1998: 11); kentlerde tarımsal üretim 

iliĢkilerinden kapitalist üretim iliĢkilerine geçiĢin yavaĢ ve tüm kentlerde aynı 

düzeyde olmayıĢı; Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen ve 19. yüzyılın sonunda 

Avrupa'da sanayileĢmenin yarattığı olumsuz kent yaĢamına karĢı geliĢen 'bahçe kent' 

anlayıĢının Türkiye'de sanayileĢmenin gerçekleĢmediği, bahçelerin hakim olduğu 

tarıma dayalı kent dokusuyla örtüĢmesi etkili olmuĢtur. Bu çerçevede, devlet 

sanayileĢmenin merkezi olarak gördüğü kentlerde var olan mekânsal örgütlenmenin 

dıĢ çeperinde sanayi üretim merkezleri ve bu üretim alanlarında çalıĢanlar ve aileleri 

içinde konut, dinlenme, eğitim vb. mekânlar planlamıĢtır. Bu sanayi kompleksleri bir 

taraftan kentlerin birer sanayi merkezi haline gelmesini sağlarken diğer taraftan da 

kentteki üretim iliĢkilerinin ve toplumsal yapının dönüĢümüne etki etmiĢtir. 

"Türkiye‟de erken cumhuriyet döneminde yapılan fabrikalar çalıĢanlarının da 

tüm ihtiyaçlarını karĢılayabilecek Ģekilde organize olmaları bakımından, Avrupa ve 

Amerika‟da 19. yüzyıldan itibaren önemli bir sanayi yerleĢme tipi olarak ortaya 

çıkan 'company town' (Ģirket Ģehirleri) modelleri ile benzerlik göstermiĢlerdir. 

Türkiye‟de kurulmuĢ olan fabrikaların batıdaki Ģirket Ģehirlerinden en önemli 

farkları, .... tamamen özel giriĢimler sonucu oluĢmaları, Türkiye‟deki fabrika 

komplekslerinin ise büyük ölçüde devlet giriĢimi ile yapılmıĢ olmalarıdır 

(Zeybekoğlu, 2009: 223). Böylece,"...1930'ların sonuna kadar, ülke genelinde devlet 

eliyle birçok sanayi tesisi kurulmuĢtur. Kurulan her fabrika, sadece sanayi tesisi 

değil, aynı zamanda çalıĢanları için birer 'yuva', market ve sinemadan tiyatro, yüzme 

Ģampiyonalarına kadar birçok kültürel etkinliğin yapıldığı çeĢitli mekânları da içeren 

kentsel ölçekte bir organizasyondur" (Asiliskender, 1999: 114). 

Sümerbank iĢletmesi olarak kurulan Malatya, Kayseri, Konya Ereğli, Nazilli ve 

Bursa'daki ilk beĢ fabrika, "... kurulduğu bölgede önemli bir iĢçi potansiyeli yaratmıĢ, 

bölgede ve çevresinde yaĢayanlar için çalıĢma olanağı ve ekonomik kalkınma 

kaynağı olmuĢtur. Bununla beraber, her fabrika, çalıĢanlarına iĢ konusunda eğitim 

vermiĢ ve yetiĢen nitelikli iĢgücü yeni fabrikalar için eğitici nüfus haline 
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dönüĢmüĢtür. ĠĢçilerin iĢ konusunda eğitilmelerinin yanında, okuma yazma kursları 

düzenlenmiĢtir. Bu durum, eski yazının bırakılıp yeni alfabenin kullanılmaya 

baĢlandığı bir dönem olan 1930‟lu yıllar için çok önemlidir.' 

"Her fabrika kütüphanesi ile bir kültür merkezi iĢlevi görmüĢtür. ÇalıĢanların 

çocuklarının bakımı fabrika kreĢlerinde yapılmıĢ, okul yaĢına gelen çocuklar, yine 

fabrikaların ilkokullarında eğitim görme olanağına sahip olmuĢlardır. Fabrikalar, 

sahip oldukları elektrik santralleriyle bölgenin elektrik ihtiyacının önemli bölümünü 

karĢılamıĢlar, hastaneleriyle halka sağlık hizmeti vermiĢlerdir. Ayrıca  Alexander'in 

belirttiği gibi, fabrikalar, yalnızca yeni bir çalıĢan türü üretmekle kalmıĢ, aynı 

zamanda yeni bir tüketici kimliği de oluĢturmuĢ ve fabrikaların ayrıĢmıĢ konut 

alanları da, yeni bir aile tipi yaratmıĢtır. Bu bağlamda fabrikaların konut alanları, 

devletin davranıĢsal bir arka plan yaratma politikasının mekânsal temsili olarak 

yorumlanabilir. Bununla beraber lojmanlar devlet ideolojisinin konut aracılığıyla aile 

bağlamı içine nüfuz ediĢinin de göstergesi olmuĢtur (Zeybekoğlu, 2009: 226-228). 

Türkiye II. Dünya SavaĢı‟na katılmamıĢ olmasına karĢın, ekonomisi savaĢtan 

olumsuz etkilenmiĢtir. ĠnĢaat yatırımları, kamusal binaların yapımına çok çaba sarf 

edilmesine rağmen 1930‟lu yılların sonundan baĢlayarak azalmıĢtır. Ayrıca, ithal 

malzemeye dayanan yapı üretiminde yaĢanan kıtlık, karaborsa ve büyük fiyat 

artıĢları, sektördeki durgunluğu körüklemiĢ ve toplam 350 bin tona ulaĢmıĢ olan 

çimento üretimi yetersiz kalmıĢtır. 1942‟den sonra dağıtım tümüyle durdurulmuĢtur 

(Sey, 1998: 33).
38

  

"Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Türkiye'de sadece bireysel konut sunum 

biçimi vardı denebilir. Yeni baĢkent olması dolayısıyla Ankara'da bireysel sunum 

biçiminin yetersiz kalması üzerine ilk kooperatifler ve ilk baraka evler 

(gecekondular) ortaya çıkmaya baĢladıysa da, bu geliĢmeler Türkiye için 

                                                
38

   Bir baĢkent olarak yeniden örgütlenen Ankara'da en yoğun konut sıkıntısını çeken kesim memurlar 

olmuĢtur. Bu bağlamda, savaĢ öncesi ev yaptırılması gündeme gelmiĢ olan memurlar için, 1944 

yılında hükümet 'Memurin Apartmanları' yapılmasına karar vermiĢ ve bu iĢ Emlak ve Eytam 

Bankası‟na verilmiĢtir. Bu konuda çıkarılan “Memurin Meskenleri ĠnĢaası Hakkında 4626 saydı 

yasa‟ ile Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıĢ ve Emlak ve Eytam Bankası‟na bağlı Emlak Yapı 

Limited ġirketi‟nce Saraçoğlu Memurin Konutları kısa sürede gerçekleĢtirilmiĢtir (Altaban, 1998: 

48-49). 
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genelleĢtirilemez. Bireysel konut sunumu, konut sahibi olmak isteyenlerin bir arsa 

alıp, bu arsanın imar haklarını kullanmak üzere, ilgili teknik elemana hazırlattığı 

projenin uygulanması için belediyeden izin alarak, taĢeronlar ya da küçük yapımcılar 

eliyle konut yaptırması süreci olarak tanımlanabilir.  Bu süreç Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasının hızla artan talebi karĢısında yeterli konut arzını sağlayamamıĢtır" (Tekeli, 

1998: 13).  

1944 yılında da 4626 sayılı 'Memur Meskenleri ĠnĢası Hakkında Kanun'  

çıkarılmıĢtır. Bu yasa ile devlet memurları için kamu tarafından konut yapımı ve 

tahsisi konusunda yasal düzenlemeye gidilmiĢtir. Yasa kapsamında kamu 

konutlarının yapıldığı kent ve kasabalarda konutu ya da akarı bulunan devlet 

memurlarının bu meskenlerden yararlanamayacağı belirtilmiĢtir. Bu yasa 

çerçevesinde, kamu lojmanlarının inĢası yöntemiyle kamu çalıĢanlarının konut 

gereksinimi karĢılanmaya çalıĢılmıĢ ve bu süreç 2010'lara kadar devam etmiĢtir. 

Türkiye'de 1980 sonrası uygulamaya konulan neoliberal politikalar kapsamında 

gerçekleĢtirilen özelleĢtirmelerde 2010'dan itibaren yeni bir sürece girilmiĢ ve 

KĠT'lerden sonra kamu lojmanları da özelleĢtirme kapsamına alınmıĢtır.  

1940'larda her ne kadar ülke çapında bir gecekondulaĢma sorunundan 

bahsedemesek de 22 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da gerçekleĢmiĢ gecekondu 

sorununu çözmek amacıyla çıkarılan 5218 sayılı yasa bir yıl sonra 5431 sayılı yasa 

ile tüm ülke için geçerli hale getirilmiĢtir. Ardından, 28 Haziran 1948 tarih ve 5228 

sayılı 'Bina Yapımım TeĢvik' Kanunu ile hazine arsalarının vergi değerinden (10 yıl 

taksitle) belediyelere devredilmesinin ve evi olmayan ya da kendisine ev yapacak 

olanlara Ġhale Kanunu dıĢında satılabilmesinin önü açılmıĢtır. Son olarak da, iç 

göçün hız kazanması, konut sorunun artması, gecekondu alanlarının yayılması 

belediyelerin konut alanındaki yetkilerini daha da etkin kullanması ihtiyacını 

doğurmuĢ ve 24 Nisan 1950 tarihinde 5656 sayılı yasa ile belediyelerin hazineden 

devraldıkları arsalar üzerinde konut yapabilmesi; artırma-eksiltme ve ihale yasasına 

tabi olmadan hemĢerilerine devredebilmeleri sağlanmıĢtır (Albatan, 1998: 51; 

Samsunlu, 2007: 65). Böylece, spekülasyonlar nedeniyle artan kentteki konut yapım 
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alanlarının fiyatları aĢağı çekilmeye ve konut arzındaki sıkıntılar giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

Ayrıca, "... Hızla büyüyen kentlerde sanayi sektöründe sınırlı iĢ olanaklarının 

bulunması nedeniyle göç edenlerin üretken olmayan servis sektörüne yönelmeleri 

gündeme gelmiĢ, bu da büyük kentlerde düĢük gelir gruplarının yoğunlaĢmasına 

neden olmuĢtur. Bu gruplar, kentsel toprağın gelirlerine göre pahalı olması nedeniyle 

kentlerin çevresindeki kentsel servislerden yoksun ve kentle bütünleĢmemiĢ 

alanlarda 'gecekondu'lar" oluĢturmuĢtur (Samsunlu, 2007: 355).  

Kentlerdeki orta sınıfın konut ihtiyacını karĢılamak ve gecekondulaĢmayı 

engellemek amacıyla 1948 yılında çıkarılan 5228 sayılı Bina Yapımı Teşvik Kanunu 

kapsamında hem kamu arazilerinin belediyeye devrinin hem de belediyeye ait 

arazilerin, aynı kent ve kasabada kendisine veya eĢine ait konut ya da arsa 

bulunmayanlardan ev yaptıracaklara ve kooperatiflere tahsisinin yolu açılmıĢtır. Bu 

yolla belediyeler konut talebini karĢılamada görevlendirilmiĢlerdir. Ayrıca yasa ile 

Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın yapımının kestirilen  mal oluĢunun % 75‟ine kadar 

ve % 5‟i geçmeyen bir faizle  kredi verilmesinin önü açılarak devlet tarafından konut 

yapımına mali teĢvik de sağlanmıĢtır. Ardında da, 1949 yılında çıkarılan 5431 sayılı 

Ruhsatsız Yapıların Yıktırılmasına ve 2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yollar 

Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile o güne kadar var 

olan gecekondulara af getirilmiĢtir. Böylece bir taraftan bina yapımı için teĢvikler 

getirilerek diğer taraftan da kaçak yapılar bağıĢlanarak konut sunumundaki sıkıntılar 

çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır ve gecekondu alanları kente eklemlenmiĢtir. 1953 yılında 

yürürlüğe giren 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar 

Hakkında Kanun kapsamında ise belediyeler gecekondu sahipleri ya da belediyelerin 

hizmet götürmesinde sorun yaĢanan bölgelerdeki konut sahipleri için toplu olarak 

ucuz ve basit konutlar yapmakla sorumlu tutulmuĢlardır. Bununla birlikte, yasa konut 

kooperatiflerinin yanı sıra Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri ile iĢ kanunu hükümlerine tabi 

fabrikaların da çalıĢanları için konut yapmak amacıyla belediyeden arsa tedarik 

edebilmelerinin önünü açmıĢtır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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Ayrıca 1930'lu ve 1940'lı yıllarda, kentlerde, kamu tarafından istasyon ve 

hükümet binaları ile lojmanlar, halkevleri ve okullar yapılmıĢtır (Sey, 1998: 31). 

Yani, kentlerdeki kamusal alanların planlanmasında ve yeniden üretiminde devlet 

belirleyici olmuĢtur.  

Önder (2012: 282) Ankara örneği üzerinden yaptığı araĢtırmaya dayanarak 

cumhuriyetle birlikte kentlerdeki eğlence ve dinlence mekânlarında yaĢanan 

dönüĢümü mekânların kullanım iĢlevlerine göre; 1923-1950 'toplumsallaĢma ve 

etkileĢim mekânı', 1950-1980 'etkileĢim mekânı' ile 1980 ve sonrası 'tüketim mekânı' 

olarak dönemselleĢtirmiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında da cumhuriyetten itibaren 

genelde Türkiye'nin özelde ise Malatya'nın kapitalizme eklemlenmesi sürecinde, 

kentlerde yaĢanan sosyo-ekonomik dönüĢüme paralel olarak yine kentlerde meydana 

gelen eğlence ve dinlence mekânlarındaki dönüĢümün çözümlenmesinde bu 

dönemselleĢtirmeden yararlanılarak mekânsal dönüĢüm çözümlenmiĢtir. 

Önder, Ankara örneği üzerinden, cumhuriyet ilk yıllarındaki eğlence ve 

dinlence mekânlarının vatandaĢların sosyalleĢmesine yaptığı etkiye vurgu 

yapmaktadır. Önder (2012: 283-284)'e göre "...Modern yurttaĢ, modernliğin 

gerektirdiği alıĢkanlık ve davranıĢ beraberinde getireceği adab-ı muaĢeret, giyim-

kuĢam tarzı, müzik ve dans zevki, karĢı cinsle ilikĢiler, yeme ve içme gibi 

alıĢkanlıklar üretilen modern eğlence-dinlence mekânlarında sergilenerek toplumun 

tamamına yayılması sağlanacaktır. Böylelikle hedeflenen toplumsal dönüĢüm 

gerçekleĢecektir. Dolayısıyla bu dönemde, eğlence-dinlence mekânları yalnızca 

modern bir kent kurgusunun olmazsa olmaz bileĢenlerinden oldukları için değil, aynı 

zamanda kamusal alanlar vasıtası ile 'halkı' bu yeni yaĢam biçiminin gereklerinden 

olan modern eğlence eylemlerine dâhil etmek için kurgulanmıĢtır. Bu nedenle, Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde batılı anlamdaki eğlence biçimlerinin deneyimleneceği ve 

sergileneceği kamusal eğlence mekânları 'toplumsal dönüĢümün aracı' olarak 

anlamlandırılmıĢ ve 'toplumsallaĢmanın mekânı' olarak kurgulanmıĢtır."  
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Demiryolu gar gazinoları, pastaneler ve halk evleri ile meydanlar ve parklar bu 

dönemin hem önemli eğlence-dinlence mekânlarıdır hem de kamusal alanlarıdır 

(Öndere 2012: 284-285).
39

 

"Kentsel eğlence-dinlence öğesinin 'toplumsallaĢmanın mekânı' olarak 

anlamlandırıldığıcumhuriyetin ilk yıllarında, modern yaĢam imgelerini barındıran 

kamusal eğlence mekânları kent merkezinde veya yakın çeperinde üretilmiĢtir. 

Birçok modern eğlence biçimi kentin gündelik hayatına sokulurken, eğlence 

aktivitesi 'su ve yeĢille' bütünleĢen geniĢ bahçeler içinde deneyimlenmiĢtir..." (Önder, 

2012: 292). Bu uygulama cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen kent planlamacılığı 

yaklaĢımı olan 'Bahçe Kent' ile örtüĢmektedir.  

 2.1.2.2. 1950-1980 Arası Hızla Büyüyen Kentler 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonraki geliĢim, karayolu politikası, hızlı ĢehirleĢme 

ve kitle haberleĢme olanaklarının artması sonucu geniĢ bir potansiyel talep yaratan 

büyük bir iç pazar ortaya çıkmıĢtır. Fakat giriĢimci sınıfın ticaret kesiminde 

geliĢmesi sonucu ticarete oranla kar oranı daha az (endüstride stoklara dayanarak 

spekülasyon yapma olanağı çok daha az) ve riski çok olan, gerçekten bir örgütlenme 

ve teknoloji bilgisini gerektiren endüstri kesimine yönelim arzu edilen ölçüde 

olamamıĢtır (ġaylan, 1974: 81). Yatırımlar karı büyük riski az alanlara, özellikle de 

ticarete, konut yapımına ve arsa spekülasyonuna yönelmiĢtir.  1954-1957 yılları 

arasında özel giriĢimin sanayi yatırımı 695 milyon ve gayri menkule yatırımı 1.5 

milyardır. 1957-1961 yılları arasında özel sektör yatırımının %57'si konut yapımına 

ayrılmıĢtır (Cem, 2007: 360). 

 

1950-1960 arasında Türkiye‟de burjuva sınıfının sanayilĢemeye öncelik 

vermediğini ve hala esas olarak konut yapımı, arsa spekülasyonu, ithalat ya da 

ihracat alanlarında çalıĢtığını ortaya koymaktadır. Örneğin, özel giriĢimdeki sanayi 

                                                
39  Ankara'da  bu  dönemde  kurulan  bahçeler  ve  park; Ulus Meydanını çevreleyen alanda yer alan 

Meclis Bahçesi, Yenisehir‟deki Kızılay Parkı ile Emniyet Parkı,  Gazi Çiftliği, Gençlik Parkı, 

Çubuk Barajı kenarına yapılan Baraj Gazinosu;  Ankara'da bu dönemde yapılan meydanlar ise 

Meclis‟ten itibaren sırasıyla  Cumhuriyet veya KurtuluĢ (Ģimdiki adıyla Kızılay) Meydanı, Zafer 

Meydanı, Sıhhiye Meydanı, Hakimiyet-i Milliye veya Millet Meydanı (Ģimdiki adıyla Ulus 

Meydanı)dır (Önder, 2012: 284-286). 
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kuruluĢlarının sayısı 1950'de 2.515, 1954'te 3.704, 1961 de ise 6.638'dir, aynı Ģekilde 

1950 de özel giriĢimin sanayi kesiminde çalıĢtırdığı iĢçi sayısı 89.241 den 1961 de 

196.224 kiĢiye yükselmiĢtir. SanayileĢme hızının yetersiz oluĢu, özel giriĢime 

yapılan teĢviklere rağmen sanayiye değil de ticaret ve konut alanlarına yönelik 

bulunması ve bu duruma iliĢkin yargıların doğru olması ile beraber yine de bir 

giriĢimci sınıfın güçlenmekte olduğu görülmektedir. Nitekim 1950'de devlet 

kesiminde toplam değeri 930 milyon TL olan sanayi üretimi, 1954'te 1.605 milyon 

TL ve 1961 de 6.238 milyon TL'ye ulaĢırken; özel giriĢimin sanayi üretimi 1950'de 

1.074 milyon TL, 1954'te 2.315 milyon TL ve 1961'de 9.549 milyon TL'ye 

ulaĢmıĢtır. Onbir yılda devlet kesiminde artıĢ (1950-100) 761 puan olmuĢ; buna 

karĢılık özel kesimdeki endüstriyel üretim artıĢı (1950-100) 11 yılda 889 puana 

yükselmiĢtir. Yine aynı süre içinde, devlet kesimindeki endüstriyel sabit sermaye 140 

milyon TL'den 262 milyon TL'ye çıkarken; özel kesimdeki sanayi sermayesi 36 

milyon TL'den 286 milyon TL'lık bir değere yükselmiĢtir. Kısaca özetlemek 

gerekirse 1950-1960 arası sermaye birikimi esas olarak tarım ve ticaret kesimlerinde 

olmuĢsa da; bir sanayi burjuvazisinin de filizlenmeye baĢladığı görülmektedir. Buna 

göre ekonomi, devletin ekonomi politikasına uygun olarak giderek artan bir hızla 

özel giriĢimin kontrolüne girmektedir (ġaylan, 1974: 82, 83). Konutta özel giriĢim 

için önemli bir sermaye birikim alanı olarak geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu da kentleri 

önemli bir sermaye birikim alanına dönüĢmesine neden olmuĢtur. 

2.1.2.2.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi 

Kapitalist üretim sürecine eklemlenmenin devam ettiği Türkiye'de, II. Dünya 

SavaĢı ve sonrasında yaĢanan ekonomik durgunluktan çıkabilmek amacıyla, 

ekonomide liberal politikalar benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Sey (1998: 34)'in 

vurguladığı gibi, piyasa ekonomisi hayatın her alanında geçerlik kazanmıĢ ve 

ekonomide devlete ağırlık veren bir politikanın yerine, özel teĢebbüse öncelik veren 

bir politika tercih edilmiĢ; yerel kaynakların yetersizliği nedeniyle, dıĢ kaynaklardan 

kredi kullanımı gerekli hale gelmiĢtir. Ayrıca, 1950 sonrası, savaĢ öncesinde iç 

pazara hapsolmuĢ ülke ekonomisinde, özellikle tarımda modernizasyona ağırlık 
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vererek dıĢa açılma süreci baĢlanmıĢ ve demiryolları ağırlıklı altyapı yatırımları 

stratejisinden, karayolu ağırlıklı altyapı stratejisine geçilmiĢtir (Tekeli, 1998: 12). 

Bu dönemde, bir taraftan tarımda gerçekleĢen hızlı makineleĢme ve yerel 

pazarlar için sınırlı artık üreten bir yapıdan, ulusal ya da uluslararası pazarlar için 

uzmanlaĢmıĢ üretim yapan bir yapıya doğru geçme, kırdan kopmalara neden 

olmuĢtur (Tekeli, 1998: 12) diğer taraftan da kentlerde yeni iĢ alanlarının ortaya 

çıkması (Sey, 1998: 34) köylerden kentlere doğru hızlı bir göç süreci yaratmıĢtır.  

Stefanos Yerasimos'unda belirttiğne göre; "...kırdaki gelirin zayıflığı ya da yaĢam 

koĢullarının kötülüğü göçü tek baĢın açıklamaz. Kapitalist iliĢkilerin yayılıp, 

proleterleĢme sürecinin baĢlaması gerekir. Genellikle bu sürece en son giren kesim 

ilk önce giren kesimlere insanlarını ve sermayesini yollar..." (Kılınç, 1984:140). Bu 

bağlamda II. Dünya SavaĢı sonrasında yoğun göçler kapitalist ekonomiyle 

eklemlenmeye daha erken süreçte girmiĢ olan Ġstanbul ve Ġzmir gibi kıyı kentleri 

olmuĢtur ve hızlı nüfus artıĢ bu kentlerin makro ölçekte geniĢlemesiyle 

sonuçlanmıĢtır. 

Kentlerin aĢırı geniĢlemesi sorununu aĢmak için belediye sınırları revize 

edilmeye ve yeni belediyeler kurulmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca sınırların hemen 

yakınının, sınırın içine dahil edilmesinin de yeterli olmayacağı anlaĢılınca 1956 

yılında çıkarılan 6785 sayılı Ġmar Kanunu ile kentlerin çevresindeki spekülatif 

geliĢmeleri denetim altına alabilmek amacıyla 'komĢu alan' anlamına gelen „mücavir‟ 

alanlarda belediyeler karar almaya ve denetim yapmaya yetkili kılınmıĢtır Böylelikle 

komĢu alanlar da bir nebze kontrol edilebilecektir. Ancak, mücavir alan uygulaması 

idari bir sınır niteliği taĢımadığı için kendi içinde birçok sorun doğurmuĢtur. Bununla 

birlikte, mücavir alan uygulaması ne yeni belediyelerin kurulmasını, ne de mekânın 

daha da çok bölünerek idare edilmesini önlemiĢtir. Bir belediyenin mücavir alanında 

bulunan alanların bir kısmı veya tamamı yeni bir belediye olarak ilan 

edilebilmektedir. Buna karĢın, yeni belediyenin sınırı dıĢında kalan alanlar eski 

belediyenin mücavir alanı olmayı sürdürebilmektedir. Bu yolla, eski belediye, 

komĢusu yeni belediyenin ötesindeki bir alanı kontrol edebilir olmaktadır ki mücavir 

alan uygulamasının yürürlüğe girdiği dönemi takip eden kısa dönemde Ege ve 
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Akdeniz kıyılarında, belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında da belediyelere 

denetleme yetkisi veren 1/25.000 ölçeğinde çevre düzeni planları hazırlanmıĢtır. Bu 

düzenlemeyle, belediye sınırlarının dar kapsayıcılığı yeni ve farklı bir yolla yeniden 

çözülmeye çalıĢılmıĢtır. Mücavir alan içinde kalan büyüklü küçüklü köyler toplu 

konut giriĢimcileri tarafından birer kentsel alana dönüĢtürülürken, kentin 

çeperlerindeki komĢu alanlar ise yapsatçı müteahhitler aracılığı ile yasal konut 

alanları olarak kente eklemlenmeye devam etmiĢlerdir (Köroğlu, 2012: 37, 38). 

Kısacası 1956 yılından itibaren, kent çeperinde mücavir alan oluĢturularak, merkez 

belediyenin etki sınırı geniĢletilmiĢ ve kent alanı büyütülmüĢtür. Bu süreç 

sonrasında, Türkiye'de metropoliten ölçekteki tek kent Ġstanbul'a Ankara ve Ġzmir 

eklenmiĢtir. Kentler belediye sınırları içine sığmayınca, büyük kentlerin çevresinde 

çok sayıda belediye oluĢmuĢtur. Tek belediyenin denetimindeki kentlerden çok 

sayıda belediyenin yönetimindeki metropoliten alanlara geçilmiĢtir (Tekeli, 1998: 

15-16) Yani, 1950 sonrası Türkiye'de hem kentlerin bütüncül mekânsal 

örgütlenmede bir geniĢleme yaĢanmıĢ hem de metropoliten kentlerin sayısı artmaya 

baĢlamıĢtır. Bu süreç yerel siyasal örgütlenmeye etki etmiĢ ve metropol yönetiminde 

iki kademeli bir yapının oluĢmasına neden olmuĢtur. Fakat, kendi  

iç dinamiği ile sanayileĢen ülkelerin metropoliten alanlarından farklı olarak, 

azgeliĢmiĢ ülkelerde önce bir tek hakim kent ve çevresi içerisinden metropol alan 

oluĢmuĢ ve bu alanlara üretim, ulaĢım ile iletiĢim alanında ileri teknoloji dıĢarıdan 

getirilmiĢtir (Kıray, 1998: 101). Kıray (2007: 108) Türkiye'de 1950'lerde Ġstanbul 

merkez olmak üzere tek hakim kent (primate city) olgusunun ortaya çıktığını, 

1960'lardan sonrada metropolleĢme sürecinim baĢladığını ve bunun sonucunda da  

Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara gibi kentlerin metropolleĢtiğini belirtmektedir. 

1960 sonrası ise hızlı kentleĢmede görece bir yavaĢlama yaĢanmıĢtır. "Bu 

kentleĢmenin bir ölçüde de olsa yavaĢlamasında iki önemli etken vardı:  Birincisi 

popülist politikalarla kırsal kesimde küçük üreticiliğin sürdürülmeye çalıĢılması; 

ikincisi ise dıĢa göçtür. Batı Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın niteliksiz iĢgücü 

talebi Türkiye için önemli bir iĢgücü pazarı sağladı. Bu dıĢgöç, Batı Avrupa'nın 

iĢgücü talebinin sürdüğü 1960'lı yılların ortalarından, 1970'li yılların ortalarına kadar 

resmi kanallarla büyük miktarda gerçekleĢti. Avrupa'nın 1970'li yılların ortalarında 
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yaĢadığı ekonomik kriz sonucunda, resmi kanalların tıkanmasına karĢın göç, sayısal 

olarak azalmıĢ olsa da, kaçak yollardan sürdü ve daha sonra Avrupa dıĢı alanlara da 

yöneldi" (Tekeli, 1998: 15). Türkiye'de 1960'da baĢlayan planlı dönemle birlikte 

bölgesel geliĢmenin hızlandırılması ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi 

amacıyla,  bölgesel geliĢme planlarının yanısıra yatırım teĢvikleri, kalkınmada 

öncelikli yöre (KÖY)
40

 politikaları, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi 

siteleri (KSS) ile kırsal kalkınma projeleri gibi çeĢitli kalkınma araçları kullanılmıĢtır 

(Dinçer, 2004: 11). Bu planlamalar ve uygulamalarda 1980'lere kadar, kent merkezli 

kalkınma yaklaĢımı benimsenmiĢ ve - her ne kadar hayata geçirilemese de - hemen 

hemen  her kente (il merkezli) OSB ve KSS kurulması için Bakanlar Kurulu 

tarafından karalar alınmıĢtır Özdemir, 1990: ). Yani cumhuriyetle birlikte geliĢen 

ülke çapında kent (il) merkezli sanayileĢme ve kalkınma politikası 1980'lerde kadar 

devam etmiĢtir. Cumhuriyetin ilanından 1950'lere kadar doğrudan devlet tarafından 

sanayileĢme, 1950'lerden 1980'lere kadar devlet teĢvikli özel giriĢimce sanayileĢme 

politikası hayata geçirilmiĢtir.  

Türkiye'de 1970'lerin ikinci yarısından itibaren kentler çepere doğru hızla 

geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Bu geniĢlemede a) yükseköğretim ve sağlık kuruluĢları gibi 

kamu hizmetlerinin binaları ile özel kesimin büyük kuruluĢlarının yönetim 

merkezlerinin kampuslar halinde inĢa edilmesi eğilimi yükselmesi (Tekeli, 1998: 

17); b) kentlerin tek tek yapılar eklenmesiyle büyüme biçiminden, kente büyük 

parçalar eklenmesiyle büyüme biçimine geçilmesi ve gecekondu alanlarının açılması 

da mafyalaĢmıĢ iliĢkiler içinde büyük parçalar halinde gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. 

Kentlerin büyümesi, yine aralarda hiç boĢluk bırakmayan bir biçimde 

gerçekleĢmekte, metropoliten bir yapıdan çok, azmanlaĢmıĢ bir sanayi kenti 

oluĢmaktadır (Tekeli, 1998: 17); c) popülist siyasal eğilimler kentte yüksek arsa rantı 

ödemek istemeyenlere bundan kaçınma olanağı verirken, aynı zamanda arsa 

rantlarını yüksek düzeyde gerçekleĢtirmek isteyenlere de olanak sağlamaktadır. 

Parçalar halinde büyüme olanakları ve rant ödemeden  kaçınmanın  kolaylığı   kentin 

                                                
40 Kalkınmada Öncelikli Yörelere (KÖY) devlet teĢvikleri ilk olarak 1968 yılından verilmeye 

baĢlanmıĢtır (Dinçer, 2004: 13).  
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çevresinde sıçramalı bir geliĢme ortaya çıkarmaktadır. Bu, baĢlangıçta boĢluklu bir 

dokudur. Ama boĢ alanlardaki arsaların sahipleri, zamanla arsalarının rantını 

olabildiğince yüksek yoğunluklu yapılaĢmalarla gerçekleĢtirmiĢler ve boĢluklar 

dolmuĢtur (Tekeli, 1998: 17); d) kentlerde sanayileĢmeyi sağlamak ve bölgesel 

eĢitsizlikleri gidermek amacıyla devlet teĢvikiyle oluĢturulmaya baĢlanan küçük 

sanayi sitelerinin (KSS)
41

 ve organize sanayi bölgelerinin (OSB) kent çeperinde 

örgütlenmesi ve üretimin faaliyetlerinin belli bir merkeze toplanarak kent 

merkezinden uzaklaĢtırılması (Özdemir, 1990 36; Tekeli, 1998: 17); e) 1970'li 

yıllarda ise Türkiye'de otomobil üretiminin baĢlaması ve özel araba sahipliğinin hızla 

yaygınlaĢması ile yüksek gelirli gruplar kent dıĢında alt kentlerde yaĢama eğilime 

yönelmesi (Tekeli, 1998: 16); f) " 

Türkiye'de OSB ve KSS'ler hem kentsel ve bölgesel geliĢme, hem de sanayi 

kuruluĢları için altyapı geliĢtirme aracı olarak oluĢturulmuĢlardır. Planlı dönemin 

baĢlangıcından günümüze değin uygulanmakta olan OSB ve KSS politikaları, yerel 

sermaye birikiminin il dıĢına çıkmasını engellemede ve yerel ekonomiye transferinde 

önemli bir kalkınma aracı olarak iĢlev görmüĢtür. DıĢsal ekonomilerin oluĢumunda, 

sanayinin yöreselleĢmesinde ve sanayi birimleri arasında tamamlayıcılık iliĢkilerinin 

geliĢmesinde önemli katkılar sağlamıĢ olan OSB ve KSS'ler, yerel düzeyde küçük ve 

orta ölçekli iĢletmelerin geliĢmelerine elveriĢli bir ortam sağlayarak, sanayiyin 

yerelleĢmesine ve böylece sanayinin bölgeler arasında daha dengeli dağılımına da 

önemli ölçüde katkı sağlamıĢtır (Dinçer, 2004: 13, 14). Bu geliĢme de kentlerin 

mekân sal olarak geniĢlemesinde ve ekonomik olarak kent merkezli büyümede 

önemli bir etki yaratmıĢtır. Ayrıca kentlerin kademelenmesinde bu ekonomik 

politikalar ve yatırımlar önemli belirleyiciler olmuĢtur. 

 

 

                                                
41   Karabıyık'ın ortaya koyduğuna göre, 1997 yılı itibariyle Türkiye'de KOBĠ'lerin kentte konumlarına 

bakıldığında bu kuruluĢların % 21'i kent içi olarak tanımlana bilecek etrafında konut ve afislerin 

bulunduğu fakat altyapıya sahip olmayan yerlerde; % 27'si organize olmayan ancak yine 

KOBĠ'lerden meydana gelen alanlarda; % 14'ü OSB'lerinde; % 38'i ise küçük sanayi sitelerinde yer 

almaktadır (Aktaran: ġahin, 2001: 11). 
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2.1.2.2.2. Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

1950 sonrası kentlerde konut alanında bir taraftan apartmanlaĢma diğer taraftan 

da gecekondulaĢma süreci hız kazanmıĢtır. "YaĢanan hızlı kentleĢme ve imar arsa 

sunumunun arttırılamayıĢı vb nedenlerle tüm kentlerde arsa fiyatları çok yükselmiĢ 

ve orta sınıflar tek parsel üzerinde konut yapma olanağı kaybetmiĢti. Bu durumda tek 

parsel üzerinde birden fazla kiĢinin bir araya gelerek gerçekleĢtirdikleri 

apartmanlarda bir kat sahibi olmaları bir çözüm olarak geliĢti. Oysa var olan yasalar 

böyle bir mülkiyet biçimine olanak tanımıyordu... 1954 yılında noterlik yasasında 

yapılan bir değiĢiklikle bu sorunun çözülmesi yapsatçı türü konut sunum biçiminin 

ve kooperatif eliyle konut sunumunun geliĢmesini kolaylaĢtırmıĢ ve                        

hızlandırmıĢtır" (Tekeli, 1998: 14).  

Bu yolla 1950'lerin ikinci yarısından itibaren 'apartmanlaĢma' süreci 

hızlanmıĢtır. 19. yüzyılın sonlarında Ġstanbul‟da baĢlayan ve Batılı yaĢam biçiminin 

bir simgesi gibi kabul edilen apartmanların yapımı bu dönemde tüm Türkiye‟de 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu salgının arkasındaki hakim düĢünce artık bir modayı izlemek 

değil, kentsel rantı artırmaktır. Mevcut yasaların ve yönetmeliklerin de katkısıyla 

tüm ülke bir örneklenmiĢtir. Adapazarı ile Erzurum‟un veya Ġstanbul‟un yeni eklenen 

semtlerinin birbirinden hiçbir farkı kalmamıĢtır. ApartmanlaĢma süreci içinde 

kentlerin kendilerine has olan mimari özellikleri de hızla yok olmuĢtur. Koruma 

konusunda henüz bilinçli bir müdahale söz konusu değildir. ApartmanlaĢma sürecini 

hızlandıran iki önemli etmen ise konut arzında 'yap-sat' usulünün egemenliği ile 'kat 

mülkiyet'inin yasalaĢması olmuĢtur ve her iki uygulamamda birbirlerini 

tamamlamıĢtır (Sey, 1998: 34).
42

 Diğer taraftan, kentlerde kiĢilerin ödeme güçleriyle 

uyumlu yeterli sayıda konut sağlanamaması, Ġkinci Dünya SavaĢı içinde ülkedeki 

konut yapımının duraklamıĢ olması ve savaĢ sonrasındaki hızlı kentleĢme büyük 

konut açıkları yaratmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında bu tıkanıklığı aĢmaya 

                                                
42

  Eski eserlerin korunmasıyla ilgili çalıĢmalar, Tanzimat sonrasında hiç değilse kavramsal ve yasal 

düzeyde gündeme getirilmiĢtir. Cumhuriyet döneminin ilk yirmi yılı içinde de bazı yasal 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Fakat koruma iĢleriyle ilgili ilk kurumsal düzenleme ise 1951 yılında 

gerçekleĢtirilerek, Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu kurulmuĢtur. Böylece tarihi mirasın 

korunması ile ilgili ciddi bir adım atılmıĢtır. Ancak gerekli diğer önlemleri alabilecek bir sosyal 

bağlamın eksikliği koruma ile ilgili kazanımları engellemiĢtir (Sey, 1998: 34). Bu nedenle eski 

kent dokusu hızla betonlaĢma sürecine yenik düĢmeye baĢlamıĢtır. 
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yönelik olarak zaman içinde gecekondu yapımı geliĢmiĢtir. Düzenli iĢi olmayan, 

düĢük aile geliri dalgalanmalar gösteren, meĢru sayılan konut yapımının bürokratik 

kalıplarını yerine getiremeyen, köyden kente göçmüĢ gruplar, baĢlangıçta kentin 

emek pazarına yakın kesimlerinde topografik koĢulları elveriĢli olmayan alanlara da 

uzanarak, hazine toprakları üzerinde, tekrar tekrar yıkıldığında kolayca yapılabilecek 

nitelikte gecekondular yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu geliĢim toplumu ilginç bir 

meĢruiyet sorunuyla karĢı karĢıya bırakmıĢtır. Bir yandan rejimin bu gruplara kendi 

meĢru gördüğü yollarla konut edinme olanağı sağlayamaması, öte yandan geliĢmeye 

baĢlayan sanayinin emek talebi, onların haklılıklarının temel dayanağını 

oluĢturmuĢtur (Tekeli, 1998: 13-14). Yani, kentlere göç eden bu nüfus, kentlerde 

yeterli düzeyde sanayileĢmenin olmaması nedeniyle sağlık, sigorta ve emeklilik 

priminin ödeneceği iĢler yerine bazen haftalık bazense günlük bazda düĢük ücretlere 

çalıĢmak zorunda kalmıĢtır. Kentte tutunmaya çalıĢan kırsal nüfus hemĢerilerinin 

desteğiyle enformel iliĢki ağlarını kullanarak yasal olmayan konut edinme yoluna 

gitmiĢtir. Bu gecekondulaĢma sürecinin önünü açmıĢtır.
43

 

Ayrıca, bir grup için sorun olarak kabul edilen gecekondu olgusu baĢka bir 

grup için çözüm olarak da algılanabilmiĢtir. Örneğin, kapitalist devlet ya da sermaye 

sınıfı için, ekonominin üretken sektörlerine kaynak aktarmak açısından ya da emeğin 

yeniden üretiminde emek gücünün değerini düĢük tutmak bakımından gecekondu bir 

çözüm olarak değerlendirilebilmektedir (Ersoy, 2007: 141). Bu yaklaĢım da 

gecekondulaĢmayı hızlandırmıĢtır.  

1952-1962 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu Türkiye Emlak Kredi 

Bankası aracılığı ile iĢçilerin kurdukları konut kooperatiflerine kredi açtırarak 

finansman sağlamıĢtır. 1961'den itibaren ise iĢçi konut kooperatiflerine doğrudan 

kurum tarafından kredi açılmaya baĢlanmıĢtır. 1962 sonrası iĢçi konut 

kooperatiflerinin sayısında artıĢ görülmüĢtür. Bu kooperatifler aracılığıyla asansörsüz 

tek bir apartmanda veya iki-üç blokta toplamıĢ konutlar inĢa edilmiĢtir (Koç, 2007: 

343-344). 1960'larda konut sunumunda yapsatçılığın yanı sıra kooperatifçilikte 

                                                
43  Gecekondu oluĢumu Ankara‟da Cumhuriyet‟in ilanını izleyen yıllarda tek tük baĢlamıĢsa da, 

bugünkü anlamda 1945‟ten baĢlayarak, özellikle 1950‟den sonra yaygınlaĢmıĢtır (Sey, 1998: 34). 
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geliĢmiĢtir. Fakat, kooperatifler yoluyla konut arzı l960‟lı yıllardan sonra Sosyal 

Sigortalar Kurumu (SSK) fonlarının sadece bu biçimde kullanılabilmesine izin 

verilmesi dolayısıyla belli ölçüde önem kazanmıĢ, ama yaygınlaĢamamıĢtır. Bu 

dönemde Türkiye‟de yapılan konutların %10‟u bu yolla finanse edilmiĢtir. Fakat 

kredilerle yalnızca iĢçilere konut sunulabilmesi, verilen kredilerin geriye 

dönüĢlerinin enflasyona göre ayarlanmamıĢ olması dolayısıyla tamamen yardıma 

dönüĢmesi ve fon kaynaklarının erimesi vb nedenler bu yöntemin 

yaygınlaĢamamıĢtır. Bu süreç yapsatçı üretimde olduğu gibi, var olan konut stokunun 

yıkılmasına yardımcı olmamıĢ, ama yüksek yoğunluklu geliĢmeler konusunda benzer 

etkiler yapmıĢtır (Tekeli, 1998: 16-17). 

Öte taraftan, konut açığında "... Toplu konut sunum biçimi bir çözüm olarak ilk 

kez 1967 yılında Ġkinci BeĢ Yıllık Plan‟da önerilmiĢtir. Bu süreç büyük bir 

sermayenin harekete geçirilmesini, talebin örgütlenmesini, büyük arsaların 

sağlanmasını, burasının planlamasının yapılmasını ve altyapısının 

gerçekleĢtirilmesini gerektirmektedir. Bu ölçekte bir giriĢimi 

gerçekleĢtirebileceklerin baĢında devletin gelmesine karĢın, toplu konut giriĢimlerini 

baĢlatanlar özel kesim ve yerel yönetimler olmuĢtur" (Tekeli, 1998: 17). Bunda            

10 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1163 sayılı kooperatif yasası ile özel 

idarelere ve belediyelere kooperatif kurma ve kooperatiflere ortak olma imkanı 

getirilmiĢ (Karasu, 2005: 65) olması etkili olmuĢtur. Böylelikle kooperatifler ile yerel 

yönetim arasında iĢbirliği kurulmuĢ ve konut sunumundaki sıkıntılar yerelde 

çözülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Fakat bu dönemde, hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim kentin 

örgütlenmesinde etkin rol alamamıĢlardır. 1963 yılında çıkartılan 307 sayılı yasayla 

Belediye Yasası yeni Anayasa ile tutarlı hale getirilmiĢ ve belediye baĢkanının 

doğrudan halk tarafından çoğunluk usulüyle seçilmesi kabul edilmiĢ olmasına karĢın, 

belediyelerin gelirlerinin artırılması konusunda yapılan tüm giriĢimler baĢarısızlığa 

uğramıĢtır. Kentlerin yaĢadığı sorunların büyük kaynaklar gerektirdiği böyle bir 

dönemde kaynak kıtlığı yerel yönetimleri merkezi yönetimlere çok daha bağımlı hale 

gelmesine neden olmuĢtur. KentleĢmeyi icracı bir güç olarak yönlendirmek açısından 
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yeterli donatılara sahip olmayan Ġmar ve Iskan Bakanlığı'nın güçlendirilmesi 

amacıyla, 1969 yılında 1164 sayılı yasayla Arsa Ofisi‟nin bu bakanlığa bağlı olarak 

kurulmuĢ, fakat bu ofise yasayla yeterli kaynak sağlanmadığı için pratikte olumlu bir 

etki yaratılamamıĢtır. Ayrıca, 1972 yılında kabul edilen 1605 sayılı Kanun ile 6735 

sayılı Ġmar Kanununda önemli değiĢiklikler yapılmıĢ ve özellikle metropoliten 

alanlarda Bakanlığa belediyeler üstü bir nazım plan yapma ya da yaptırma yetkisi 

verilmiĢtir. Ancak, bu yetki Bakanlıkça etki olarak kullanılamamıĢtır (Tekeli, 1998: 

18-19). RG. 30.07.1966 tarihli ve RGS. 12362 775 sayılı Gecekondu Yasası‟nın 

yürürlüğe girmesiyle belediyelere, gecekonduların önlenmesi amacıyla 'halk 

konutları' yapmalarına yetki vermiĢ ve bu konutların kiralık konut veya mülk konut 

olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını öngörmüĢtür (Uğurlar, 2012: 232). Ancak bu 

dönemde, yapılan yasal düzenlemelere rağmen ne belediyeler ne de merkezi yönetim 

kentlerin mekânsal olarak örgütlenmesinde etkin bir biçimde rol oynamamıĢlarıdır. 

Ayrıca bu yasayla "...gecekondu alanlarının varlığını kabul ettiği için bu alanlarda 

imar kanununa uygun olmayan yeni bir meĢruiyet çerçevesinin olabilirliğini kabul 

etmiĢtir. Gecekondu alanlarında tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerinin oluĢturulmasına 

olanak tanımıĢ ve bu yeni meĢruiyet çerçevesi içindeki geliĢmeleri kolaylaĢtırmak 

bakımından Ġmar ve Ġskân Bakanlığı‟na ve belediyelere, kaynak ve arsa sağlayacak 

pozitif nitelikli düzenlemelere gitmiĢtir" (Tekeli, 1998: 19). 

Gecekondu sahiplerine kentsel yaĢamda bir güvence sağlamak amacıyla hem 

gecekondu afları çıkarılmıĢ hem de 1966 yılında gecekondu yasası çıkarılmıĢtır. Bu 

güvenceye kavuĢan gecekondu mahallelerinde konut kalitesinin geliĢmesinin yanı 

sıra, siyasal himayecilik mekânizmaları yardımıyla da altyapı kalitesi belli ölçüde 

geliĢmiĢtir. Bu geliĢmeler gecekondu yapımının ticarileĢmesini getirmiĢ; gecekondu 

toplumun bu kesimi için yalnız bir barınak olmaktan çıkarak, kentin oluĢan rantından 

nemalanmayı sağlayacak bir yatırım aracı haline gelmiĢtir (Tekeli, 1998: 19). 

Bu durumun sonucu olarak 1960‟lı yılların sonundan itibaren, gecekondulaĢma 

süreci gittikçe daha ticari bir hale gelmiĢtir. Gecekonduların kendi kendine yardım - 

karĢılıklı dayanıĢma özellikleri önem sırasında alt sıralara inmiĢtir. 1970‟lerin sonuna 

gelindiğinde, özel Ģirketler araziyi sağlayıp, projeyi tasarlayıp, sonra kiraya verilen 
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konutları yaptıkça, kullanıcılara da hiçbir denetim ve etki olanağı bırakmadıkça, 

süreç tümüyle ticarileĢmiĢtir (KeleĢ, 1990: 162). GecekondulaĢma sürecinin 

ticarileĢmesiyle, sadece alt gelir grupları için değil, orta ve üst gelir grupları için de 

arsa üretilmiĢtir. Bu uygulamayla 'üretim sektörü' olarak konut sektörü (Erder, 2007: 

272, 274) için arsanın yeniden üretimi sağlanmıĢtır.  

Tablo 1: 1960'ların BaĢında Türkiye'de On Üç Kentte Gecekondu Nüfusu 

Büyük 

Kentler 

Gecekondu 

Konutu 

Sayısı 

Toplam 

Gecekondu 

Nüfusu 

Toplam 

Kent Nüfusu 

Kent Nüfusu 

Ġçindeki Yüzdesi 

Adana 18.925 104.088 231.548 44,95 

Ankara  70.000 385.000 650.067 59,22 

Antakya 2.635 14.493 45.674 31,73 

Bursa 8.713 47.922 153.886 31,14 

Diyarbakır 1.400 7.700 79.888 9,64 

Erzincan 3.500 19.250 36.420 52,86 

Erzurum 5.750 31.625 90.069 35,11 

Ġskenderun 4.275 23.513 62.061 37,89 

Ġstanbul 120.000 660.000 1.466.535 45,02 

Ġzmir 18.025 99.138 296.635 33,42 

Mersin 896 4.928 68.485 7,19 

Samsun  5.700 31.350 87.688 35,75 

Zonguldak 14.000 77.000 54.100 --- 
Kaynak:  Karpat, 2003:110. 

 

Tablo 2: 1966-1970 Yılları Arasında Türkiye'de Gecekondu Nüfusu 

 
Konut Sayısı 

 
Konut Sayısı 

Büyük Kentler    Büyük Kentler   

Adana 19.489 Isparta 1.385 

Ankara  101.073 Ġstanbul 131.904 

Antakya (Hatay) 7.512 Ġzmir 40.392 

Antalya 2.051 Kars 1.879 

Balıkesir 3.463 Kocaeli (Ġzmit) 5.979 

Bursa 14.300 Konya 5.042 

Diyarbakır 6.491 Mersin 2.061 

Elazığ 462 Muğla 1.090 

Erzincan 1.862 NevĢehir 22 

Erzurum 2.470 Samsun 2.960 

Gaziantep 10.509 Tokat 2.053 
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Öteki Kentler    Öteki Kentler   

Adıyaman 599 KırĢehir 200 

Afyon 421 Kütahya 287 

Ağrı 56 Malatya 4.074 

Amasya 282 Manisa 1.578 

Artvin 0 KahramanmaraĢ 1.704 

Aydın 179 Mardin 295 

Bilecik 306 MuĢ 0 

Bingöl 1.168 Niğde 779 

Bitlis 43 Ordu 130 

Bolu 0 Rize 0 

Burdur 39 Sakarya (Adapazarı) 0 

Çanakkale 728 Siirt 0 

Çankırı 156 Sinop 6 

Çorum 273 Sivas 2.603 

Denizli 0 Tekirdağ 1.020 

Edirne 679 Trabzon 28 

EskiĢehir 4.290 Tunceli 619 

Giresun 0 Urfa 4.716 

GümüĢhane 0 UĢak 534 

Hakkari 0 Van 0 

Kastamonu 0 Yozgat 2.393 

Kayseri 2.819 Zonguldak 10.619 

Kırklareli 123 Toplam 408.375 
Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler ECOSOS Kararname 1224 (Aktaran: Karpat, 2003: 110-111). 

1960-1970‟lerde yapılaĢan kent merkezi ve yakın çevresi çoğu kez parsel 

bazında yenilenmeye baĢlanmıĢtır. Kent merkezinin yükselmeye meyilli alanlarında 

iĢ merkezleri ile konutların birlikteliği ve gökdelen oluĢumlarının yanı sıra mevcut 

kat yüksekliğinde yenilenen apartmanlar ya da apartmanlaĢma döneminde 

apartmanlaĢmayan iki katlı evler yıkılarak yenilenmiĢtir (Türkoğlu, 2007: 260). Bu 

apartmanlaĢma sürecini takiben, Türkiye'de 1970'lerden baĢlayarak kentsel korumaya 

konu edilen mekânlar ve turizm mekânları kentsel planlama bağlamında ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır (Tekeli, 1998: 18). Bu süreçte yapsatçılığın hızı kesildiyse de, 

gecekondu üretiminin sonu hiçbir zaman gelmemiĢtir. Büyük ölçekli konut projeleri 

ise bir yandan Emlak Bankası aracılığı ile yapılmaya devam ederken, öte yandan 

belediyelerin ve kooperatiflerin toplu konut projeleri de hayata geçirilmiĢtir. 1960‟lı 

ve giderek 1970‟li yıllarda en çok endüstri binaları ve iĢhanları yapılmıĢtır. Turizm 
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amaçlı projelere de gittikçe artan bir talep gözlenmiĢtir. Ġkinci konut veya baĢka bir 

deyiĢle yazlık konutlar tüm kıyıları büyük bir hızla sarmıĢtır (Sey, 1998: 36). 

1973 yılında yerel seçimlerde ülke çapında baĢarı kazanan sosyal demokrat 

belediyeler, belediyeye kaynak temin etmek, kentsel rantı kamuya aktarmak 

amacıyla 'Üretici Belediyecilik'
44

 modelini geliĢtirmiĢler, belediyenin konut 

kooperatifleri vasıtasıyla konut ve arsa üretiminde yer almasını sağlamıĢlardır. 

1970'lerde baĢlayan bu örnek uygulamaların devamı gelmemiĢ, yaĢanan ekonomik ve 

siyasi krizlerin sonucunda uygulamalar yaygınlık kazanmamıĢtır (Karasu, 2005: 59). 

ĠnĢaat sektöründeki bu canlılık 1970‟li yıllardaki petrol krizinden kaynaklanan 

ekonomik krize kadar sürmüĢtür. Kriz döneminde azalan talep küçük müteahhitlerin 

pazardan çekilmeleriyle sonuçlanmıĢtır. Büyük firmalar ise sermaye yoğun inĢaat 

sistemlerine yönelimiĢlerdir. Petrol zengini Arap ülkelerinde büyük projeleri üstlenen 

bu firmalar Türkiye‟ye önemli deneyimlerle dönmüĢlerdir. YurtdıĢında Avrupalı 

danıĢman Ģirketlerle çalıĢmaları sırasında gerek inĢaat yönetimi, gerekse yeni 

teknolojiler hakkında belirli bir birikim kazanmıĢlardır (Sey, 1998: 36). Bu 

deneyimler Türkiye'de inĢaat sektörünün geliĢmine önemli katkı sağlamıĢtır. 

1980‟li yılların baĢına gelindeiğinde ise çıkarılan 2805 ve 2981 sayılı kanunlar 

ile 1986 yılında çıkarılan 3194 Sayılı Kanun gecekondu ile ilgili yetkileri ilçe 

belediyelerine devrederken daha önceki af yasalarından farklı olarak gecekonduya 

rant paylaĢım hakkını da sağlamıĢtır. Bu yolla gecekonduların alınıp satılması veya 

müteahhitlere devredilmesi mümkün olmuĢtur (Köroğlu, 2012: 38). Türkiye'de 

1980‟lere kadar, konut ihtiyacının karĢılanmasında özel teĢebbüsün önemli katkısı 

olmuĢ ve konut üretiminin yaklaĢık % 95‟i özel sektörce sağlanmıĢtır. Kamu ise 

konut üretimini, imar ve Ġskân Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı Emlak ve Kredi 

Bankası, SSK, Bağ-Kur, Oyak ve benzeri kamu kuruluĢlarınca gerçekleĢtirilmiĢ veya 

desteklenmiĢtir. Ancak mülk konut, kiralık konut Ģeklinde halkımıza sunulan bu 

konutların sayısı yeterli seviyede olamamıĢtır. Bu dönemde, özel sektöre, Emlak ve 

Kredi Bankası dıĢında kalan bankalar aracılığı ile finansal destek sağlanmamıĢtır. 

                                                
44

  1970'lerde uygulanan "Üretici Belediyecilik" örnekleri: Ankara-Batıkent, Ġzmir-Egekent (Karasu, 

2005: 59-60; ). 
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Bankalar, bunun nedeni olarak yüksek enflasyonu göstermiĢlerdir (Samsunlu, 2007: 

360). 

Sonuç olarak, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında, konut sorununa çözüm olarak 

geliĢen, ister gecekondu, ister yapsatçı, isterse de konut kooperatifleriyle sunum 

biçimi olsun, hiçbiri yaĢam kalitesini geliĢtiren, nitelikli çevreler oluĢturan, sunum 

biçimleri olmamıĢtır. Kent merkezlerinde yık-yap süreçleri, tarihsel ve kültürel 

değerlerin tahrip edilmesine sürekli olarak yoğunluk artıĢına ve yeĢil alanların yok 

oluĢuna, sosyal altyapıların yetersiz kalıĢına neden olmuĢtur. Kentin büyüme biçimi, 

sürekli olarak yaĢam kalitesini düĢürücü sonuçlar doğurmuĢtur (Tekeli, 1998: 16). 

1950 sonrası konut alanın dıĢında eğlence ve dinlence alanları da dönüĢmüĢtür. 

Önder (2012: 289)'in Ankara örneği üzerinden ortaya koyduğu gibi,  1970‟lerin 

sonlarında orta sınıfların, mekânı tüketilmiĢ/kullanılmıĢ bir Ģekilde alt sınıflara terk 

etmesi ile birlikte birbirinden tamamen izole eğlence coğrafyaları üretme sürecini 

baĢlatmıĢtır. Böylece orta sınıfa hitap eden ve 'fast food' hizmeti sunan eğlence 

mekânları kent mekânında yerini almaya baĢlamıĢtır. Ayrıca, "Bu dönemde eğlence-

dinlence arzını yönlendiren piyasa mekânizması 'sinema' aktivitesini kendine en karlı 

alan olarak görmüĢ ve sinemayı tüm kentte yaygınlaĢtırmıĢtır. Diğer bir anlatımla, 

dönemin hâkim eğlence aktivitesi piyasa mekânizması tarafından 'sinema' olarak 

belirlenmiĢtir. Kentte sinema salonlarının yaygınlaĢması 1960lı yıllarda baĢlamıĢ 

1970lerde doruk noktasına ulaĢmıĢtır. 1976 tarihli halihazır haritasından, her 

mahallede bir sinema salonunun olduğu gözlemlenmektedir. Kent merkezi ile 

iliksileri zayıf olan gecekondu mahallelerinde en önemli eğlence-dinlence mekânın 

sinema olduğu ve sinemaya gitmenin 'yeni kentlilerin' gündelik hayatının önemli bir 

parçası haline geldiği anlaĢılmaktadır" (Önder, 2012: 290) Bu dönemde her sınıf 

kendi içinde toplumsallaĢmıĢtır. Çünkü her sınıf kendi eğlence mekânında 

yoğunlaĢmıĢtır. Yani eğlence ve dinlence alanında mekânsal ayrıĢma yaĢanmıĢtır. 
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2.1.2.3. 1980  ve  Sonrası  Türkiye’de   Kentin   Küresel   Piyasalarla 

Eklemlenmesi Süreci: KüreselleĢen ve UzmanlaĢmıĢ Kentler  

1980 ve sonrasında Türkiye'de daha da hız kazanan dıĢa açılma politikalarının 

bir sonucu olarak hem makro ölçekte kentler büyümeye ve küreselleĢmeye baĢlamıĢ 

hem de mikro ölçekte kentlerde güvenlikli siteler, alıĢveriĢ merkezleri gibi yeni 

kentsel mekânlar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bölümde kentlerde makro ve mikro 

ölçekte yaĢanan dönüĢüm tarihsel dizine uygun olarak çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

2.1.2.3.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da uygulamaya konan refah 

toplumu uygulamaları çerçevesinde kentin tüketim mekânı olarak keĢfi, 1970'lerden 

itibaren kapitalizmin kenti bir rant olarak metalaĢtırması ve 1970'lerde yoğunlaĢan 

ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel bağlamda küreselleĢme politikaların hayata 

geçirilme mekânı olarak kentler, hızla büyüme, markalaĢma ve yarıĢma sürecine 

girmiĢlerdir.
45

 19. yüzyıldan beri kapitalizme yavaĢta olsa eklemlenmeye baĢlayan ve 

AB'ye üyelik giriĢimleriyle bu sürece hız veren Türkiye'de de hem ekonomik hem 

siyasal hem de sosyo-kültürel dönüĢüm hız kazanmıĢtır. Bu bağlamda Türkiye'de ve 

özelde kentlerde aĢama aĢama dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir.
46

 Gerek kapitalizme 

eklemlenmede yaĢanan parçalı yapının gerekse de kentlerin sahip olduğu sosyo-

ekonomik altyapıların bir sonucu olarak, kentler farklı düzeylerde bu dönüĢüm 

sürecini yaĢamaktadır. Bu süreçle birlikte Ģu ana kadar Türkiye'de kent ölçeğinde üç 

boyutlu bir dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. Ġlki, kent-kır bütünleĢmesinin önü açılmıĢtır; 

ikincisi hem büyükĢehirlerin sayısı artmıĢ hem büyükĢehirler mekânsal olarak hızla 

geniĢlemiĢtir hem de Ġstanbul bir 'dünya kenti'ne dönüĢmüĢtür; üçüncüsü ise 

                                                
45

 Kentlerde yarıĢmacı yaklaĢımla, kentlerde hem tanıtımın (image marketing) hem de yerel 

hizmetlerin yarıĢmacı/rekabetçi bir yöntemle yürütülmesi anlaĢılmaktadır. Bu çerçevede 

hedeflenenler ise kente yabancı yatırımlarının özendirilmesi, yerel ekonomilerin dünyadakilerle 

yarıĢabilmesi, kültürel yeniliklerle kentin bölgede ve ülkede bir marka haline gelmesi ve yerel 

yönetimlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır (Çukurçayır, 2009: 131-140).  
46   Ataç (2012: 275) 2000 sonrası Türkiye'de, sosyo-ekonomik statü çerçevesinde hem makro ölçekte 

kentlerde, Batı kentleri, Kıyı Kentleri, Orta Anadolu Kentleri ve Doğu Kentleri olarak bir 

ayrıĢmanın yaĢandığını hem de mikro ölçekte iç kent mekânın örgütlenmesinde sosyolojik kökenli 

ayrıĢmaların olduğunu belirtmektedir. Böylece Ataç kent mekânı ile toplumsal yapı arasında 

sosyolojik bir çözümlemeye gitmiĢtir.    
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metropollerin aĢırı büyümesi ve art bölgelerle devinimin artması bölge kentlerin 

oluĢumunu baĢlatmıĢtır. 

Ġlk olarak, 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ithal-ikameci içe dönük ekonomi 

modeli terk edilerek ihracatı teĢvik eden dıĢa açık bir ekonomi modeli 

benimsenmiĢtir (Yeldan, 2001: 41). Bu ise Türkiye‟nin dünya pazarlarıyla 

bütünleĢmesini artırmasını ve küreselleĢme süreci içinde yer almasını gerektirmiĢtir. 

Bunu sağlamak için bir taraftan küresel bir ekonominin gerektirdiği yeni kurumları 

geliĢtirmiĢ; sermaye piyasaları ile serbest ticaret ve üretim bölgeleri kurulmuĢ; 

bankacılık yapısında önemli reformlar yapılmıĢtır. Diğer taraftan da altyapı 

politikalarında telekomünikasyon yatırımlarına öncelik verilmiĢtir. Türkiye dünyada 

oluĢan “cyberspace”in parçası haline gelmeye çalıĢmıĢtır. Türkiye‟nin haberleĢme 

kapasitesi birden artmıĢ, köyler de dahil tüm yerleĢmeler bu sisteme bağlanmıĢtır 

(Tekeli, 1998: 20-21). Ayrıca 2000 sonrası Türkiye'de AB uyum süreci çerçevesinde 

bir taraftan bölgesel kalkınma diğer taraftan da kırsal kalkınma desteklenmektedir 

(Akkahve, 2011: 225). Bu uyum politikaları, neoliberal politikalarla ve 

telekomünikasyon-ulaĢım gibi altyapı yatırımlarıyla birleĢerek kentleĢme açısından 

yeni bir sürecin geliĢmesini neden olmuĢtur. Bu süreçte bir taraftan kent-kır ayrımı 

anlamsızlaĢıp, kent-kır bütünleĢmesinin önü açılmıĢ; diğer taraftan da belli bir bölge 

içinde bazı kentler daha da büyüyüp, kent bölgeleri oluĢmaya baĢlamıĢtır. Fakat bu 

süreçte metropolitan kentlerde yeni çöküntü alanlarının oluĢumu "kent büzülmeleri" 

olgusunu ortaya çıkarmaya baĢlamıĢtır.  

Ġleri kapitalist ülkelerde 1990'larda baĢlayan kentsel büzülme, Türkiye'de  2010 

sonrası gözlenmeye baĢlamıĢtır. Özellikle Ġzmir gibi metropoliten kentlerde yaĢanan 

saçaklanma ile kent merkezi önemini göreli olarak yitirmeye baĢlamıĢtır (Özatağan, 

2011). Bu süreç özellikle büyükĢehirlerin iç kent mekânlarının dönüĢümü açısından 

dikkatle izlenmelisi gereken bir dönüĢümdür.  

Ġkinci olarak, hem büyükĢehirlerin sayısı artmıĢ hem de büyükĢehirler 

mekânsal olarak hızla geniĢlemiĢtir. "Türkiye ile geliĢmiĢ/geliĢmekte olan ülkeler 

arasında metropoliten alanın geniĢletilmesi konusundaki stratejiler, benzer olmasına 

rağmen uygulama ve yöntem açısından farklılıklar bulunmaktadır. Kamu 
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hizmetlerinin karĢılanmasında piyasa mekânizmasına daha fazla ortam hazırlanması, 

Türkiye ile diğer ülkelerdeki ölçek geniĢletmelerinin ortak üst amacıdır. Bu amaç 

ortaklığına rağmen ölçek geniĢletme uygulamaları ülkelerin sahip oldukları yönetim 

geleneğinden etkilenmektedir. Bu kapsamda Türkiye'deki uygulamanın ayırt edici 

özelliği, merkezi yönetimin büyük ölçüde belirleyici olduğu bir bütünleĢtirme 

sürecinin yaĢanmasıdır" (Soydal, 2012: 50). Bununla birlikte, liberal politikaların 

Türk ekonomisini uluslararası rekabete açtığı 1980‟li yılların baĢından bu yana, 

kentsel yapılaĢmadaki hükümet müdahalesine ekonomik hedefler hakim olmuĢtur 

(Gibson, 2007: 461). 

Bu çerçevede, ekonomideki liberalleĢmeye ve artan kent nüfusuna paralel 

olarak hükümetler tarafından yapılan düzenlemelerle kentler ekonomik olarak 

güçlendirilirken mekânsal olarak da büyümesinin önü açılmıĢtır. Bu kapsamda 

kentlerin yönetsel ve mekânsal olarak örgütlenmesinin yolu, "1982 Anayasası‟nın 

127. Maddesiyle açılmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez anayasaya, „'büyük 

yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir' Ģeklinde bir hüküm 

konulmuĢtur. Bu anayasal düzenleme, yasal bir düzenlemeye zemin hazırlamıĢtır" 

(Soydal, 2012: 53). Bu yolla "...1984 yılında 195 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve ardından yürürlüğe giren 3030 Sayılı BüyükĢehir Yasası ile Ankara, 

Ġstanbul ve Ġzmir‟le birlikte Türkiye‟nin üç metropoliten kenti arasında yer 

almıĢtır..." (Yenigül, 2011: 3). Ġlerleyen zamanda, 1986-1988 yılları arasında Adana, 

Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri; 1993 yılında Antalya, Diyarbakır, EskiĢehir, 

Erzurum, Mersin, Ġzmit, Sakarya ve Samsun; 2012-2013 yılları arasında Aydın, 

Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, KahramanmaraĢ, Mardin, Muğla, Ordu, 

Tekirdağ, Trabzon, ġanlıurfa, Van olmak üzere toplam 30 kent büyükĢehir  

yapılmıĢtır.
47

  (Harita 1) 

                                                
47

  1984'de Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir 195 sayılı KHK ile Adana 1986 yılında 3306 sayılı, Bursa 

1987'de 3391 sayılı, Gaziantep 1987'de 3398 sayılı, Konya 1987'de 3399 sayılı, Kayseri 1988'de 

3508 sayılı Yasa ile; 1993'de Antalya, Diyarbakır, EskiĢehir, Erzurum, Mersin, Ġzmit ve Samsun 

504 sayılı KHK ile; 2000'de Sakarya 593 sayılı KHK ile; 2012'de Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, 

Malatya, Manisa, KahramanmaraĢ, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, ġanlıurfa ve Van 6360 

sayılı Yasa ile; 2013'de Ordu 6447 sayılı Yasa ile büyükĢehir statüsüne kavuĢmuĢtur.   
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Türkiye'de kentlerin özellikle de büyükĢehirlerin (metropollerin) mekânsal ve 

yönetsel olarak geniĢlemesi süreci, kent çeperinde baĢlayan gecekondu alanlarında 

yaĢayanların merkeze eklemlenme ve kentsel hizmetlerden yararlanma giriĢimleri ile 

somutlaĢmıĢtır. Bu kapsamda ilk olarak 34 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararı
48

, 

ikinci olarak 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Yönetimi Yasası, 

üçüncü olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa ve son olarak da 2008'de 

yürürlüğe giren 5747 düzenlemeler yapılmıĢtır. Fakat baĢlangıçta gecekondu 

alanlarının kentle bütünleĢtirilmesi amacıyla baĢlayan süreç zaman içinde kentin 

mekânsal olarak bir ranta dönüĢmesi ve neoliberal politikalar kapsamında yerel 

hizmetlerin sunumunda etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi hedeflere 

ulaĢılmaya çalıĢılması ile süreç boyut değiĢtirmiĢtir. Böylece kent mekânı 

geniĢletilerek ve dönüĢtürülerek hem kent mekânı hem de kentsel hizmetler sermaye 

için bir yatarım alanına dönüĢtürülmüĢ ve piyasalaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca 

kentteki sosyal eĢitsizlikler mekânsal yatırımlarla piyasalaĢtırılarak çözümlenmeye 

çalıĢılmasının yolu açılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48   34 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararı'na göre; 1) Ülkemizdeki hızlı nüfus artıĢı ve köyden kente 

göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarında teĢekkül etmiĢ olan belediyeler; 

aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaĢtırma gibi  hizmetlerin yeterli bir Ģekilde halka 

götürülememesinde ve kontrolün aksamasına neden olmaktadır. 2) Büyük kentlerin çevresinde 

teĢekkül etmiĢ olan bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordinesinde ve 

onların emredecekleri Ģekilde ana belediyelere bağlanması bir plan dahilinde ve en kısa zamanda 

sağlanacaktır. 



90 

 

Harita 1: Türkiye'de 1980 ve Sonrası BüyükĢehirler 
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1984, 1986-1988 ve 1993 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerde, büyükĢehir 

tanımı, il merkezindeki belediyenin sınırları içinde birden çok 'ilçenin' var olması 

koĢuluna dayandırılmasına karĢın  nüfusun belli bir büyüklüğe varmıĢ olması koĢulu 

aranmamıĢtır. Yani büyükĢehirlerin belirlenmesinde yönetsel statü ölçütü esas 

alınmıĢtır. Ardından 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı 'Pergel Yasası' diye adlandırılan  

yasal düzenlemeyle büyükĢehir belediyesi yapılacak kentlerin nüfusunun en az 750 

bin olması koĢulunun getirilmesi ile uygulamalara nüfus ölçütü de dahil edilmiĢtir. 

Ayrıca yasayla merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki yerleĢim yerlerinin de 

büyükĢehir sınırları içine alınmasına olanak sağlanmıĢ ve yönetsel statü (ilçe merkezi 

olmak gibi) ve nüfus ölçütlerinin yanına, kentin yayılma alanı da eklenmiĢtir. 

Böylece büyükĢehir belirlenmesi sürecine, 'alan' ve 'uzaklık' gibi mekânsal ölçütler 

de sokulmuĢtur (KeleĢ, 2011: 3, 4). Gül (2012: 73) bu yasa kapsamında, belediye 

sınırının, ilgili belediyenin çevresinde hızlı geliĢen diğer daha küçük belediye ve köy 

yönetimlerini de içine alacak Ģekilde mekânsal olarak geniĢletilmesini 'bütünkent' ya 

da 'bütünleĢik kent' uygulaması olarak adlandırmıĢtır. 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı 

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile toplam nüfusu 750 

bin olan 'il'lerin büyükĢehirlere dönüĢtürüleceği kabul edilmiĢtir. Yani büyükĢehrin 

tanımlanmasında nüfus ölçütü daraltılırken yönetsel statü ölçütü il özel idaresinin 

görevlerini de içine alacak
49

; mekânsal ölçüt ise il sınırına kapsayacak  biçimde 

geniĢletilmiĢtir. Ayrıca büyükĢehirlerin belirlenmesinde illerin yerleĢim durumları ve 

ekonomik geliĢmiĢlik düzeylerine iliĢkin kriterlerde kaldırılmıĢtır.  

Dünyada metropoliten yönetimler, 1930'Iu yıllarda tüm metropoliten alanı 

kapsayan tek bir birim, tek bir otorite olarak örgütlendirilirken, 1960'1i yıllara doğru 

parçalı olarak birden fazla yönetsel birim veya kademeli yönetsel birimler Ģeklinde 

örgütlendirilmeye baĢlanmıĢtır (Soydal, 2012: 52). Türkiye'de de 1984 yılında 

belediyelerin yetkileri ve kaynakları bir ölçüde artırılmıĢ ve metropoliten alanlarda 

iki kademeli bir belediye yönetimine geçilmiĢtir (Tekeli, 1998: 23). Bu yolla 

Türkiye'de de Paris ve Tokyo‟da olduğu gibi metropoliten yönetiminde öncelikle 

                                                
49

  Ġlgili yasa kapsamında büyükĢehirlerde il özel idare'lerinin, köylerin ve belde belediyelerinin  tüzel 

kiĢiliği son bulmuĢtur. Köyler mahallelere dönüĢtürülmüĢtür. 
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'yerel federasyon' (iki düzeyli yapı) yönetimi benimsenmiĢtir (KeleĢ, 2011: 2). 

Türkiye‟de yaĢanan hızlı kentsel büyüme, gecekondulaĢma, çevre kirliliği gibi 

sorunlarla ve kentlere yığılan kitlelerin talepleriyle baĢ edilebilmesi ve kentsel 

hizmetlerin verimli, zamanlı, adil ve eriĢilebilir bir biçimde sunulabilmesi gibi 

amaçlar ileri sürülerek iki kademeli metropol belediyelerinin kurulması konusunda 

yasal düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir (Gül, 2012: 73).  

10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Pergel Yasasıyla birlikte, büyükĢehirlerde, 

'büyükĢehir belediyesi', 'büyükĢehir ilçe belediyesi' ve 'ilk kademe belediyesi' 

oluĢturulmuĢtur (Soydal, 2012: 54). Bu yasanın Geçici 2. Maddesine göre, “Bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükĢehir belediye sınırları, Ġstanbul ve Kocaeli 

ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükĢehir belediyelerinde, mevcut valilik binası 

merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu bir milyona 

kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki 

milyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan 

fazla olan büyükĢehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükĢehir 

belediyesinin sınırını oluĢturur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükĢehir ilçe 

belediyeleri, beldeler büyükĢehir ilk kademe belediyeleri haline gelir.” 

denilmektedir. Yasayla büyükĢehir örgütlenmesi, iki kademeli bir yapıdan üç 

kademeli bir yapıya evirilmiĢtir.  12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükĢehir örgütlenmesi, iki 

kademeli yapıya tekrar dönmüĢtür. Fakat bu kez il sınırı içindeki tüm ilçe 

belediyeleri büyükĢehir belediyesinin altında örgütlenmiĢtir. 

2008 tarihli ve 5747 Sayılı BüyükĢehir Belediye Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

büyükĢehirlerde belde belediyelerinin kapatılması ve birleĢtirmelerle ilçe 

belediyelerinin sınırlarını geniĢletilmeye ve diğer bazı illerde de nüfusu 2000‟in 

altında olan belde belediyeleri kapatılarak belediye büyüklükleri bir sisteme 

bağlanmaya çalıĢılmıĢtır (Köroğlu, 2012:38). Bu yasayla büyükĢehir belediyelerinin 

sınırları içinde bulunan irili ufaklı 300 kadar 'ilk basamak (kademe) belediyesi' adını 
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taĢıyan belediyenin tüzel kiĢiliği kaldırılmıĢtır. Bunlardan bir bölümü birleĢerek bir 

belediye oluĢturmuĢ; ya büyükĢehir belediyesinin sınırları içindeki ilçe belediyesine 

katılmıĢ ya da mahalle statüsünü benimsemek zorunda kalmıĢlardır (KeleĢ, 2011: 4).   

Yasanın temel hedefleri genel gerekçesinde, 'yerel kamu hizmetlerinin 

kalitesini geliĢtirmek, yurttaĢ memnuniyetini artırmak ve vatandaĢların kamu 

yönetimine daha fazla katılımını sağlamak' biçiminde özetlenmiĢtir. Bunun yanı sıra, 

genel gerekçede, büyükĢehir sınırları içinde kalan belediyelerin 'küçük ölçekli' 

planlar yaparak, 'büyükĢehir alanını ilgilendiren geniĢ çerçeveli nazım planların 

bütünlüğünü bozdukları ve makro politikaların baĢarısını engelledikleri' öne 

sürülmüĢtür. Bir baĢka deyiĢle, 'belli bir coğrafi alanda çok sayıda yerel yönetimin 

yetkili olmasının' yaratığı sakıncalar büyükĢehirlerle ilgili yasanın temel 

dayanaklarından biri olarak değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, bugünkü yapının 'ölçek 

ekonomisinden' gereği gibi yararlanmaya elveriĢli olmadığı; yeterli akçal 

olanaklardan yoksun küçük ölçekli yerel yönetimlerin sanayileĢme, ulaĢım ve çevre 

gibi sorunları çözmekte ve eĢgüdüm sağlamakta zorluklar yarattığına 

değinilmektedir. Bu yoldan, 'birim maliyetlerin ve kiĢi baĢına düĢen kamusal 

harcamaların azaltılabileceği' görüĢü savunulmuĢtur. Bütün bu nedenlerle, il 

sınırlarıyla büyükĢehir belediyesi sınırlarının örtüĢtürülmesi bir çözüm olarak ortaya 

konmuĢtur (KeleĢ, 2011: 5).  

12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükĢehir belediyelerinin sınırları, il mülki 

sınırları olarak geniĢletilmiĢtir. Yani büyükĢehir belediyesinin hizmet alanı il sırına 

geniĢletilirken, büyükĢehir yönetiminde bütünleĢen bir merkezileĢme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Gül (2012:74) vurguladığı gibi Osmanlı döneminde eyalet 

sisteminden vilayet sistemine geçilmesiyle kurulan ve 150 yıldır var olan il özel 

yönetimleri büyükĢehirlerde kaldırılmıĢtır. 

Çukurçayır (2013: 308-310) 6360 sayılı yasayla büyükĢehir belediyelerinin 

sınırlarının il sınırlarına geniĢletilmesi uygulaması ile yerelde çok güçlü yeni bir 

merkez inĢası olarak kabul etmekte ve bu düzenlemeyi 'federalizm' ya da 'küçük 
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bölge yönetimi'ne benzetmektedir.
50

 Bu benzetmenin temelinde, belediyelerin yetki 

alanlarının kentsel alanlarla birlikte kırsal alanları da kapsayacak biçimde 

geniĢletilmiĢ olması ve belediye tanımının dıĢında yeni bir sisteme gidilerek, ilin 

bütün coğrafi sınırları içinde kalan yerleĢmelerin kent olarak kabul edilmesi 

yatmaktadır. Bu yeni düzenleme tamamı ile ölçek ekonomisine dayandırılmakta ve 

kamu hizmetlerinin etkin ve verimli kullanımı hedeflenmektedir. Ancak uygulamada 

bir taraftan büyükĢehir belediyelerinin hizmet sunum alanları il geneline çıkarılmakta 

ve bütçeleri artılmakta diğer taraftan da büyükĢehir belediyelerinin hizmet talep 

alanları da il geneline çıkarılmaktadır.  Yani etkinlik ve verimlilik hedefleri 

geçerliliğini yitirmektedir.
51

     

2004, 2008 ve 2012'de yapılan yasal düzenlemeler neticesinde uygulamada 

belediyenin örgütsel yapısı değiĢtirilmeden korunurken, hizmet verdiği alan 

geniĢletilerek, hızlı kentsel büyüme, çarpık yapılaĢma, çevresel bozulma ve kentsel 

hizmet aksamalarının önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır. Böylece hem kentsel mekân 

tanımı geniĢletilmiĢ hem de siyasal, yönetsel ve mali yönden kent ölçeğinde bir 

merkezileĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Kısacası, yasal düzenlemeler yapılarak kentsel 

nitelikli ekonomik ve yönetsel sorunlar mekânsal düzenlemelerle çözümlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

BaĢbakan Erdoğan 2004 yılı yerel seçimlerinden önce yaptığı bir 

açıklamasında AKP‟nin kent politikalarını yerinden yönetim, yönetiĢim, katılım, 

yerel kalkınma, kentsel ve yerel giriĢimcilik, sosyal belediyecilik ve çağa uygun 

belediyecilik olarak sıralamıĢtır (Erdoğan, 2004). 2012 yılında yapılan 6360 sayılı 

Yasayla da bir taraftan büyükĢehirlerde ekonomik verimlilik kaygısıyla yönetsel ve 

mekânsal olarak merkezileĢmeye giderken diğer taraftan da büyükĢehirlerde valiliğe 

                                                
50  Görmez (2012)'de bu düzenlemeye karĢı çıkmasına karĢın, mekansal çerçevede düzenlemenin 

bölge yönetimi ya da federasyon denemesi olmadığına vurgu yapmaktadır. Görmez, Türkiye'de, 

2004 sürecine bağlı olarak yerel yönetimleri güçlendirmeye yönelik düzenlemelerin devam etmesi 

gerektiğne vurgu yapmakta, fakat son dönemde merkeziyetçilik eğilimlerin artıĢına dikkat 

çekmektedir. 
51  Çukurçayır (2012) kentlerdeki bu merkezileĢmeye karĢı çıkmıĢtır.  Bu bağlamda yetki alanları il 

geneline geniĢletmiĢ büyükĢehirlerin kurulmasına yönelik düzenlemeler yerine; büyükĢehirlerin 

kurulmasında yasal koĢul olan 750 bin nüfusun 200 bin civarına çekerek ya da bütün il 

belediyelerini hem mali açıdan hem de demokratik açıdan güçlendirerek daha etkin bir yönetim 

modelline gidilebileceğini belirtmiĢtir. 
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bağlı olarak 'Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı' kurulmuĢtur. Bu 

baĢkanlıklar kamu yatırımlarının etkin bir biçimde hayata geçirilmesinden sorumlu 

tutulmuĢlardır. BaĢka bir ifadeyle iktidar partisi yerel kalkınmaya ve Bu çerçevede 

de kentsel kalkınmaya öncelik vermektedir. Hükümetin bu politikasıyla, uygulamaya 

konan kentle ilgili yasal düzenlemeler birlikte düĢünüldüğünde, Türkiye'de 

"kalkınmada yerelleĢme, yerelde merkezileĢme" politikasının benimsendiği 

söylenebilir. 

Ulusal mali piyasaların serbestleĢmesi ve dıĢ finans merkezleriyle eklemlenme 

sureci ile Türk ekonomisi 1990'lı yıllara tamamıyla dıĢa açık bir ekonomi 

konumunda girmiĢtir (Yeldan, 2001: 15). Bu geliĢmeleri takiben Türkiye doğrudan 

yabancı yatırım için önemli bir alan haline gelmeye baĢlamıĢtır. Türkiye‟ye gelen 

Çok Uluslu ġirketlerin (ÇUġ) sayıları onar yıllık periyotlar açısından incelendiğinde, 

1980li yıllara kadar ülkeye ÇUġ giriĢinin oldukça sınırlı bir miktarda olduğu 

söylenebilir. Sonraki yıllarda Doğrudan Yabancı Yatırımlarını (DYY) destekleyici 

politikaların artmasının da etkisiyle ülkedeki DYYların % 90'dan fazlasının 1990 

yılından sonra gerçekleĢmiĢtir. Ülkeye giriĢ yapan DYY‟ların yer seçim tercihleri il 

düzeyinde incelendiğinde en fazla yatırımın hem firma sayısı hem de sermaye 

açısından % 55,3lük bir oranla Ġstanbul‟a gerçekleĢtiği; Ankara, Antalya‟dan sonra 

en fazla yatırım alan üçüncü il olarak sıralanmıĢtır. Yatırımların bölgesel 

yoğunlaĢmasına bakıldığında ise metropoliten kentler, kıyı kentleri ve doğal 

kaynaklar açısından zengin olan kentler öne çıkmaktadır (Sat, 2011: 39, 41). 

Tüm bu geliĢmeler sonucunda ülkenin yerleĢme yapısında önemli dönüĢümler 

olmuĢtur. Ülkenin en büyük kenti Ġstanbul‟un göreli önemi artmıĢ, nüfusu 9 milyonu 

aĢmıĢ, sıra büyüklük kuralının dıĢına çıkmıĢtır. Ġstanbul sanayi Marmara Bölgesi 

içinde desantralize olmuĢtur. DıĢ pazarlarda yarıĢmak zorunda olan bu sanayiler, 

yapısal uyumu gerçekleĢtirmiĢtir. Bu geliĢmeler Marmara Bölgesi‟nin dünya 

yerleĢmeler ağıyla bütünleĢmesini de birlikte getirmiĢtir (Tekeli, 1998: 21). Günseli 

(2011: 256-257) yaratıcı sınıflar ölçeğinde Ġstanbul'u,  New York ve Los Angeles ile 

kıyasladığı çalıĢmasında, Ġstanbul'un da yaratıcı sınıfların potansiyelini barındırdığını 

belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında yaratıcı endüstriler ve yaratıcı sınıf açısından 
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küresel bir kent olan Ġstanbul sadece Türkiye için değil; bölge ve dünya açısından da 

bir merkez olma potansiyelini taĢımaktadır. Nitekim Ġstanbul yaratıcı ve nitelikli 

iĢgücü açısından sadece ülke içi göçe değil, özellikle bölge devletleriden de uluslar 

arası iĢgücünü kendine çekmektedir. 

Üçüncü olarak da, metropollerin aĢırı büyümesi ve art bölgelerle devinimin 

artması bölge kentlerin oluĢumunu baĢlatmıĢtır. 1980 sonrası ülke çapında kentlerin 

(illerin) aynı ölçüde sanayileĢmesini sağlamak yerine uzmanlaĢabilecekleri sanayi 

dalında desteklenmesi politikası uygulamaya konmuĢtur. Bu çerçevede,  OSB ve 

KSS'lerin oluĢturulmasında ve devlet teĢvikinin sağlanmasında kentlerin geliĢmiĢlik 

düzeyleri ve kentlerin sanayi alanında uzmanlaĢma kapasiteleri temel alınmaya 

baĢlamıĢtır (Özdemir, 1990: 32). Böylece Denizli tekstil sektöründe, Kayseri ve 

Gaziantep sanayi sektöründe, Konya sanayi, tarım ve ticaret sektöründe; Malatya 

kenti ise tekstil ve tarım sektöründe; Antalya turizm sektöründe bölgesel ölçekte 

çekim merkezlerine dönüĢmeye baĢlamıĢlardır. Tekeli (1998: 21) 1980 sonrasında 

turizm yatırımlarının teĢvik edilmesi, dinlence faaliyetlerinin geliĢmesi ve 

seracılığın yaygınlaĢması sonucu ülkenin Batı ve Güney kıyıları, kapitalin ve 

nüfusun mekânda yeniden dağılımında paylarını artırmaktadır. 

1990'ların sonunda, Anadolu kentlerindeki giriĢimciler doğrudan dıĢ dünya 

pazarı için üretim yapan sanayileri geliĢtirme olanağı bulmuĢ ve dıĢ dünya 

ekonomisiyle bütünleĢmiĢtir. Bu konuda Denizli, Gaziantep, Çorum, 

KahramanmaraĢ vb. en bilinen örneklerdir (Tekeli, 1998: 21). SanayileĢmekte olan 

Türkiye'de, sanayileĢme sürecine girmemiĢ olan Antalya 1980'lerde tarım üretimi 

yapan bir kentten turizm kentine dönüĢmüĢtür (Dulupçu vd., 2011: 214). Bununla 

birlikte, "hem kıyılaĢma hem de Orta Anadolu kentlerinin doğrudan dünya için 

üretim yapar hale gelmesinin Türkiye yerleĢmelerinin küresel yerleĢmeler ağıyla 

bütünleĢmesinin bir göstergesi olarak yorumlanabilmesi, bu iliĢkilerin Ġstanbul 

üzerinden değil doğrudan kurulması dolayısıyladır. Bu örnekler Türkiye‟nin önemli 

bir kesiminde küresel yerleĢme ağının bir parçası olmak eğilimin bulunduğunu 

göstermektedir..." (Tekeli, 1998: 21-22). Böylece kentler doğrudan dünya kentleriyle 

rekabet etmeye baĢlamıĢlardır. 
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2000 sonrası süreçte "BaĢbakan Erdoğan, uluslararası rekabetin artık 

devletlerarasında değil, kentler arasında yaĢandığını, kentlerin ekonomik ve sosyo–

kültürel geliĢimin dinamosu olarak iĢlev yüklenmeleri gerektiğini belirtirken, 

Ġstanbul baĢta olmak üzere büyükĢehirlerin küresel kent olabilmesi için turizm, 

kültür, ekonomi ve finans alanlarında önemli atılımları gerçekleĢtirmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır" (Öktem, 2011).  

"Dünya ekonomisinin küreselleĢme doğrultusundaki değiĢimi, ekonomide 

yerelleĢme yanında, ulusal ekonomilerin de rol ve iĢlevlerinde önemli değiĢimleri 

beraberinde getirmiĢtir. Bunların baĢında; merkezi ve yerel idareler ile kamu ve özel 

sektör ayırımlarının geleneksel anlamlarının değiĢmesi gelmektedir. Zira, küresel 

rekabet ortamı; küçük, rekabetçi ve esnek yapılarıyla küçük ve orta boy iĢletmeler 

(KOBĠ‟ler) yanında, yerel sosyo-kültürel boyutlar ekonomik iliĢkilere göreli olarak 

daha kolay taĢıyabilen küçük ve orta boy kentlerin (KOBKENT‟ler) önemini 

artırırken, merkezi-yerel idareler ve kamu-özel sektör karĢıtlıkları yerine, kurumlar 

arası iĢbirliği giriĢimleri ile yaygınlaĢan ortaklık modelleri öne çıkmıĢtır. Yeni 

kalkınma anlayıĢı, tüm bu düzeyler arasında etkileĢime, iĢbirliğine ve uzlaĢmaya 

dayalı yeni bir iĢbölümünü ve iyi yönetiĢimi gerekli kılmaktadır" (Dinçer, 2004: 9-

10)' 

Türkiye'de 1990'lardan itibaren 'kentsel rekabet edebilirlik' konusu kalkınma 

bağlamında temel sorunsala dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Bu çerçevede, kent ölçeğinde 

rekabeti arttırıcı yatırım projeleri, mekânın niteliği arttırıcı yatırımlar, küresel 

bütünleĢme, ekonomik verimlilik ve karlılık gibi yeni hedefler ortaya konulmuĢtur. 

Bu yaĢanan değiĢim tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermiĢ ve 

baĢta büyük kentler olmak üzere pek çok kent birer yatırım ve çekim merkezine 

dönüĢtürülmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle de 2000 sonrasında Türkiye'de yabancıların 

mülk edinmesinin önündeki engellerin kaldırılması, her kentte üniversite açılmasına 

yönelik eğitim politikaları, kentlerin kültürel farklılıklarının öne çıkarılarak 

markalaĢtırılması, kentlerde belediyelerin vatandaĢ odaklı hizmet anlayıĢını 

benimsemeye baĢlamaları bu süreci daha da hızlandırmıĢtır. 
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Bununla birlikte Avrupa Konseyi‟nin bir kurucu üyesi olarak Türkiye, 'sadece' 

diplomatik iliĢkilerinin bulunduğu ülkelerin 'ulusaltı' birimleriyle ve bu birimlerden 

de ancak 'mahalli idare' olanlarıyla sınırötesi iĢbirliği yoluna gidilebileceği kaydıyla, 

Konsey‟in "Sınırötesi Çerçeve SözleĢmesini" 2000 yılında imzalamıĢtır. Böylelikle 

Türk yerel yönetimlerinin, diğer ülkeler yerel yönetimleriyle iĢbirliğine gitme ve 

olanağı elde etmiĢtir (Söylemez, 2012: 135). Bu kabulle, yalnızca ulusal sınırlar 

içinde değil Avrupa kentleriyle de doğrudan iĢbirliğinin sağlanması 

desteklemektedir.  

Bu kapsamda, hem bölge ölçekli kalkınma planlarının sektörel öncelikleri ile 

mekânsal boyutların bütünleĢtirilmesi hem de bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarını 

azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleĢtirmek amacıyla Bölgesel GeliĢme 

Planları hazırlanmıĢtır. ÇeĢitli dönemlerde hazırlanan bölgesel geliĢme planlarının 

baĢlıcaları; Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi 

Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel 

GeliĢme Projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel GeliĢme 

Planı (DOKAP) ve YeĢilırmak Havza GeliĢim Projesi‟dir. Fakat son yıllara kadar 

anılan bölgesel kalkınma projelerinden GAP dıĢında kalanlar kapsamlı bir uygulama 

Ģansı bulamamıĢtır. Ancak AB uyum süreci kapsamında AB finansman desteğiyle 

2004 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Programı uygulamaya konulmuĢtur (Dinçer, 

2004: 12, 13). AB-Türkiye Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği 2004-2006 döneminde 

hayata geçirilen bölgesel kalkınma programları kapsamında da KOBĠ‟lerin 

desteklenmesi ve turizmin geliĢtirilmesi öncelikli hedefler olarak belirtilmiĢtir 

(Akkahve, 2011: 225). Kısacası bu kalkınma planlarıyla, belirlenen bölgelerde 

kentsel iĢbirliğini sağlayarak bölgesel kalkınma gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 

Son olarak, Köroğlu (2012: 40-44)'nun illerin tarif akıĢ yoğunlukları üzerinden 

somutlaĢtırdığı gibi  'Marmara Kentsel Bölgesi' (Ġstanbul, Kocaeli, Sakarya ve 

Tekirdağ ile Yalova'nın bazı ilçeleri), 'Ġzmir-Manisa Kentsel Bölgesi' ve 'Adana-

Mersin Kentsel Bölgesi' metropoliten ölçekte Türkiye'de kentlerin oluĢturduğu 

önemli kent bölgeleridir. (Harita 2) 
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2.1.2.3.2.  Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

Kentsel iç mekânın yeniden örgütlenmesinde konutta, merkezi iĢ alanlarında, 

eğlence-dinlence mekânlarında, sanayi alanlarında meydana gelen dönüĢüm genel 

çerçeveyi oluĢturmaktadır. Bu bağlamda 1980 sonrası Türkiye'de iç kent mekânında 

meydana gelen dönüĢüm belirtilen sırayla çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Türkiye'de neoliberal evrede devlet üretimden çekilmektedir. Fakat bir taraftan 

zorunlu durumlarda doğrudan üretim yapmaya devam ederken diğer taraftan da 

sermaye desteği ile üretimi teĢvik etmektedir. Yani geliĢmekte bir ülke olan 

Türkiye'de sermaye birikiminin güçlü piyasalaĢmayı gerçekleĢtiremediği alanlarda, 

devlet, ya sermaye için büyük sermaye riskleri barındıran ve kar oranı düĢük 

yatırımlarda Ģirketlere sermaye desteği sağlayarak ya da doğrudan üretime girerek 

yerini almaktadır. Bu ekonomik ve siyasal yeniden yapılanma ise kent ölçeğinde 

mekânın yeniden örgütlenmesinde somutlaĢmıĢ ve yaĢanan dönüĢüm gözle görülür 

bir hal almıĢtır. 1980‟li yıllarda bilhassa faizlerin yükselmesi ve eldeki kaynakların 

bankerlere verilmesi nedeniyle konut sektörü derin krize girmiĢ ve konut satıĢı 

düĢtüğünden, konut yapımı azalmıĢtır. Buna bağlı olarak kiralar da yükselmiĢtir 

(Samsunlu, 2007: 361).  
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Harita 2: TCKGM Karayolları Trafik AkıĢ Yoğunlukları Haritası 

 

  

 

Kaynak: Köroğlu, 2012: 41. 
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Konut sektöründeki
52

 bu olumsuzluğu takiben devlet hem turizm sektöründe 

teĢvikler sağlayarak kıyılarda kentleĢme sürecini hızlandırmıĢ ve özel sermaye için 

konut piyasasını canlandırmıĢ hem konut sahibi olmayanların konut edinmelerini 

sağlamak amacıyla toplu konut sistemini etkin hale getirmiĢ hem de var olan 

gecekondulara aflar çıkararak, onları legal konut sektörünün bir parçasına 

dönüĢtürmüĢtür.  

Bu kapsamda öncelikle Türkiye‟de özel araba sahipliğinin artıĢı ve yaĢam 

kalıplarındaki değiĢmeler neticesinde (Tekeli, 1998: 21) 1970'lerde baĢlayan turizm 

alanlarında ikinci konut edinme süreci (Sey, 1998: 36) 1980 sonra ise turizm 

sektörünün teĢvik edilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik politikalar uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu çerçevede, 12.03.1982 tarihinde Turizmi TeĢvik Kanunu 

çıkarılmıĢtır. 

Ardından "Bakanlar Kurulu, 1980 yılında konutsuzlara konut edindirme 

amacıyla Milli Konut Politikası belirlemiĢtir" (Demir, 2005: 5). Bu politika 

kapsamında, 1981 yılında ilk defa çıkarılan Toplu Konut Kanunu ve özellikle 1984 

yılında yapılan yasal ve idari düzenlemelerin sonucu
53

, çok sayıda konut yapı 

kooperatifi kurulmuĢtur (Samsunlu, 2007: 357). 1984 sonrası devlet konut 

politikasında toplu konut üretimine ağırlık vermiĢtir (Demir, 2005: 5). Bu çerçevede, 

Toplu Konut Fonu desteğiyle 1984-1989 arasında konut kooperatiflerince üretilen 

konut miktarında artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

Toplu Konut Yasası‟nın yürürlüğe girmesi toplu konut üretiminde canlanma 

yaĢanmıĢ ve kooperatifler 1983-1990 arasında büyük bir atılım yapmıĢlardır. Ayrıca 

büyük inĢaat firmaları ve Toplu Konut Ġdaresi binlerce konutluk yeni yerleĢmeleri ve 

uydu kentleri gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ancak bu üretim dar gelirlilerin taleplerine cevap 

                                                
52  Erder (2007: 274, 277) Türkiye'de konut sektörünü bir 'üretim sektörü' olarak kabul etmekte ve 

üretim sürecinin aĢamalarında (iĢçi temininde -taĢeron, sigortalı iĢçi ya da mal sahibi kendi 

yapıyor-, konut yapım tekniklerinde ve konut yapımında kullanılan teknolojilerde, konut 

mülkiyetinde-zilliyetinde) esnek bir örgütlenmenin olduğunu vurgulamaktadır. 
53  1984 yılında Genel Ġdare dıĢında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının iĢlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teĢvik edilerek hızlı 

artan konut talebinin planlı bir Ģekilde karĢılanmasını sağlamak yönünde belirlenmiĢtir 

(www.toki.gov.tr) 
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vermekten uzaktır. Üst-orta gelir gruplarına hitabeden bu konutların yanı sıra, 

bugüne kadar örneği Türkiye‟de görülmemiĢ bir konut sunum biçimi daha kendini 

göstermeye baĢlamıĢtır. Gündelik kullanımda “site” olarak adlandırılan bu toplu 

konutların hedef kitlesi, üst gelir gruplarıdır. Önce kent içindeki büyük boĢ alanlarda 

ve koruluklarda yer alan bu siteler giderek kentin çevresindeki yeĢil alanları 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Yüksek standartlara ve fiyatlara sahip olan bu konutlar için 

talep sıkıntısı söz konusu değildir. Kendi içine kapalı, özel sosyal tesislerle 

desteklenmiĢ bu yerleĢmeler, bir prestij ve sembol aracı olarak bugün de 

geçerliliklerini korumaktadır (Sey, 1998: 38). Bu sürecin sonucunda baĢta 

büyükĢehirlerin çeperinde üst-orta gelir grubuna ait siteler oluĢmuĢtur.  

Türkiye'de 1980'lere gelindiğinde, gecekondu yapımı yarı mafyalaĢmıĢ bir 

sektör haline gelmiĢtir (Tekeli, 1998: 23) ve gecekondu devlet için kısa vadede çok 

düĢük maliyetle en düĢük standartlarda toplu konut sağlamanın bir yöntemi olarak 

çekici gelmiĢtir (Gibson, 2007: 461). Böyle bir ortamda 24.02.1984 tarihli ve 2981 

sayılı Ġmar Affı Yasa ile, kente 10 Kasım 1985'ten önce gelerek kamusal alanı 

yalnızca barınma hakkı amaçlı olarak kullanmıĢ olduğu varsayılan bir kiĢiye, 4 katlı 

apartman yapması ve fazladan 3-4 daireye (konuta) sahip olmasının yolu açılmıĢtır. 

Bu yasal düzenlemeyle hem kamu tarafından gecekondularda yaĢayanlar lehine bir 

'sermaye transferi' gerçekleĢtirilmiĢ hem çok katlı olmayan gecekondu bölgelerinin 

ıslah planlarıyla apartmanlaĢmasına yolu açılmıĢ hem kentlerin imarlı mahallerindeki 

kaçak yapıların affını gerçekleĢtirilmiĢ hem de gecekondululara kentlerin 

yoğunluklarını üçe katlayan dikey yapılaĢma haklarının verilmesiyle devlet bir 

taraftan devam eden kentsel nüfus artıĢını barındırmak için daha da fazla kent dıĢı 

gecekondu yapılaĢmasına yönelik baskıları azaltmıĢtır (Esen, 2011: 350; Tekeli, 

1998: 23; Gibson, 2007: 461). 

1987‟de Konut Fonu'nun darboğaza girmesi ve kaynaklarının azalması ile 

TOKĠ'nin devlet eliyle konut üretmeğe baĢlaması neticesinde kooperatifler bundan 

olumsuz yönde etkilenmiĢlerdir. Kooperatiflerin kaynak sıkıntısı çekmesi, 

kooperatiflerde konut yapımının uzun sürmesi ve önceden yapımı baĢlamıĢ olan 

konutların tamamlanması nedeniyle konut üretiminde kooperatiflerin payı azalmıĢtır 



103 

 

(Geray, 2007: 337, 296). Devlet Ġstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, konut 

kooperatifleri kesiminin aksine, kamu ve özel kesimin konut üretimindeki payında 

büyüme gözlenmiĢtir. 1979'da %1,5 olan kamunun payı 2005'te %10,5'e, özelin payı 

%85,8'den %86,5'e çıkarken, kooperatifin payı %12,5'ten  %6,8'e gerilemiĢtir 

(Geray, 2007: 293). Yani, özel kesimin konut üretimindeki payı kamu ve kooperatif 

kesiminin üretiminden fazla olmuĢtur. Ayrıca, süreç içinde kamunun ürettiği konut 

miktarı artarken, kooperatiflerin ürettiği konut miktarı azalmıĢtır. Yinede, DPT'nin 

2003 yılı verilerine göre TOKĠ tarafından, 1984-2003 Ağustos ayı sonuna kadar olan 

dönemde kooperatifler üzerinden kredi açılan 1.048.310 konuttan 1.018.084'ü 

tamamlanmıĢtır (DPT Sekizinci BeĢ...) 

Ayrıca konut gereksinimini karĢılamak amacıyla, 1992 yılında Toplu Konut 

Ġdaresi tarafından 'Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre 

Üretimi Kredilendirmesine Dair Yönetmelik' çıkartılmıĢtır. Bu yönetmelikle, 

belediyeye ait araziler toplu konut alanı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

yönetmelikle 30 belediye ile iĢbirliği gerçekleĢtirilmiĢ; ancak istenilen baĢarıya 

ulaĢılamamıĢtır (Samsunlu, 2007: 367).  

1980 öncesi özel bankalar konut kredisi verme konusunda isteksiz olmasına 

karĢın, 1988 yılından itibaren, Emlak ve Kredi Bankası yanında, Vakıflar Bankası ve 

IMF ile yapılan anlaĢmalara bağlı olarak enflasyonun ve faizlerin düĢeceği beklentisi 

ile Finansbank ve Alternatifbank konut kredisi vermeye baĢlamıĢlar ve diğer 

bankalar kendilerini takip etmiĢtir (Samsunlu, 2007: 367). Yani tüm bu süreçte bir 

kamu kuruluĢu olan TOKĠ aracılığıyla Emlak ve Kredi Bankası konut finansmanın 

da önemli bir sorumluluğunu üstüne alırken, özel finansmanı teĢkil eden bankalar bu 

süreçte pek yer almamıĢtır. Ancak seksenlerin sonuna doğru özel finans sektörü 

konut sektörünü desteklemeye baĢlamıĢtır.  

Ardından 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe 

kapsamına alınmasıyla Ġdare kaynaklarının azalması, Ġdareyi konut üretiminden 

uzaklaĢtırmıĢtır. Ġdare son yıllarda gittikçe azalan sayılarda konutun üretimine destek 

verebilmiĢtir. Dolayısıyla, dar ve orta gelirli vatandaĢların nitelikli konut ihtiyacı da 

tam olarak karĢılanamamıĢtır (www.toki.gov.tr).  
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Bu geliĢmeler neticesinde, kamu eliyle doğrudan konut üreterek ya da 

kooperatifleri sübvanse ederek konut gereksinimini yeterli düzeyde karĢılayamayan 

devlet, bir taraftan yine konut üretiminde kalırken diğer taraftan da özel kesime 

bırakılan konut üretiminin finansal olarak piyasalaĢması sürecini geliĢtirmek için 

düzenlemeler yapmıĢtır. Bu çerçevede, Demir (2005: 6)'inde belirttiği gibi, 1992 

yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından varlığa dayalı menkul kıymetler 

ile ilgili düzenlemeler sonucunda menkul kıymetleĢtirme konusunda adım atılmıĢ, 

1995 yılında 'gayrimenkul sertifika'ları yatırım aracı olarak piyasaya dahil edilmiĢ ve 

'yapı tasarruf hesabı' ile bireysel tasarrufun teĢvik edilmesi sağlanmıĢtır; fakat bu 

düzenlemeler etkin bir biçimde uygulanamamıĢtır. 

1994 yılına gelindiğinde patlak veren kriz ve 5 Nisan Kararları konut sektörünü 

olumsuz etkilemiĢ ve bu durum 2001 yılına kadar devam etmiĢ ve aynı yıl yaĢanan 

ekonomik kriz toplu konut uygulamalarını da durma noktasına getirmiĢtir (Samsunlu, 

2007: 372).  

2001 ekonomik krizi sonrası, büyük bir konut açığı bulunan Türkiye'de 

enflasyonun ve faizlerin giderek düĢmesi sonucunda 2004 yılından itibaren artan bir 

Ģekilde konut inĢaatı ve konuta yatırım hızlanmıĢtır. Yeterince hazır konut arzı 

olmadığından talebi karĢılayabilmek için özel teĢebbüs tarafından 2005 yılında konut 

yapımına ağırlık verilmiĢtir. Fakat bu konutların ağırlıklı olarak üst gelir gruplarına 

yönelik olmuĢtur (Samsunlu, 2007: 373). 

1980‟lerde TOKI uygulamaları çoğunlukla orta gelir düzeyi hatta üst orta 

gruba yönelik iĢlev görürken, gecekondu ıslah planları ile kentteki daha alt gelir 

gruplarına transferler yapılmıĢtır. Fakat 2003 sonrası kentlerin geliĢiminde daha da 

fazla hak sahibi olan ve kentsel geliĢimi yönlendirmeye baĢlayan TOKĠ düĢük gelirli 

gruplara yönelik projelerin yanı sıra orta ve hatta en üst düzey gelir gruplarına konut 

alanları geliĢtirmeye yöneldiği görülmektedir. Bunun gerekçesi olarak merkezi 

yönetimin bir giriĢimci gibi en fazla getiriyi elde etmesi gerektiği öne sürülürken, 

özellikle kamunun elindeki arsalara el konulmaktadır (Eraydın, 2012: 29, 31). 
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TOKĠ'nin uygulamalarında yaĢanan bu dönüĢümün altında ise 2001 ekonomik 

kriz sonrası merkezi yönetim kentlerdeki hızla artan değer artıĢlarından yararlanmak 

ve kentte sağlanan değer artıĢlarını denetlemek ve yeniden dağılımını sağlamaya 

yönelik yeni amaçların benimsenmiĢ olması yatmaktadır (Eraydın, 2012: 21, 31).  

Bu amaçlar doğrultusunda 2003 yılından itibaren hükümet, ortaya koyduğu 

"Acil Eylem Planında" yer verdiği konut seferberliği kapsamında, konut üretimi ve 

planlı kentleĢmeyi birlikte ele almıĢtır ve bu kapsamda bir devlet kuruluĢu olan 

TOKĠ güçlendirilmiĢtir. Bu güçlendirme ile TOKĠ, konut sektörüyle ilgili Ģirketler 

kurabilmekte veya kurulmuĢ Ģirketlere iĢtirak edebilmekte, yurt içi ve yurt dıĢında 

doğrudan veya iĢtirakleri aracılığıyla proje geliĢtirebilmekte; konut, altyapı ve sosyal 

donatı uygulamaları yapabilmekte veya yaptırabilmekte ve hazineye ait arazileri 

bedelsiz olarak devralabilmektedir (www.toki.gov.tr). Böylece 2000 sonrası süreçte 

bir taraftan ekonomide neoliberal politikalar yoğun olarak hayata geçirilirken diğer 

taraftan tam tersi bir uygulama ortaya konularak konut alanında merkezileĢme ve bu 

alanda geniĢ yetkilerle donatılmıĢ kamu kurumu yaratılmıĢtır. Öyle ki, özerk niteliğe 

sahip, kamu idaresi olan TOKĠ kurumsal yapısı, alacak portföyünün büyüklüğü ve 

uygulama performansı itibariyle sahip olduğu görülen yüksek kredibilite neticesinde 

hazine garantisi olmadan dıĢ kaynaklı fonlardan kredi temin edebilecek mali güce 

sahip olmuĢtur (Samsunlu, 2007: 371). Bu yönüyle de küresel finans piyasasının bir 

parçası durumuna gelmiĢtir. Bu olgu, neoliberalizm bağlamında temel bir çeliĢki 

olmasına karĢın kapitalizmin doğasına uygundur ve konut piyasasının önündeki 

engeller devlet eliyle bertaraf edilmektedir.  

"Gerçekten de özellikle son yıllarda merkezi hükümet kentlerde ve 

metropoliten alanlarda yapılan düzenlemelerin siyasi getirilerini görerek, hem karar 

verme süreçlerinde daha fazla yer almaya baĢlamıĢ, hem de doğrudan projeler yolu 

ile kentlerdeki geliĢmeyi kendi istemleri ve siyasal beklentileri doğrultusunda 

ġekilendirmeye baĢlamıĢtır. Farklı kurumlara verilen ayrıcalıklar ve uygulanan 

kentsel projeler hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin ekonomik getiri 

sağlamasını da amaçlamıĢtır. Bu yolla merkezi ve yerel yönetim birimleri bir çeĢit 
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firma gibi davranmaya ve kamu ile özel sektör kurumlarının piyasa odaklı 

iĢlemlerine destek olmaya çalıĢmıĢlardır" (Eraydın, 2012: 28). 

Özellikle 2004 yılında Arsa Ofisi‟nin tüm yetki ve görevleri TOKĠ‟ye 

devredilmesiyle Arsa Ofisi‟nin görevlerini üstlenen TOKĠ, konut arsası stoku 

oluĢturmakla görevli kurum olup bu amaçla hazine/kamu mülkiyetindeki alanları 

kullanma ve planlama yetkisine de sahip olmuĢtur. Böylelikle TOKĠ planladığı kamu 

arazilerinde kendisi, özel sektör eliyle (taĢeron inĢaat firmaları aracılığıyla) toplu 

konut üretimine giriĢmektedir. Ayrıca 04.04.2004 tarihli ve 5162 sayılı Kanun ile 

02.03.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nda yapılan değiĢikliklerle, 

TOKĠ‟ye düĢük standarttaki konutları tasfiye etmeye yönelik projeleri planlama ve 

uygulama yetkileri verilmiĢtir. Bu değiĢikliklerle, TOKĠ‟ye gerektiğinde imar 

planları hazırlama ve gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi tanınmıĢtır. Ayrıca, kamu 

yararı gerektirdiğinde boĢ arsa veya binaları istimlak etme ve gecekondu dönüĢüm 

projeleri için finansal düzenlemeleri planlama ve uygulama yetkisi de tanımıĢtır.  

2005 yılında ise TOKĠ, Merkezi Yönetim Bütçesinden çıkmıĢ; 2006 yılında Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmıĢ ve Göçmen Konutları ĠĢleri TOKĠ‟ye 

aktarılmıĢ; 2007 yılında Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın Gecekondu 

Kanunu'ndaki görevleri TOKĠ‟ye devredilmiĢtir (Uğurlar, 2012: 231). Ayrıca 2007 

yılında Toplu Konut Kanununa ilave edilen hükümler ile Gecekondu Kanunu 

kapsamında idarelerin kullanımına geçmiĢ alanları Toplu Konut Ġdaresinin 

kullanımına devredilmiĢtir (Eraydın, 2012: 25). Böylece TOKĠ bugün Ankara dahil 

olmak üzere pek çok kentte konut piyasası içinde en baskın aktör haline 

gelmiĢ(Uğurlar, 2012: 231) ve özellikle kentlerde konut ve arsa üretiminde ortaya 

çıkan değer artıĢını denetleme gücünü elde etmiĢtir. 

Bu arada, Ocak 2003 - Eylül 2005 arasında, sayısız yarım kalmıĢ kooperatifin 

bulunması, verilen kredilerin inĢaat maliyetlerini karĢılamada yetersiz kalması, 

inĢaatların tamamlanma süresinin 7-8 yıl gibi uzun sürelere çıkması gibi sorunların 

giderilmesi amacıyla, TOKĠ tarafından kooperatiflere kredi desteği sağlamak 

konusunda yeni imkânlar yaratılmıĢtır. Bu kapsamda 56.000 konuta kredi açılmıĢ ve 

40.000 konut bitirilmiĢtir (Samsunlu, 2007: 369).  
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TOKĠ 2003'ten itibaren gerçekleĢtirmiĢ olduğu konut projelerinde, eskisinden 

farklı olarak, sosyal donatılar kapsamında, okul, spor salonu, sağlık ocağı, hastane, 

kütüphane ve cami ile çevre düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi yapmakta ve 

peyzaj çalıĢmalarını hayata geçirmektedir (Samsunlu, 2007: 370). Böylece TOKĠ 

konut sunumu gerçekleĢtirirken sosyal donatı alanlarını ve altyapıyı da konut 

projelerinin bir parçası haline getimekte ve kent çeperinde gelir bakımından homojen 

grupların oluĢturduğu uydu kentler yaratmaktadır.   

Kısacası, siyasal erk hem ülke hem de kent ölçeğinde rantın yeniden 

dağıtımında belirleyici rol üstlenmektedir. Türkiye'de TOKĠ, duble yol yapımı, 

kentsel yenileme projeleri, kent stadının yapımı vb. uygulamalarla bu rolü yerine 

getirmektedir. Bunu yaparken de siyasal erk yeni yasal düzenlemeler hazırlamakta ve 

alanında uzmanlaĢmıĢ nitelikli kamu görevlilerinin çalıĢtığı kamu Ģirketleri 

yaratmaktadır. Bu süreçte siyasal erk projeleri belirlemekte ve hazırlamakta, 

uygulama sürecini ise ihale ederek kamu sermayesinin yönünü belirlemektedir. Yani 

kamu bir taraftan doğrudan üretimden çekilip taĢeron inĢaat firmaları kullanılırken 

diğer taraftan da kamu sermayesinin yeniden dağıtımını kent ölçeğinde projelerle 

gerçekleĢtirmektedir. Bu süreç merkezi yönetimi sermayenin dağıtılmasında ve 

yönlendirmesinde belirleyici konuma getirirken önemli bir istihdam alanı 

yaratmaktadır. 

Ayrıca, 2000'in ortalarından itibaren ekonominin olumlu seyri neticesinde, 

tasarruf sahipleri ile konut alıcıları arasında köprü oluĢturarak daha uygun Ģartlarda 

kredi teminini gerçekleĢtirerek ve finansal piyasalar ile inĢaat sektörünün 

canlanmasını sağlayarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak konut finansman 

sistemi geliĢtirmeye çalıĢılmıĢ (Topaloğlu, 2011, 456) ve 2007 yılında "mortgage 

sistemi" Türkiye'de uygulamaya konmuĢtur. Bu konut finansman sistemiyle 'kira 

öder gibi ev sahibi olma' dönemi baĢlamıĢtır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi 

gereken husus, sistemin serbest piyasa koĢullarında Ģekillenmesi, orta ve üst gelir 

grubu için uygun, dar gelir grubu için pahalı bir finansman sistemi oluĢturmasıdır. 
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Bu olgu, kent mekânında üst ve orta gelir grubu için yeni semtlerin oluĢmasına neden 

olmuĢtur.
54

 

Balaban (2007: 248, 252)'ın vurguladığı gibi, "Mortgage sistemi seçici olma 

özelliği bulunmaktadır. Bu seçicilik hem konut alıcıları temelinde hem de 

kredilendirilecek konutlar üzerinde olmaktadır. Bir baĢka ifadeyle mortgage 

sisteminde sağlanan kredinin geri ödenmesini güvence altına almanın bir yolu konut 

alıcısının gelir düzeyinin yüksekliği ile gelirin düzenliliği ise, bir diğer yolu da 

kredilendirilecek ve güvence olarak tutulu kalacak konutun mevcut değeri, 

değerlenme kapasitesi, taĢıdığı risklerin azlığı ve belirli bir düzeyin üzerindeki 

kalitesi olarak ortaya çıkmaktadır. Hatta, sistemin konut seçiciliği yalnızca tek tek 

konutların durumu bazında kalmayıp zaman zaman belirli semtlerin tümüyle sistemin 

dıĢına çıkarılması biçiminde de olabilmektedir.... Bu sistem dahilinde kredi sağlayan 

kuruluĢlar, mevcut konut stoku içindeki her konutu ya da her konut bölgesini 

kredilendirme kapsamına almamakta, değerlenme ya da değerini koruma kapasitesi 

yüksek, az riskli, kalite ve konfor özellikleri geliĢkin konutları seçmek yönünde bir 

tercih göstermektedirler..."  

Bugün Türkiye ekonomisinde, serbest piyasa rekabeti içinde inĢaat sektörü alt 

sektörleriyle birlikte çok önemli bir yer tutmaktadır. ĠnĢaat sektörü gerek istihdam 

sorunun çözümünde gerekse de sermaye için önemeli bir yatırım alanı olarak kabul 

edilmektedir (Esen, 2011: 351). 

Bu süreçte "devlet ile birlikte emlak piyasasının yeni aktörleri, büyük 

sermayedarlar ve yatırımcılar, güvenlikli siteleri kentin konut sorununa ve düzensiz 

                                                
54  "Türkiye‟de Merkez Bankasının büyümeyi kontrol etmek için faizleri yüksek tutması mortgage 

kredilerini aylık %1‟in altına inmesine engel olmuĢ ve bu durum da mortgage kredilerine talebin 

fazla büyümesini engellemiĢtir. Global kriz döneminde ABD ve Avrupa‟nın tersine Türkiye‟de 

tüm mortgage veya konut kredili emlak satıĢlarının miktarı toplam emlak satıĢları içerisinde %10 

oranını geçememiĢtir" (Topaloğlu, 2011: 461). Yani devlet kriz yaratma riskine karĢı finansal 

tedbirlerle, morgate sisteminden yararlanabilecek kesimi sınırlandırmıĢtır. Bunun bir sonucu 

olarak da, bankacılık sistemiyle yakın iliĢki içindeki konut üreticileri de, orta ve üst gelir grubu 

için konut üretimine yönelmiĢtir.    
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geliĢimine çağdaĢ bir çözüm olarak sunmakta, özelleĢtirmeyi ve ulus-aĢırılaĢmayı 

desteklemekte ve derinleĢtirmektedir” (GeniĢ, 2009: 124).
55

   

Bu bağlamda Türkiye'de, “1980‟li yıllarda yaĢanan ekonomik değiĢim ve 

küreselleĢmenin etkisiyle geliĢen tüketim kültürüyle birlikte, dıĢa kapalı konut 

yerleĢmeleri öncelikle kentleĢme problemlerinin ve küresel süreçlerin ilk yaĢandığı kent 

olan Ġstanbul‟da, daha sonra da özellikle göç alan diğer büyük kentlerde oluĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bursa da, Ġstanbul‟a fiziksel ve sosyo-ekonomik yakınlığı nedeniyle, 

Türkiye‟deki dıĢa kapalı konut yerleĢmelerinin ortaya ilk çıktığı kentlerden birisidir… 

1985‟lerden sonra bu tip müstakil konut yerleĢmelerinin hızla arttığı görülmektedir. 

1995‟lerden itibaren ise çok katlı bloklardan oluĢan dıĢa kapalı konut yerleĢmeleri inĢa 

edilmeye baĢlamıĢtır” (Tümer, 2008: 56). Sonuçta da, kentleĢme süreçlerine damgasını 

vuran, farklılaşma ya da çeşitlenme ile ortaya çıkan ayrışma eğilimleri kent mekânında 

somutlaĢmıĢtır. Öyle ki bir uçta, kentin çeperinde eskisinden çok farklı yöntemlerle ve 

iliĢkilerle var kalmaya çalıĢan ve bu uğurda daha önceden yapmayı tasavvur bile 

edemeyeceği çok Ģeyi yapmaya hazır kent yoksulları; arada bir yerde kooperatifler 

yoluyla kentteki paylaĢım kavgasına katılan ve kent çeperindeki geniĢ arazilere göz 

diken orta sınıflar ve diğer uçta, kentin en prestijli alanlarında kapattığı arazilerde özel 

güvenlik sistemleri ile korunan yüksek duvarların ardında yaĢayan ve artık değil terk 

ettiği kente, topluma bile dönüp bakmayan üst sınıflar (IĢık, 200: 128). 

1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana Ceyhan, 1999 Marmara ve Bolu-

Düzce ve son olarak da Van
56

 depremlerinin yıkıcı sonuçları ile 1999 yılında AB'nin 

                                                
55

  Türkiye'de 1980 sonrası geliĢen güvenlikli siteler ile ilgili olarak daha fazla bilgi için bak. Alver, 

Köksal, (2009b) “Türkiye‟de Güvenlikli Sitelerin Kısa Tarihi”, Mostar, Eylül, Sayı: 55, Yıl: 4; 

Alver, Köksal, (2010) Siteril Hayatlar: Kentte Mekânsal AyrıĢma ve Güvenlikli Siteler, 

Ankara: Hece Yayınevi, Yayın No: 178, 2. Basım; Civelek, Yusuf ve Tülin Vural Arslan, (2009) 

“Güvenlikli Siteler: Ġdeal kent miti gerçekte ne vaad ediyor”, Mostar, Eylül, S: 55, Yıl: 4; Firidin 

Özgür, Ebru, (2006) “Sosyal ve Mekânsal AyrıĢma Çerçevesinde Yeni KonutlaĢma Eğilimleri: 

Kapalı Siteler: Ġstanbul, Çekmeköy Örneği”, Planlama, 79-95; GeniĢ, ġerife, (2009) “Neo-liberal 
KentleĢmenin Mekânda Yansımaları: Ġstanbul‟da Güvenlikli Siteler”, Toplum ve Bilim, S: 116, 

ss. 121-157; KurtuluĢ, Hatice, (2011) “Gated Communities as a Representatıon of New Upper and 

Middle Classes in Istanbul”, Ġ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Mart, ss.49-65; 

Perouse, J.F. ve DanıĢ, D. (2005), “Zenginliğin Mekânda Yeni Yansımaları: Ġstanbul‟da 

Güvenlikli Siteler”, Toplum ve Bilim, Sayı: 104, ss. 92-123; Tümer, H. Özge ve Neslihan 

Dostoğlu, (2008) Bursa‟da DıĢa Kapalı Konut YerleĢmelerinin OluĢum Süreci ve 

Sınıflandırılması, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı: 

2, ss. 53-68. 
56

 1999 Marmara Depreminde Ġzmit'te, 231.843 konut ve 30.540 iĢyeri ile 1999  Bolu-Düzce 

Depreminde 97.850 konut ve 15.998 iĢ yeri hasar görmüĢtür. Marmara ve Bolu-Düzce 
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ortaya koyduğu Avrupa Mekânsal GeliĢim Perspektifi (AMGP)
57

 çerçevesinde, 

Türkiye'de sürdürülebilir kentsel yapılaĢmayı desteklemeye yönelik bir yaklaĢım 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. Türkiye'de sürdürülebilir kentsel yapılaĢmanın 

gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla depreme dayanıklılığın arttırılması, yasadıĢı 

yapılaĢmanın önüne geçilmesi ve kentlerin ekonomik olarak rekabet edebilirliği 

sağlanması  (Gibson, 2007: 448, 449, 466; Sözen,  2011: 470)  temel öncelik halene 

gelmiĢtir. 

Bu kapsamda planlı kentsel dönüĢüm yöntemleri, gerek belediye
58

 ve il özel 

idareleri gerekse de özel giriĢimlerin sosyal projeleri kapsamında 2000 sonrası 

süreçte hayata geçirilmeye baĢlanmıĢtır. "Ortak Tüketimin Örgütlenmesi", "Kentsel 

Yenileme (urban renewal)", "Eski Haline Getirme (rehabilitation)", "Ġmar-Islah 

(improvement)", "Yeniden Canlanma-Canlandırma (revival-revitalitalization)", 

"SağlıklaĢtırma (sanitation, upgrading)", "Yeniden OluĢum (regeneration)", "Kentsel 

Koruma (urban conservation)", "SoylulaĢtırma (gentirification)", "Yapı Stokunu 

ĠyileĢtirme" gibi planlı kentsel dönüĢüm yöntemleri Türkiye'de hayata geçirilmekte 

olsa da, yalnızca ''kentsel yenileme" uygulamaları sıklıkla 'kentsel dönüĢüm' 

kavramını karĢılamak için kullanılmakta, 'kentsel koruma' uygulamaları ise tarihi 

dokunun korunması olarak kabul edilmekte ve diğer planlı kentsel dönüĢüm 

yöntemleri  "kentsel dönüĢüm" kavramının dıĢında değerlendirilmektedir. Bu 

nedenle de yasal düzenlemeler kentsel yenileme ve kentsel koruma alanında ağırlıklı 

olarak gündeme gelmektedir. 

2000‟lerin baĢında planlı kentsel dönüĢüm konusunda genel bir yasal 

düzenleme yapılmamıĢ, ancak özel bazı düzenlemeler ile dönüĢüm projeleri 

                                                                                                                                     
Depreminde 4ile 14 milyon dolar ülke ekonomisine zarar vermiĢtir. Ayrıca 1992 Erzincan 
Depreminde 1,5 milyon dolarlık zarara neden olmuĢtur (Bibbee, 1999: 33-34, 35). 

57   Avrupa mekânsal planlamasının geliĢimi, daha sürekli ve dengeli kentsel ve bölgesel yapılaĢmayı 

desteklemeye yöneliktir (Gibson, 2007: 449). 
58   24.06.2010 tarihinde Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 5998 sayılı Kanunla 5393 

sayılı Belediye Kanunu'nun “Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı” baĢlıklı 73. maddesi 

"…belediye ve mücavir alan sınırları içinde, …deprem riskine karĢı tedbirler almak amacıyla 

kentsel dönüĢüm ve geliĢim projeleri uygulayabilir” hükmü getiriliĢtir. Böylece belediyleler afet 

riski gerekçesiyle kentsel yenileme projeleri hazırlamakla yetkilendirilmiĢlerdir. 
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gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (Eraydın, 2012: 25).  Ġlk önemli yasal düzenleme, 

16.05.2005 tarihinde 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun' dönüĢüm 

projelerinin uygulanmasında önemli bir araç haline gelmiĢtir (Solmaz, 2011: 364). 

Ardından 12.3.2004 tarihli 5104 sayılı 'Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 

Projesi Kanunu' Ankara‟daki uygulamalara yönelik olarak çıkarılmıĢtır. 16.5.2012 

tarihinde kabul edilen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun' ise kentlerin yenilenmesini amaçlayan en önemli düzenlemedir (Eraydın, 

2012: 25).  

Planlı kentsel dönüĢüm projelerinin hayata geçirilmesinde en önemli sorun 

kentsel planlamada yetki karmaĢasıdır. 05.05.2004 onay tarihli 5162 sayılı Kanunla, 

2985 sayılı 'Toplu Konut Kanunu' nda yapılan değiĢiklikle TOKĠ konut projelerinde 

plan üretmede doğrudan yetkilendirilmiĢ, onay süreci ise bu defa belediye 

meclislerine bırakılmıĢtır. Fakat belediye meclisi hazırlanan planları onaylamasa dahi 

TOKĠ BaĢkanlığı‟na planları onaylama yetkisi verilmiĢtir. Bu durum ilçe 

belediyesinin de kendi yerel sınırında sorun ve potansiyellere göre hareket etmesini 

zorlaĢtırmakta, onu kimi zaman katılımcı yapmakta kimi zaman da sürecin dıĢarıda 

bırakmaktadır (Solmaz, 2011: 364). Ayrıca Devlet Demir Yolları, ÖzelleĢtirme 

Ġdaresi, Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi, Milli Eğitim Bakanlığı,  Tarım ve Orman 

Bakanlığı (yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) gibi birçok kuruluĢa kendi 

mülkiyeti altındaki kamu arazilerinde plan yapma ve onama yetkileri tanınmıĢtır 

(ġahin, 2012: 119; Eraydın, 2012: 25). Gerek kamu kurumlarına gerekse de TOKĠ'ye 

sağlanan bu planlama ayrıcalıkları kent planlarının oluĢturulmasında parçalı bir yapı 

yaratmaktadır. 

 

2011 yılında çıkarılan 644 sayılı Kararname ile 'Çevre ve ġehircilik Bakanlığı' 

kurulmuĢtur. Bu bakanlığın kanunlaĢan görev ve yetkileri incelendiğinde bugüne 

kadar parça parça düzenlenmiĢ yasaları bir araya getirerek plan kararlarını tek bir 

kurumsal yapının onayına bıraktırdığı görülmektedir. Bu düzenlemeyle parsel 

ölçeğindeki plan tadilatları yine ilçe belediyelerince devam ettirilirken büyük yatırım 

projelerinde bakanlığın yetkisi önemli hale getirilmiĢtir. 648 sayılı KHK‟nın 
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maddeleri incelendiğinde kentsel dönüĢüm uygulamalarının tüm parsellerde ve 

mülkiyet ayrımı yapılmadan gerçekleĢtirilmek istendiği görülmektedir. 

Uygulamaların hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için düzenlendiği açıkça görülen 

bu maddeler çok sorunlu bir süreci de getirecektir. Kamu yararı ilkesinin ekonomik 

yarar karĢısında daha da küçülmesini getirecek ve toplumsal faydayı en aza indirecek 

uygulamaların hızlanmasına neden olacaktır (Solmaz, 2011: 364). 

Türkiye'de iç kent mekân ında tüketim alanlarının dönüĢümüne de ise 1950'li 

60'lı yıllarda devlet giriĢimi ile açılan mağazalarla organize perakendecilik sürecinin 

önün açılmıĢtır. 1980'li yıllaa gelindiğinde liberal ekonomiye geçiĢ ve yabancı 

markaların Türkiye pazarındaki faaliyetleri ile ivme kazanmıĢtır. 1980‟lerin ortasında 

baĢlayan ekonomideki yeniden yapılanma sürecide Türk toplumunda pek çok alanda 

hızlı bir değiĢime yol açmıĢtır. Zamanla, küçük ve bağımsız ticari birimlerden farklı 

olarak yeni tüketici taleplerini karĢılamaya yönelik büyük ölçekli ticari 

organizasyonların oluĢumuyla, kentlerdeki geleneksel ticari yapıda değiĢiklikler 

ortaya çıkmıĢtır (Tokatlı ve Boyacı 'dan Aktaran: Demircioğlu, 2011: 276). 

1980‟lerden sonra ekonomik yapıda ve buna paralel olarak sosyal yapıdaki değiĢimle 

beraber, yabancı sermayenin de ülkeye gelmesiyle tüketim alanında büyük yatırımlar 

için fırsatlar doğmuĢtur. 

Türkiye'de 2000'li yıllara gelindiğinde, modern alıĢveriĢ merkezleri ve 

caddelerin de sektörde yerlerini almalarıyla modern perakendecilik baĢlamıĢtır. 

Organize perakendenin geliĢimine paralel olarak ilerleyen alıĢveriĢ merkezi 

sektörüyle beraber sokak perakendeciliği de kendini yenilemiĢtir. Modern 

perakendeciliğin geldiği önemli noktalardan birisi olan alıĢveriĢ merkezleri bugün 

ülkemizde baĢta Ġstanbul olmak üzere pek çok ilde yapılanmayı sürdürmektedir. 

Türkiye‟deki ilk modern alıĢveriĢ merkezi Galleria‟nın 1988 yılında Ataköy‟de 

açılmasının ardından, günümüze kadar sektörde önemli geliĢmeler gözlenmiĢtir. 

1988‟den 2002  yılı sonuna kadar geçen 14 senede 57 alıĢveriĢ merkezi açılırken, 

2003 yılında yatırımların ivme kazanması ile bir yılda 18 alıĢveriĢ merkezi daha 

açılmıĢtır. 2005 yılında inĢaat sektöründe yaĢanan canlılık, alıĢveriĢ merkezleri 

yatırımlarında da etkisini göstermeye baĢlamıĢ, sektör yeniden canlanmıĢtır. 
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Günümüze kadar geçen süreçte zaman zaman ekonomik geliĢmelere bağlı olarak 

dalgalanmalar yaĢansa da, özellikle son 10 yılda alıĢveriĢ merkezleri yatırım aracı 

olarak önemini korumayı sürdürmektedir. YaĢanan geliĢmeler sonucunda, 2010 

yılında Türkiye‟de faaliyet halindeki alıĢveriĢ merkezi sayısı 250yi bulmuĢ, bu rakam 

2011 yılında 285‟e ulaĢmıĢtır (Soysal'dan Aktaran: Demircioğlu, 2011: 276). 

Demircioğlu  (2011: 280)'nun Ġstanbul'daki AVM'ler üzerinden yaptığı 

araĢtırmada da ortaya koyduğu gibi, alıĢveriĢ iĢlevinin yanı sıra sosyalizasyon iĢlevi 

de bulunmaktadır. Kent merkezlerinde yer alan ve haftanın her günü 10:00-22:00 

saatleri arasında açık olup, seminer, söyleĢi, sergi, defile, turnuvalar, atölyeler, 

danıĢmanlık hizmetleri, imza günleri, konserler, dinletiler, kukla tiyatrosu ilizyon 

gösterileri, sağlık taramaları gibi pek çok hizmet ve etkinliği, günün çok geniĢ bir 

zaman dilimde sunarak özellikle ailelerin günlük hayatta pek çok ihtiyacını 

karĢılayabilen AVM‟lerin; günümüzde kentte yer alan diğer sosyalleĢmeye yönelik 

mekânlar ile ciddi bir rekabet içinde oldukları görülmektedir Bununla birlikte 

alıĢveriĢ merkezleri, sunduğu imkânlar; mekânsal özellikler ve kullanım Ģekilleri 

bakımından değerlendirildiğinde; özel mülkiyette olmalarına rağmen kamusal alan 

özelliklerini taĢımalarıyla diğer kamu alanlarıyla rekabet eder durumdadırlar. 

Böylece kentsel kamu alanları özel mülkiyete kaymaktadır.  

1980 sonrası süreçte kentsel eğlence-dinlence öğesi, kent merkezi gibi 

eriĢebilir bir coğrafyadan alıĢveriĢ merkezlerine taĢınarak coğrafya değiĢtirirken bu 

değiĢime anlam ve biçim değiĢikliği de eĢlik etmiĢtir. Kent merkezinin çözülme 

sürecine paralel olarak, kentin kamusal yaĢamı sekteye uğramıĢ ve eğlence aktivitesi 

kentin kamusal mekânlarında tecrübe edilen 'kolektif bir aktivite'den günümüzün 

baĢlıca eğlence coğrafyası haline gelen alıĢveriĢ merkezinde deneyimlenen 'bireysel 

bir aktivite'ye dönüĢmüĢtür. Kentin kamusal yaĢamının inĢa edildiği ve sosyal 

iliĢkilerin aleni, herkese açık ve herkesin önünde gerçekleĢtiği yerler olan eğlence-

dinlence mekânları böylece bireyselleĢmenin mekânları haline gelmiĢtir. Eğlence-

dinlence öğesinde yaĢanan bu 'bireyselleĢme süreci' sonucunda eğlenme deneyiminin 

içeriği de değiĢmiĢ, eğlence aktivitesi tüketim eylemi ile eĢleĢir olmuĢtur. Hatta 
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alıĢveriĢ yapma eyleminin bizatihi kendisi bile bireyin kendini yeniden ürettiği bir 

eğlence-dinlence aktivitesi gibi sunulmaktadır (Önder, 2012: 291). 

Bu süreçte ayrıca kent mekânında eğlence-dinlence mekânları da 

dönüĢmektedir. Üretim yerine tüketim temelinde inĢa edilen yeni kent ekonomisi 

içinde eğlence-dinlence öğesi kentsel ekonomik büyümenin bir aracı olarak 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Ekonomik değer yaratma kaygısıyla sunulmaya baĢlanan 

eğlence-dinlence mekânlarının üretiminin önemi giderek artmıĢtır. Ancak eğlence-

dinlence öğesinin ekonomik değerine odaklanan bu yaklaĢım sonucunda eğlence-

dinlence aktivitesinin anlamı da değiĢmiĢ ve tüketim deneyimi ile eĢdeğer algılanır 

olmuĢtur. Böylelikle eğlence öğesi giderek metalaĢmıĢ ve ticarileĢmiĢtir. Süreç 

içinde ğlence-dinlence öğesi de kent merkezinden çıkarılıp banliyölere taĢınmıĢ ve 

sınıf temelinde ayrıĢmıĢ eğlence coğrafyaları üretilmiĢtir. Yani eğlence ve dinlence 

mekânları kent çeperinde konumlanmaya baĢlamıĢtır (Önder, 2012: 290).
59

 

Son olarak 1980 sonrası Türkiye'de kentsel iç mekânın örgütlenmesinde sanayi 

alanlarının konumlanmasında da dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. 1980 sonrası, 

"...Kentlerde sanayi üretimi desantralize olurken denetim ve koordinasyon 

fonksiyonları merkezileĢmektedir. Bilgi toplumunda mekân bir akımlar mekânı 

haline gelmektedir. Bu da daha çok kentin MĠA‟larında önemli dönüĢümler meydana 

getirmektedir. Merkezden üretim boĢalmakta, buna karĢılık denetim iĢlevleri, 

bankacılık, finans hizmetleri ve bilgi toplumuna özgü hizmetler yer almaktadır. 

Bunun Türkiye bağlamındaki sonuçlarını, metropoliten alanların MĠA‟sının kent içi 

ulaĢımın zaman-uzaklık iliĢkilerine bağlı olarak belli yönlerde ilerlemesine, burada 

yapılan gökdelenler ile yeni prestij alanları oluĢturmasına neden olmaktadır..." 

(Tekeli, 1998: 22). 

Ayrıca geliĢmiĢ kapitalist ülkelerde 1950'lerde baĢlayan sanayide belli 

mekânlarda kümelenme süreci, geliĢmekte olan Türkiye'de 1980'lerden itibaren kent 

çeperinde planlı sanayi bölgeleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. 1990'lardan itibaren ise 

baĢta Ġstanbul gibi metropol kentlerde sanayi üretiminin dıĢında kuyumculuk vb 
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  Ankara'da  Atakule (1989), Karum (1995) ve Galleria Alısveris Merkezi (1995) gibi AVM'ler, 

80'lein sonu ve 90'ların baĢında kent çeperinde konumlanmıĢtır (Önder, 2012: 291). 
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sektörlerde hem ulusal hem de küresel sermayeyi çekmeye yönelik kümelenmelere 

gidilmeye baĢlanmıĢtır (Köroğlu, 2011: 236, 238).  

Sonuç olarak 90'ların sonuna gelindiğinde ister merkezi iĢ alanlarının, ister 

sanayi iĢ alanlarının olsun, kent mekânındaki dağılımında olan değiĢmeler, kentin 

ölçeğindeki büyüme ve kent içi ulaĢımın örgütlenmesindeki değiĢmelerle bir araya 

gelince, konut alanlarında da önemli değiĢiklikler ortaya çıkarmıĢtır. Özel otomobil 

sahipliğinin geliĢmesiyle birlikte, kentin çevresini oluĢturan gecekondu halkaları 

aĢılarak merkeze daha uzak konumlarda yüksek ve orta gelirli grupların konut alt 

kentleri oluĢmaya baĢlamıĢtır. Arada kalan eski gecekondu alanlarında çok 

katlılaĢma, düĢük standardı apartmanlaĢma geliĢmiĢtir. Bu gecekondu halkasının 

kentin yüksek gelirlilerinin bulunduğu konut eksenlerine yakın kısımlarında 

gecekonduların tasfiyesi, onun yerini yüksek gelir gruplarına dönük, yüksek 

standardı konutların alması projeleri geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır (Tekeli, 1998: 22). 

Yani sermaye kar marjı yüksek konut yapımına yönelirken dar gelir grubunun konut 

gereksiniminin karĢılanmasında yükü devlete ve gecekondulara bırakmıĢtır. 

2.1.2.4. Genel Değerlendirme 

Türkiye'nin kapitalizme eklemlenmesi süreci içinde, 19. yüzyıldan cumhuriyete 

kadar olan evrede Ġstanbul, Ġzmir ve Bursa gibi kapitalizme ilk eklemlenen kentlerde 

tarımsal üretimin ve ticaretin dönüĢümü neticesinde görece nüfus yoğunluğu artmıĢ 

ve kentler mekânsal olarak geniĢlemiĢtir. Cumhuriyetle birlikte sanayiye dayalı 

ekonomik geliĢme devlet eliyle yapılan yatırımlar (sümerbank, Ģeker ve tütün 

iĢletmeleri gibi devlet teĢekkülleri ile Anadolu'ya yayılan demiryolu ve kara yolu 

ağları) sonucunda pek çok Anadolu kentine yayılmıĢ ve bu küçük Anadolu kentleri 

hem önemli nüfusu kırdan kendine doğru çekmiĢ hem de mekânsal olarak çevreye 

doğru yayılmıĢtır. Bu kentlerde artan nüfus ya gecekondular ya da yapı yoğunluğu 

yüksek apartmanlarla konut gereksinimini karĢılamıĢtır. 1980 sonrası ise devletin 

yaptığı düzenlemeler neticesinde ekonomik ve siyasal açıdan güçlendirilirken büyük 

Ģehir örgütlenmeleriyle kentlerin büyümesi teĢvik edilmiĢtir. Bu süreçte bir taraftan 

yapılan yasal düzenlemeler ile 1984-2013 arasında toplam 30 kent büyükĢehir 

statüsüne kavuĢturulmuĢ, diğer taraftan da geliĢen teknoloji ve ulaĢım ile kalkınan 
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ekonominin yarattığı kırların kentleĢmesi olgusu sonucunda baĢat büyükĢehirlerin 

önünü çektiği bölgesel kentleĢmeye doğru gidilmektedir. Bölgesel kentleĢme 

sürecinin üç aĢaması söz konusudur. Ġlki kırların kentleĢmesi, ikincisi 26 kalkınma 

bölgesinin oluĢturulması ve sonuncusu da büyükĢehirlerin kent sınırlarının il sınırları 

ile eĢdeğer görülmesidir. 

 



3. TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇERĠSĠNDE MALATYA'DA KENTSEL 

DÖNÜġÜMÜ  

Malatya Kenti'nde gerçekleĢen kentsel dönüĢüm Osmanlı ve Cumhuriyet 

sonrası olarak iki temel evrede çözümlenmiĢtir. Ġlk olarak Malatya'nın 16. yüzyılda 

Osmanlı egemenliğine girmesinden 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesine kadar 

geçen süreç; ikinci olarak da 1923'ten günümüze kadar olan dönem incelenmiĢtir. 

Cumhuriyet sonrası Malatya kent mekânın çözümlenmesinde ise üç evre esas 

alınmıĢtır. Bunlar: 1923-1950, 1950-1980 ile 1980 ve sonrasıdır.  

3.1. Osmanlı  Döneminde  Malatya'nın  Mekânsal  Örgütlenmesine                     

Genel Bir BakıĢ 

Malatya kentinin yerleĢim alanı tarihsel süreç içinde üç kez değiĢmiĢtir. Eski 

Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü'nün  27.04.1954 tarihli ve 1708 sayılı yazısına 

göre, Malatya kentinin ilk yerleĢim alanı Eskimalatya'nın güneyinde bulunan 

Orduzu'daki Aslantepe denilen bölgedir. Ġkinci yerleĢim alanı ise Eskimalatya 

denilen bölgedir. Kent, son kez 1838 yılında Eskimalatya'nın daha da güneyine 

yazlık bağ ve bahçelerin bulunduğu Beydağı'nın eteğindeki Aspuzu yani Ģimdiki 

Malatya kentinin bulunduğu bölgeye taĢınmıĢtır (San, 1955: 11-12). 

Aslantepe'nin 4 km kuzeyindeki ikinci yerleĢim olan Eskimalatya 

(Battalgazi)'ye MS 79-81 yıllarında Roma Kralı Titus zamanında Lejyon karargâh 

olarak taĢınılmıĢ ve kent burada geliĢme göstermiĢtir (Kısacık, 2013: 10).
60

              

16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmiĢ olan Eskimalatya'nın 1530'da kent nüfusu 

7.300 iken bu oran 1560'da 8.700'e yükselmiĢtir. Kentte nüfusun önemli bir kısmını 

oluĢturan 6.300 yerleĢimci surların içinde otururken yalnızca 1.400'ü surların dıĢında 

oturmuĢtur. 16. yüzyılda Malatya kentinde 32 mahalle mevcuttur (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982: 5418). 

Aspuzu mevkiinde Malatya'nın kentsel olarak geliĢimi 17. ve 18. yüzyıla kadar 

dayanmaktadır. Bunun önemli iki göstergesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

                                                
60

  Fransız arkeolog ve yazar Charles Texier bu değiĢimi Küçük Asya isimli kitabında belirtmiĢtir. 

Ayrıca yazarın Malatya ile ilgili aktardığı bilgiler için bak. IĢık, Adnan,  (1998) Malatya 1830-

1919, Ġstanbul: KurtiĢ Matbaacılık, ss. 21-31. 
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Aspuzu'da kent merkezinde, Mücelli ve Sıtmapınarı semlerinde mahalle sakinlerinin 

ibadetlerini gerçekleĢtirmeleri amacıyla 17. ve 18. yüzyılda inĢa edilmiĢ olan 

camilerdir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 48).
61

 Göstergelerden ikincisi ise 1736 

yılında Ģimdiki kent merkezindeki Çınarlı Cami'nin güneyinde 26 dükkândan oluĢan 

bir kapalı çarĢının yapılmıĢ ve iĢletilmiĢ olmasıdır. Bu kapalı çarĢı sonraki yıllarda 

Malatya Belediyesi hukuk müĢavirinin "üzerinde meydan muharebesi geçmemiĢ 

olan yerlerdeki eserler, tarihi eser sayılmaz..." kararı ile yıkılmıĢ ve yerine iĢhanı 

yaptırılmıĢtır (Çolak, 1967: 61).  Bu yık-yap anlayıĢı, Malatya kent merkezinin 

cumhuriyetin ilk yıllarında yıkıp yeniden inĢa edilmesinde egemen olan anlayıĢının 

kökenlerinin geçmiĢe dayandığının kanıtıdır.  

Charles Texier 1832 yılında gerçekleĢtirdiği Anadolu seyahati sırasında 

bugünkü Eskimalatya'ya da gelmiĢ; yazar, kentte refahın azaldığını ve kenti 

çevreleyen kerpiçten yapılmıĢ surların ve kentteki evlerin yıkılmaya yüz tuttuğunu 

ifade etmiĢtir. Hatta yazar, Eskimalatya'nın yakın zamanda kent olmaktan çıkacağı 

iddiasını ileri sürmüĢtür (IĢık, 1998: 29).  J. Brant da, 1835'te Eskimalatya'nın, eĢkıya 

saldırıları ve salgın hastalıklar nedeniyle zarar gördüğünü belirtmiĢtir. Yani kent 19. 

yüzyılın baĢlarında harap durumdadır. Bu nedenle de halk yılın yaklaĢık dörtte üçünü 

Aspuzu olarak ifade edilen bölgedeki bağlarda geçirmektedir ve Eskimalatya 

geliĢememektedir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 5418). B. Poujoulat 1837 yılında 

Anadolu'ya gerçekleĢtirdiği gezisinde Eskimalatya'nın aksine geniĢ bahçeler içindeki, 

bir zamanlar köy olan Aspuzu'nun büyük ve zengin bir kente 'Yeni Malatya'ya' 

dönüĢtüğünü aktarmıĢtır. Ayrıca Malatya'ya uğrayan H. Von Moltke'nin aktardığına 

göre de, 1838'de hem Ģimdiki Eskimalatya'da hem de Aspuzu'da (Ģimdiki Malatya) 

bahçeli avlular içinde konumlanmıĢ 5000 kadar kerpiçten yapılma ev bulunmaktadır 

(IĢık, 1998: 38, 59). Bu dönemde, Eskimalatya idari bağlamda kent merkezini; 
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  1960‟lı yıllarda yıktırılmıĢ ve yerine bugünkü Ayakkabıcılar ÇarĢısı mevkisindeki binalar yapılmıĢ 

bulunan Çınarlı Camii, Babüssaade Ağası Ġsmail Ağa tarafından 1660 yılında Malatya çarĢı 

merkezinde yaptırılmıĢtır. Sıtmapınarı semtindeki Sulukizade Camii 1751, aynı semtte bulunan 

Tahtalı Minare Camii 1778, Mücelli Caddesi‟nde bulunan Yusuf Ziya PaĢa Camii 1792 ve 

Malatya çarĢı merkezindeki eski Söğütlü Camii 1763, Saray Camii 1814, ġeyh Hacı Bayram 

Camii 1841, Ġskender Mahallesi Ġncirlik Camii 1856, Ġlyas Mahallesi‟nde bulunan M.Ġlyas 

Tenekeli Camii 1890, Ġskender Mahallesi‟ndeki Ġskender Camii 1890, Koyunoğlu Eski Camii 

1886, Kırçuval Mahallesi‟nde bulunan Tenekeli Camii (yeni ismi Nebioğlu Camii) 1894, sonradan 

ismi Niyazi Mısri Camii olarak değiĢtirilen Gücük Camii 1897 yılında ibadete açılmıĢtır (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 48). 
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Aspuzu ise halkın yaĢamayı tercih ettiği ve ticari yönden geliĢen yeni kenti temsil 

etmektedir. Yani Eskimalatya halkın nezdinde 19. yüzyılın ilk yarısında eski önemini 

yitirmiĢtir. 

 

Öyle ki 1875 sonrası Anadolu'da bulunmuĢ olan V. Cuinet'in aktardığına göre, 

Eskimalatya 300 hanenin barındığı Yenimalatya (Aspuzu)'dan arazi alamayacak 

kadar fakir insanların ikamet ettiği yıkık ve terk edilmiĢ bir yerleĢimdir. Yenimalatya 

(Aspuzu) ise insanların yoğun olarak yaĢadığı, kent merkezinde Hükümet 

Konağı'nın, belli bir düzen dahilinde mahalleler ile toplu dükkanların konumlandığı 

görece geliĢmiĢ bir kent görünümü sergilemektedir (IĢık, 1998: 138). Kısacası, 19. 

yüzyılın son çeyreğinden itibaren Yenimalatya hem idari hem ekonomik hem de 

kültürel bağlamda yeni bir mekânsal örgütlenmeye dönüĢmüĢtür. 

1838-1839 kıĢında ise Doğu Anadolu Osmanlı Orduları komutanı Hafız PaĢa, 

karargâhını Harput-Mezra'dan Malatya'ya taĢımıĢtır. Bu taĢınma sonucunda kentte 

barınacak yer bulamayan paĢa halkın yaz döneminde Aspuzu‟daki bağlarına 

gitmesiyle boĢ bıraktığı evlerine el koymuĢtur. Ordu Nizip SavaĢı için kentten 

ayrıldıktan sonra halk yıkıntıya dönüĢmüĢ olan evlerine dönmemiĢ ve Aspuzu'da 

kalmaya devem etmiĢtir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 5418). Sonuçta, ekonomik 

olarak durgunlaĢmıĢ, kendi içine sıkıĢmıĢ ve daralmıĢ Eskimalatya'dan Aspuzu'ya 

baĢlamıĢ olan göç, 1838'de askerin geliĢi ile hızlanmıĢ ve zorunlu hale gelmiĢtir.  

1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz Salnamesi'nde kayda alındığı gibi, 

Aspuzu denilen bölge, yalnızca halk tarafından değil siyasi olarak da yeni kent alanı 

olarak kabul edilmiĢtir (IĢık, 1998: 271). Yani 17. yüzyılda Aspuzu'ya baĢlayan göç 

bir olay sonucunda değil 19. yüzyıla kadar geçen süreçte yaĢanan ekonomik ve 

toplumsal dönüĢüme paralel olarak belli bir süreç içinde gerçekleĢmiĢtir. 

Ayrıca, makro ölçekte kentin yerleĢim alanı yeniden örgütlenirken kentin 

hinterlandındaki bölgelerde bir dönüĢüm yaĢamaktadır. Örneğin, Akçadağ 

bölgesinde yaĢanan güvenlik sıkıntılarını önlemek, bölgede devlet otoritesini 

güçlendirmek ve kaza müdürlerine ikamet edecekleri konutlar tahsis etmek amacıyla 

Akçadağ'da 1863'te yapımına baĢlanan kıĢla, 1864'te bitirilmiĢtir (IĢık, 1998: 563-
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565, 587; Göğebakan, 2004: 6). Böylece kentteki askeri nüfusun önemli bir kısmı 

kentin batısındaki kıĢla bölgesine taĢınmıĢtır. BaĢka bir örnek, 1894 yılında Pütürge 

Malatya'dan ayrılarak kaza statüsüne çıkarılmıĢtır (IĢık, 1998: 624). Bu Malatya 

Kazası'nın gelirlerini azalttığı gibi siyasi olarak zayıflamasına da neden olmuĢtur. 

Bununla birlikte, Osmanlı'da kaybedilen topraklardan ana vatana gerçekleĢen göçten 

Malatya'da payına düĢeni almıĢtır. 1907 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'nde de 

belirtildiği gibi, 1899-1900 senesinde Dağıstan ve Karabağ'dan göç eden 89 hane, 

devlet tarafından Malatya kentinin kuzeyindeki Yazıhan bölgesindeki 9.500 

dönümlük arazi üzerine yerleĢtirilmiĢtir (IĢık, 1998: 356).  

Bu araĢtırma kapsamında Malatya kentinin mekânsal dönüĢümü 1838'de kentin 

taĢındığı Aspuzu bölgesindeki değiĢim üzerinden ele alınmıĢtır. Yani                      

19. yüzyıldan önce Malatya'nın kent olarak geliĢim gösterdiği bölgeler araĢtırma 

dıĢında bırakılmıĢtır ve kapsamı itibariyle ayrı bir çalıĢma gerektirmektedir.
62

 Ayrıca 

araĢtırmada kentin dönüĢümünün çözümlenmesinde olabildiğince kronolojik bir 

sıralama ile dönemsel inceleme yapılmıĢtır. Fakat dönüĢüm sürecinin takibinde 

sıkıntı yaĢanmaması amacıyla bazı konularda dönemsel sınırlamalar aĢılmıĢtır. 

3.1.1. Osmanlı Döneminde Malatya'nın Kapitalizme Eklemlenmesi ve 

Kentsel DönüĢüm 

Bugünkü Malatya, Derme
63

 Deresi denilen Beyler Deresinden ayrılmıĢ bir 

kanal üzerinde, birbirine ekli mahallelerden meydana gelmiĢtir. Eskimalatya'ya en 

yakın olanına Asbuzu (Aspozi) Mahallesi denir. Hükümet, çarĢı ve pazar bu 

mahallededir (Yalçın, 198?: 25). 1907 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'ne göre, önceden 

olduğu gibi 20. yüzyılın baĢında da Malatya kentinde konutlar bir birine bitiĢik 

öbekler halinde ve bahçeler içinde dağınık olarak örgütlenmiĢtir. Kâgirden yapılan 
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  Osmanlı öncesi Malatya'nın ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısıyla ilgili daha fazla bilgi için bak.  

Oğuz, Mevlüt (1985) BaĢlangıçtan Osmanlıların Fethine Kadar Malatya Tarihi, Ġstanbul.  
63  19. yüzyılda Derme Deresi'nin Kündübek mevkiindeki bölümünün temizlenmesini Kündübekli 

köylüler üstlenmiĢtir. Bu temizleme faaliyeti nedeniyle de vergiden muaf tutulmuĢlardır. Yani 

belediyenin sorumlu olduğu temizleme iĢi kısmi olarak yerel halka devredilmiĢtir. Fakat esasen 

derenin temizlenmesi, dere üzerindeki köprülerin tamiri ve bahçelere su dağıtımı hizmetlerinden 

belediye sorumludur ve bu hizmeti yerine getirmek içinde bahçe sahiplerinden vergi toplamaktadır 

(IĢık, 1998: 551, 702). 
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bir ya da iki katlı bu binalar bahçelerin içinde kaybolmaktadır (IĢık, 1998: 354). Yapı 

stokunun inĢasında toprak ve kereste kullanılmaktadır. Cami gibi kamusal öneme 

sahip yapılarda ise IĢık (1998: 501)'ın belirttiği gibi, kent dıĢında, Elazığ yolu 

Ģimdiki ġehirgösteren civarında bulunan taĢ ocaklarından getirilen taĢlar 

kullanılmaktadır. Bu dönemde kentte Akpınar ticaretin merkezi iken geniĢ bir avlusu 

olan ve etrafında zanaatkârlar ile esnafların konumlandığı Yenicami
64

 kamusal bir 

toplanma merkezidir. 

Malatya'ya uğrayan H. Von Moltke'nin aktardığına göre de, 1838'de Aspuzu'da 

dağ eteğinde kente göre yüksek konumda bulunan, taĢlık mevkiide bir ordu 

karargâhı bulunmaktadır (IĢık, 1998: 70). Askeri KıĢla (Topçu KıĢlası) ise 1886-

1889'da Ģimdiki orduevinin üst tarafında bulunan lojmanların yerine inĢa edilmiĢtir.
65

 

1889-1890 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'nde belirtildiğine göre, Malatya kazasındaki 

bu kıĢla, Derdsaadet ve vilayet merkezi caddelerinin baĢlangıcı olan yerde 

konumlanmıĢtır. KıĢla civarında daha önce yapılmıĢ olan bir hastane ve depo 

bulunmaktadır. 1894-1895 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'ne göre de, Hamidiye KıĢlası 

ve redifi, askeri hastane, askerlik Ģubesi ile depo ġose Caddesi üzerinde 

konumlanmıĢtır. 19. yüzyılın sonunda, ordu evinin yerinde de bir namazgâh 

bulunmaktadır. Celal Yalvaç'ın belirttiğine göre, Elazığ Caddesi (Vali Konağı önü) 

ile Hastane Caddesi'nin baĢlangıç noktasında bulunan 'redif dairesi' ve 'askerlik 

Ģubesi' alay karargâh binası olarak yaptırılmıĢtır (IĢık, 1998: 239, 252, 275, 285, 614, 

617). 1883-1884 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'de, Malatya'da bir jandarma taburu 

mevcut olduğu belirtilmektedir. Alay karargâhı, Askerlik ġubesi, Topçu KıĢlası 1894 

depreminde zarar görmüĢ ve 1902 yılında tekrar onarılmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 128; IĢık, 1998: 617). 1910-1914 yılları arasında Ģimdiki Gazi Ġlkokulu'nun 

bulunduğu alandaki bina askeri sevkiyat alanı olarak kullanılmıĢtır. Mevcut yapı 

1914 yılında mahalle mektebine dönüĢtürülmüĢtür (Aktaran: Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 216-218). Hastane Caddesi mevkiindeki bu kıĢla dıĢında, I. Dünya SavaĢı 
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  Yeni (Teze) Cami, Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843'te yaptırılmıĢtır 3 Mart 1984 tarihindeki 

depremde zarar görmüĢ ve 1910'da tamiri bitirilmiĢtir. Fakat, 14 Haziran 1964 tarihinde tekrar 

zarar görmüĢ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmiĢtir (Göğebakan, 2004: XX). 
65

  1886-1889 yıllarında Osmanlı Devleti'nin, Malatya Belediyesi'nin ve halkın yardımlarıyla inĢa 

edilen Askeri KıĢla (Topçu KıĢlası), 1964 yılında yıkılmıĢ (IĢık, 1998: 617) ve yerine 1992'de 

Milli Ġstihbarat TeĢkilatına ait lojmanlar inĢa edilmiĢtir. 
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sırasında Mücelli semtinde de küçük bir kıĢla askeri amaçla hizmet vermiĢtir (IĢık, 

1998: 617). Kısacası, kentin doğusunda ve kente göre yüksekte kalan, Beydağı'nın 

eteğinde bulunan geniĢ alan 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden beri askeri alan olarak 

örgütlenmiĢtir. Bu mekânsal örgütlenme cumhuriyetten sonrada devam etmiĢtir. Bu 

askeri mekânlar Malatya'nın doğu ve güney sınırını oluĢturmaktadır.  

17. yüzyılda baĢlayan ve 1838-1839 kıĢında Doğu Anadolu Osmanlı Orduları 

komutanı Hafız PaĢa, karargâhını Harput-Mezra'dan Eskimalatya'ya taĢıması üzerine 

Malatya (Aspuzu)'da önemli bir nüfus yoğunluğu ve yerleĢim örgütlenmesi 

gerçekleĢmiĢtir. Fakat 1860'larda Malatya (Aspuzu)'da hala mahalle örgütlenmesi 

resmi olarak kayda alınmamıĢtır. Aspuzu'da resmi olarak mahalle teĢkilatlanmasına 

1864 yılında geçilmiĢ ve kent 14 mahalleye ayrılmıĢtır (IĢık, 1998: 560, 587).  

H. Von Moltke'nin aktardığına göre, 1838 yılında Malatya'da salgın hastalık 

baĢ göstermiĢ ve bu salgın nedeniyle yaklaĢık 1.000 askerin tedavisi Malatya'daki 

hastanelerde yapılmıĢtır (IĢık, 1998: 70) 1889 ve 1890 yıllarında Malatya kent 

merkezinde yangınlar olmuĢtur. 1889 yılındaki yangında 1000 dükkân ve 2 ev ile 4 

mağaza; 1890'daki yangında da 1.300 dükkân, 2 han yok olmuĢ ve 1 cami zarar 

görmüĢtür (ġahhüseyinoğlu, 1991: 5; IĢık, 1998: 607, 611). 

1871-1872 yıllarına ait Diyarbakır Salnamesine göre, Malatya kazası merkez 

nüfusu 8908'dir
66

, 44 mahalle ve 2.967 hane bulunmaktadır. Malatya kazasını toplam 

nüfusu ise 19.485'dir (IĢık, 198: 208). 1894-1895 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'de, 

Eskimalatya ve Çırmıktı (YeĢilyurt) Malatya kent alanına dahil edilmiĢken; Kileyik 

(nüfusu: 1.182), Yukarıbanazı (Konak) (nüfusu: 1.303) ve Barguzu (BostanbaĢı) 

(nüfusu: 514) merkeze bağlı köyler biçiminde yerel örgütlenmeye dahil edilmiĢtir. 

Malatya (Aspuzu, Eskimalatya ve Çırmıktı) kentinin toplam nüfusu 34.124'tür ve 67 

mahalleden oluĢmaktadır. Eskimalatya'nın nüfusu 4.542, Çırmıktı'nın 4.811 ve 

Apuzu'nun 24.771'dir (IĢık, 1998: 286-287, 290, 638).  

1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz Salnamesi'ne göre, Malatya kenti toplam 

67 mahalleden oluĢmaktadır. Bunlar: Abdülgaffar, Akpınar, Alacakapı, Arslantepe, 
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 Sayıma kadın nüfusu dahil edilmemiĢtir. 
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Aslanbey, AĢağıbanazı, BendbaĢı, Büyükhüseyinbey, BüyükmustafapaĢa, 

Dabağhane, Cevherizade, CırcırköĢe, Çarmuzu,  ÇarĢıbaĢı, Çatalbend, ÇavuĢoğlu, 

Çekemler, Çıtak, Çilesiz, Çirikpınar, Çukurdere, Çorbacılar, Göksoku, Ferhadiye, 

Hacıabdizade, Hamidiye, Halfetdin, Haraza, Hıroğlu, Hidayet, Ġskender, Ġlyas, 

Ġzzetiye, Kalemkar, Karahan, Kargaoğlu, Kavaklıbağ (Ģimdiki dörtyol bölgesi 

leblebiciler sok var), Kernek, Kırçuval, Küçükhüseyinbey, KüçükmustafapaĢa, 

KızılkemĢin, Koyunoğlu, KöĢebaĢı,  Niyazi, Nuriye, Minaver, Mollakasım, 

Salköprü, Sancaktar, Samanlıoğlu,  Saray, Sarıcıoğlu, ġeyhbayram, ġakirpaĢa, 

ġıkĢık, ġifa, Tarhan, Tecde, Tekmezar, TekçeĢme, ToptaĢ, Uçbağlar, Yenihamam, 

Zandırın, Zaviye ve Zangoç Mahalleleridir (IĢık, 1998: 286-287). Bu mahalleler 

incelendiğinde Malatya Kenti'nin Eskimalatya, Aspuzu, Tecde ve Banazıyı kapsadığı 

görülmektedir. Yani Malatya kent ölçeğinde birbirinden kopuk bahçeler içinde düĢük 

yoğunluklu kerpiç konulardan oluĢan mahalle ağından ibarettir. 

2008 ve 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucunda Malatya'nın 

büyükĢehir statüsüne kavuĢmuĢtur. Eskimalatya ve Çırmıktı (YeĢilyurt) ile Kileyik, 

Yukarıbanazı ve Barguzu kent alanına dahil edilmiĢ ve bağlı köyler mahalleye 

dönüĢtürülerek mevcut mahalleler doğrudan merkeze bağlanmıĢtır. Böylelikle 

Malatya kent alanı 19. yüzyılın sonundaki sınırlarına getirilmiĢtir. Fakat kent mekân ı 

aynı benzerlik gösterse de kent nüfusu yaklaĢık 30 binlerden 430 binlere ulaĢmıĢ ve 

yapı yoğunluğu artmıĢtır. Süreç içinde tarımsal üretimden sanayi üretimine geçilmiĢ 

ve hizmet sektörü hızla geliĢmiĢtir. 

19. yüzyılın son çeyreğinde Ġngilizlerin Ġran ile olan ticaretlerinde Trabzon 

üzerinden geçen Karadeniz yolunu terk ederek, Ġran Körfezi'ndeki limanları 

kullanmaya baĢlaması, Akdeniz'de Fransız ticaretinin geliĢmesi ile 1853 ve 1877 

Osmanlı-Rus SavaĢları sonucunda Ruslar tarafından Gürcistan'a yeni ticaret 

yollarının açılması uluslararası ticaretin merkezini güneye ve kuzeye kaydırmıĢ ve 

Trabzon-Erzurum-Ġran ticaret yolunun önemini yitirmesine neden olmuĢtur. Diğer 

taraftan bu geliĢmeler zaten var olan ama belli bir kapasitede devam eden Samsun-

Merzifon-Amasya-Tokat-Sivas-Yozgat-Karahisar-Kayseri-Harput-Diyarbakır ticaret 
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yolunun geliĢme göstermesine neden olmuĢtur (Karpat, 2003: 94-100). Bu değiĢim 

Malatya kentinin ekonomisine olumlu katkı sağlamıĢtır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru kent büyümüĢtür. Öyle ki kentte birbirine bitiĢen 

bahçeler dolayısıyla yakın mesafelere gitmek için bile bahçelerin etrafından 

dolaĢmak zorunda kalınmaktadır; ayrıca mahalleler arasında ve çarĢı ya da pazar 

yerine ulaĢım güçlükle sağlanmaktadır. Bu nedenlerle, kentin merkezinde bir imar 

çalıĢması zorunlu hale gelmiĢtir. Böylece Malatya kentinde ilk büyük imar palanı 

1892 yılında Mutasarrıf
67

 Nasuhi Bey tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu imar 

çalıĢması kapsamında, çarĢı, Mutasarrıflık binası ve büyük camilerin bulunduğu 

Ģehir merkezinden mahallelere yol yapılmıĢ ve yeni caddeler açılmıĢtır (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 54; IĢık, 1998: 272). 1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz 

Salnamesi'nde belirtildiği üzere, bu imar giriĢimine karĢı baĢlangıçta, yol yapımı 

kapsamında kamulaĢtırmanın yapıldığı bahçe sahipleri arasında bir tepki geliĢmiĢ 

olsa da; uzun vadede arazilerinde gerçekleĢen değer artıĢı bu tepkinin ortadan 

kalkmasına neden olmuĢtur (IĢık, 1998: 272). 19. yüzyılın sonuna doğru bir taraftan 

kent imarına yönelik giriĢimler gerçekleĢtirilirken diğer taraftan da camı olmayan, 

çatısız toprak (kagir) evlerin yerini camlı çatılı kagir konutlaralmaya baĢlamıĢtır 

(IĢık, 1998: 639). Yani kentin dönüĢümüne paralel olarak yapı stokunda da bir 

dönüĢüm baĢlamıĢtır. Ayrıca bu 'kentsel yenileme' çalıĢmaları, Osmanlı döneminde 

de Malatya kentinde rant artıĢının yaratılığının kanıtıdır. 

1892 yılında yapılan imar çalıĢmasını takiben, 03.03.1893 tarihinde kentte, 

deprem yaĢanmıĢ ve 1200 ev, 3 hamam ve 4 cami, 5 mağaza ile 4 fırın zarar görmüĢ 

ve 1.300 kiĢi ölmüĢtür. Bu olay sonrası halk üç ay çadırlarda barınmıĢtır. 1894 

tarihinde kentte yaĢanan kolera salgını neticesinde 896 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. 

1895 yılında vuku bulan ve 'Hıristiyan Vakası' olarak da anılan, 'Hıristiyan ve 

Müslüman tebaa arasında yaĢana çatıĢma da 450 hane yakılmıĢ ve her iki tebaadan 

da toplam 509 kiĢi yaĢamını yitirmiĢtir. 1905 yılında Malatya'da Pötürge'de deprem 

olmuĢ ve bu felakette Malatya kent merkezindeki Hükümet Konağı da zarar 

görmüĢtür (ġahhüseyinoğlu, 1991: 5; IĢık, 1998: 275, 607, 611-612, 642-642). 
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 Tanzimat'tan sonra, Osmanlı yönetim teĢkilatında sancak yöneticisi. 
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Ardından, Malatya ÇarĢısı 1921'de büyük bir yangın geçirmiĢ ve bu yangından sonra 

1930'la kadar imar görmemiĢtir (Göğebakan, 2004: 17). Malatya'da, halkın sağlığını 

ve kentin ekonomisini tehdit eden salgınların temelinde kent altyapısının yetersizliği 

yatmaktadır. Bu nedenle 1894 yılında bazı mahallelerde açık olarak akan pis suların 

bir kanalizasyon sistemiyle üstünün kapatılarak uzaklaĢtırılması amacıyla belediye 

tarafından giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Ancak 1910'lara gelindiğinde, kentte yaĢanan 

sağlık sıkıntıları devam etmektedir ve kanalizasyon gereksinimi hala 

giderilememiĢtir (IĢık, 1998: 620, 711-713). Kent için kapsamlı bir planlama ve 

kanalizasyon çalıĢması, ancak cumhuriyetin ilanından sonra 1930'larda 

gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Cumhuriyet döneminde Malatya kentinin ilk imar planları ise 

1933'lere gelindiğinde tamamlanmıĢtır (Yenen, 1939: 36).
68

 Salgın hastalıkların kol 

gezdiği Malatya kentinde 1'i askeriye ait ve askeri kıĢla civarında diğeri de 

belediyeye ait toplam iki hastane mevcuttur (IĢık, 1998: 640). Yani cumhuriyet 

öncesi Malatya kentinde belediyecilik hizmetleri henüz tam olarak yerine 

getirilmemektedir. 

1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz Salnamesi'nde aktarıldığına göre, kentte 

bir hükümet konağı bulunmaktadır. Bu hükümet konağı bünyesinde tüm Liva 

daireleri ile telgrafhane ve hapishane yer almaktadır. Bu hükümet konağı eskiden 

Emlak Bankası'nın iĢgal ettiği Ģimdi ise kent merkezinde belediyeye ait Esenlik 

Market'in bulunduğu yerde konumlanmaktadır.  Halk bu yapıya 'saray' demektedir ve 

bölge 'Saray Mahallesi' adını bu nedenle almıĢtır. Malatya'da hapishane, Malatya 

Liva'ya çevrilmeden önce Hükümet Konağı'nın bitiĢiğinde bataklık bir zemin üzerine 

yapılmıĢ, tek katlı bir binadır. I. Dünya SavaĢı yıllarında (1914-1919) sağlık koĢulları 

uygun olmayan ve bu nedenle pek çok ölümün gerçekleĢtiği hapishanenin baĢka bir 

yere taĢınması ya da yeni bir cezaevinin yapılması için taleplerde bulunulmuĢtur. 

                                                
68 Malatya‟da Tapu Kadastro olması medeniyle ilimiz 1926 yılında ilk defa kadastro gören kent 

olmuĢtur (ġentürk, Gülseren ve KarakuĢ, 2005, 42). Malatya'da 1946 yılında H. Prost tarafından 

40.000 nüfusa göre “bahçe kent” planı yapılmıĢtır (Belediyecilik…, 1990, 89). 
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(IĢık, 1998: 274, 466, 726-730, 784-791). Fakat bu talep cumhuriyete kadar 

gerçekleĢtirilememiĢtir.
69

 

Malatya‟da ilk banka Ģubesi 1889 yılında Ziraat Bankası tarafından açılmıĢtır 

(Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 216). Bir finans kurumu 

olan bankanın 19. yüzyılın sonuna doğru Malatya merkezde açılması manidardır. Bu 

Osmanlı'nın kapitalizme eklemlenmesi sürecinde kıyı kentlerden doğru ülkenin 

içinde Anadolu kentlerine ilerlendiğini göstermektedir.  

Bununla birlikte, 1907 Ma'muret'ül-Aziz Salnamesi'ne göre, Malatya'da üretim, 

su ile çalıĢan tezgâhlarda dokunan ipek, yünlü kumaĢ ve çarĢaf ile pamuk ve kereste 

iĢlenmesinden ibarettir.  Malatya'da 8 han, bir bedesten, yaklaĢık 2000 dükkân, 5 

hamam ve 1 fabrika mevcuttur.
70

 Malatya kentinin hinterlandındaki Akçadağ, 

Darende gibi merkezi yerleĢimlerde yapılan tarımsal üretim ise ulaĢım araçlarının 

sınırlı olması nedeniyle yerinde tüketilmekte ve ticari canlanma yaratmamaktadır. 

Ayrıca savaĢlar nedeniyle ekonomi kötü durumdadır ve devlet savaĢ giderlerini 

karĢılamak amacıyla kâğıt para basmaktadır. Bu enflasyona neden olmakta ve 

paranın değerini düĢürmektedir. Bu olumsuz ekonomik koĢullar nedeniyle ticari 

olarak geliĢmemiĢ pek çok Anadolu kenti gibi Malatya'da da halk içinde değerli 

maden olduğu için kâğıt para yerine madeni paraya yönelmiĢtir. Bu da kâğıt paranın 

değerini daha da düĢürmektedir. Bununla birlikte, savaĢ yıllarında tarımsal iĢgücü 

askere alınmaktadır. Bu durum verimi düĢürmekte ve tarıma dayalı ekonomisi olan 

ülkede kıtlığa neden olmaktadır. Bu ekonomik çöküĢ Malatya'da da etkisini 

göstermiĢ ve 1916-1917 yıllarında kentte kıtlık yaĢanmıĢtır (IĢık, 1998: 354, 387, 

771, 776-778). Kısacası, 19. yüzyılın sonunda olduğu gibi, 20. yüzyılın baĢında da 

Malatya kentinde hala tarımsal üretim biçimi egemendir. Bu üretim biçiminin 

mekânda somutlaĢma biçimi ise kervanların kalabileceği hanlar
71

, dokuma tezgahları 
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  1910 yılında Malatya Emniyeti, Hükümet Konağı'nda hizmet vermektedir (Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 254). 
70

  1900'lere girerken Malatya'daki en önemli sanayi kuruluĢu Ġlyas Mahallesi'nde bulunan  'Arap 

Osman'ın Fabrikası'dır. Fabrika dokuma üzerinedir ve iç piyasaya değil askeriye için çadır bezi, 

elbise, iç çamaĢırı, kaput bezi üretmektedir  (IĢık, 1998: 768).  
71

   1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz Salnamesi'ne göre, Malatya kentinde 45 değirmen mevcuttur 

(IĢık, 1998: 283). Bu değirmenler bulundukları semtteki halkın tahıl iĢleme ihtiyacını 

karĢılamaktadır. Ayrıca ilgili salnameye göre, kentte 9 han bulunmaktadır. Bu hanlar kentin ticaret 
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ve tahılın öğütüleceği değirmenlerden ibarettir. Yani kentte sanayi üretimi yapan bir 

fabrika ya da iĢletmeden ya da geliĢmiĢ finans piyasasından söz etmek mümkün 

değildir.  

20. yüzyılın baĢlarına kadar, Malatya'yı güneye bağlayan Malatya-Halep yolu, 

kent merkezinden baĢlayıp Elemendik boyunca dağ eteğinden güneye doğru 

uzamaktadır. Cumhuriyet öncesinde özellikle Halep'ten getirilen değerli ürünler, 

Malatya'da kırsaldan hayvan sırtında getirilen tarımsal ürünler ile takas edilmektedir. 

Malatya'yı batıya bağlayan Malatya-Sivas yolu ise Fırat üzerinde bulunan 230 metre 

uzunluğundaki Kırkgöz Köprüsü ile sağlanmaktadır. Ayrıca Malatya ile Elazığ 

arasında halkın Fırat Nehri üzerinden geçiĢini sağlayan 3 ayrı mevkii de sallar 

bulunmaktadır. Bu sallardan Malatya'ya görece önemli bir gelir sağlanmaktadır. 

Fakat 20. yüzyılın baĢında dahi yol ve vasıta bakımında sınırlı olanaklara sahiptir ve 

siyasi olarak kaza statüsünde örgütlendiği için devletin olanaklarından yeterli 

düzeyde yaralanamamakta ve bağlı olduğu Harput Vilayeti'nin gölgesinde 

kalmaktadır (ġahhüseyinoğlu, 1991: 14-15; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 

1973: 199; IĢık, 19998: 357, 388, 622, 651-652, 662-667, 751). Yani 20. yüzyılın 

baĢlarına kadar, Malatya ulaĢım güzergâhı bakımından ara arter konumundadır. 

Anadolu'yu doğu-batı-kuzey istikametinde bağlayan ana arter Diyarbakır-Harput-

Sivas-Ġstanbul-Samsun hattıdır. Malatya-Halep ve Malatya-Sivas hattı güneyde 

kalan ve Fırat Nehri dolayısıyla ana arterden kopan bir konumdadır. Bunun bir 

sonucu olarak da ticari olarak kendi içine kapalı bir örgütlenme söz konusudur. 

Kentin Eskimalatya'dan Aspuzu'ya taĢınmasını takip eden yıllarda, eğitim 

mahalle mekteplerinde sağlanmaktadır. Kentte 5-6 civarında ilkokul ile 1870 yılında 

ilk kez açılmıĢ olan bir ortaokul bulunmaktadır. 1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-

aziz Salnamesi'ne göre, Malatya kent merkezinde, Elmacı ve Ġplik Pazarı'nda 

bulunan toplam 2 medrese ile Büyükhüseyinbey, Sancaktar, Cevherizade ve 

Çukurdere Mahalleleri'nde konumlanmıĢ 4 tekke mevcuttur. Bununla birlikte 1910 

                                                                                                                                     
merkezlerine yakın yerlerde konumlanmıĢtır. Örneğin; Mücelli Caddesi üzerinde Hamikoğlu Hanı, 

Hüseyinbey Köprüsü civarı Hacıabdullahefendi Hanı, Akpınar Mahallesi'nde Keysinefendi ve 

Gübüroğlu Hanları, kanere (mezbaha) civarında Sarıoğlu, Divanefendi ve Dirbbeko Hanları, 

Tüccar Pazarı'nda ġeyhvelioğlu Hanı, Ġplik Pazarı'nda Abo Hanı  (IĢık, 1998: 284). 



128 

 

yılında Ermeni nüfusun yaĢadığı Haraza Mahallesi'nde Almanlar tarafından açılan 

bir yetimhanede mevcuttur. Yine aynı salnameye göre, kentte 23 mahalle mektebi 

bulunmaktadır. Bu dönemde, Saray Mahallesi'nde Hükümet Konağı karĢısında ve 

Alibeyzade Caddesi'nde, MustafapaĢa, ġifa, Koyunoğlu, Hacıabdizade, ġeyhbayram, 

Ġlyas, Çarmuzu,  Halfetdin, Sancaktar, Hamidiye, Hıroğlu, Yenihamam, Haraza, 

Niyazi, ÇavuĢoğlu Mahalleleri‟nde mahalle mekteplerinde çocuklara eğitim 

verilmektedir. Müslim ve Gayrimüslim aileler Alacakapı, BendbaĢı, Dabağhane, 

ÇarĢıbaĢı, Çukurdere, Hacıabdizade,  Haraza, Hıroğlu, Kavaklıbağ, 

KüçükmustafapaĢa, Niyazi, ġifa ve Yenihamam Mahalleleri'nde birlikte ikamet 

ederken; CırcırköĢe, Çatalbend, ÇavuĢoğlu, Çekemler, Çıtak, Çorbacılar, Göksoku, 

KızılkemĢin, Minaver, Salköprü, Tarhan, TekçeĢme, Zandırın, Zangoç 

Mahalleleri'nde yalnızca gayrimülim nüfus ikamet etmektedir (IĢık, 1998: 197, 280, 

281, 286-287, 698-699). Mekânsal bağlamda müslim ve gayrimüslim ailelerin 

çocukları kendi okullarında eğitim görmektedir. Bu durum kentte müslim ve 

gayrimüslim ailelerin farklı mahallelerde ikamet etmelerinin doğal bir sonucudur.  

Malatya'da cumhuriyet öncesi dönemde Ermeni nüfusun azalmasında iki 

önemli geliĢme etkili olmuĢtur. Ġlki 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sonrası Rusları 

destekleyen Ermenilere karĢı yerel halkın giriĢimleri, ikincisi ise I. Dünya SavaĢı 

sonrası Ermenilerin göç ettirilmesidir (Güngör, 2005: 91). 1876'da Malatya kent 

nüfusu 12.276 iken bu oran 1883'te 12.515'tir (IĢık, 1998: 222, 231). Dokuz yılda 

kent nüfus artıĢı yalnızca 239 kiĢidir. Fakat bu olayda Ermeni nüfus tamamıyla 

Malatya'dan çıkmamıĢtır. Çünkü cumhuriyet sonrası kent merkezinde önemli bir 

nüfus belli mahallelerde yaĢamaya devam ettiği görülmektedir. I. Dünya SavaĢı 

sonrası da Malatya kent merkezinden Ermeniler göç etmesine karĢın özellikle           

I. Dünya SavaĢı sırasında Rus iĢgaline uğrayan Erzurum gibi pek çok yerden, iĢgal 

alanından görece uzak güvenli Malatya'ya göç gerçekleĢmiĢtir. Örneğin Güngör 

(2005: 109-110)'ün babasının yanında çalıĢan kalfanın ailesi Rusların Erzurum'u 

iĢgali nedeniyle Malatya'ya gelmiĢlerdir. Yani bu olumsuz geliĢmelere rağmen 

Malatya kent nüfusunda belirgin bir düĢüĢ olmamıĢtır.  
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1907 yılı salnamesine göre, Malatya kent merkezinde Müslüman halka eğitim 

hizmeti veren 6 ilkokul, 1 ortaokul, 1901 yılında hizmete açılan 1 lise ve 1906 

yılında eğitime baĢlayan Kız Mektebi mevcuttur (Oğuz, 2000: 423). Malatya 

merkezdeki ÇarĢı Ġlkmektebi 1920 yılında açılmıĢtır (Kısacık, 2013: 275). Okul 

1930'larda, Türk Ocağı binasının karĢısındaki Malatya Ortaokulu ile aynı binada 

hizmet vermiĢtir. Ne zaman yapıldığı bilinmese de 1898 yılında KarakaĢ Konağının 

yanında Köy Yatı Mektebi'nde de eğitim verilmiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 49, 

51). 1906 yılında inĢa edilen ve günümüzde Derme Ġlkokulu olarak hizmet veren 

okul, Kızlar Mektebi, (Ünas Mektebi) olarak açılmıĢtır. 1924'te okulda karma eğitim 

uygulanmıĢ, 1927 yılında adı Yeniyol Ġlkokulu, 1935 yılında Ġnönü Ġlkokulu olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Bir dönem trahoma yakalanan öğrencilere eğitim verdiği için 

Trahom Okulu olarak da anılmıĢtır. 1977 yılında eski bina yıkılarak yerine bu günkü 

bina yapılmıĢtır (Aktaran: Zaman Siyah Beyaz, 2013: 216).  

1894-1895 yılına ait Ma'müret'ül-aziz Salnamesi'ne göre, çarĢı merkezde 

Saltoğlu Hamamı, Haraza Mahallesi'nde Hacıhüseyin ve Haraza Hamamları, 

Tahtalıminare semtinde ġifa Hamamı ve Tecde Mahallesi'nde Tecde Hamamı halka 

hizmet vermektedir (IĢık, 1998: 284). 20. yüzyılın baĢında Hüseyinbey Köprüsü 

mevkiinde kurulan Saray Hamamı (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 50) ve Yenicami ile 

birlikte inĢa edilen Yeni Hamam'da çarĢıda (IĢık, 1998: 502) halka hizmet vermiĢtir. 

Osmanlı döneminde Malatya'da kent halkının kamusal kullanım alanlarından en 

önemlisi hamamlardır. Çünkü park ya da meydan gibi kamusal mekânlar henüz 

oluĢmamıĢtır. Kadınların en önemli sosyalleĢme mekânları olan bu hamamların 

egemenliği cumhuriyet döneminde 1970'lere kadar devam etmiĢtir. 

Cumhuriyet öncesi, Aspuzu'da (kent merkezinde) definler, kentin güney 

çeperindeki Gelin Mezarlığı ve Mücelli'deki Mezarlık ile kentin kuzey çeperindeki 

Sancaktar Mezarlığı ve Sümerbank Fabrikası mevkiindeki mezarlıklarda 

yapılmaktadır. Gelin Mezarlığı, kentin kuzey sınırında konumlanmıĢ Mücelli 

Caddesi'nin, Adafı ve YeĢilyurt yollarının kesiĢtiği meydanda bulunmaktaydı. 

Mücelli'de Atatürk Ġlkokulu'nu, Mücelli Sağlık Ocağı'nın, Çocuk Esirgeme 

Kurumu'nun bulunduğu yerler ile BaĢharığa giden yolda Cengiz Topel'den sonra sağ 
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tarafta eski bir mezarlık daha mevcuttur. Ayrıca kentin batı çıkıĢında Ģimdi 

Sümerbank Fabrikası'nın iĢgal ettiği alanda bir mezarlık ile kentin doğu çıkıĢında 

Atatürk Evi ve Ticaret Lisesi'nin bulunduğu alanda bir mezarlık daha yer almaktaydı 

(IĢık, 1998: 470, 694). Mücelli, Atatürk Evi ve Sümerbank mevkiinde bulunan 

mezarlıklar cumhuriyetle birlikte bulundukları yerlerden kaldırılmıĢ ve yerlerine 

kamu binaları ya da yollar yapılmıĢtır. Sancaktar Mezarlığı ise kentin kuzey 

çıkıĢında, Malatya-Sivas yolu olarak kullanılan ve aynı zamanda Malatya'yı 

Eskimalatya'ya bağlayan yolun batısında kalan alanda konumlanmaktadır. Sancaktar 

Mezarlığı'nın bir bölümü hala mevcuttur. Mezarlığın diğer kısımları ise 1970'lerde 

çevre yolunun yapımı sırasında yola katılmıĢtır. Bu mezarlıklar cumhuriyet öncesi 

kentin sınırlarını ortaya koyması bakımından önemli göstergelerdir. Cumhuriyetle 

birlikte gerçekleĢtirilen kamu yatırımları için bu alanlar kullanılmıĢ ve kent doğu, 

batı, güney ve kuzey istikametinde çevreye doğru bir geniĢleme yaĢamıĢtır. Devlet 

yatırımlarıyla bir çekim merkezi haline gelen kent artan nüfusla birlikte hem kent 

çeperine doğru büyümüĢ hem de kent alanında nüfus yoğunluğu artmaya baĢlamıĢtır. 

Cumhuriyet öncesi olduğu gibi cumhuriyetin ilk yıllarında Sancaktar 

Mezarlığı'nın yani eski Malatya-Sivas yolunun doğusunda kalan bölgede bahçeler 

bulunmaktadır ve henüz tam bir yerleĢim alanı oluĢmamıĢtır. Bu mevkide oluĢan 

Melekbabba Mahallesi ise 1950'lerde oluĢmaya baĢlamıĢtır ve bir gecekondu 

semtidir.
72

  

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kentin çeperinde kentin çevreye doğru 

yayılımıyla birlikte yeni mezarlık alanları oluĢmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, 

cumhuriyetin ilk yıllarında kentin güney çeperinde YeĢilyurt yolu üzerinde Kuyuönü 

Mezarlığı; kentin kuzeyinde 1950'lerde baĢlayıp sonrasında geniĢlemesi hızlanan 

Melekbaba, YeĢiltepe, Kiltepe, Kaynarca gibi gecekondu mahallelerinde ve  kentin 

doğusunda  gecekondu biçiminde geliĢen Yıldıztepe ve ÇöĢnük mahallelerinde, 

semtin adını taĢıyan defin alanları oluĢmuĢtur.  

                                                
72  Bu mevkinin 1950 ve 1960'larda nasıl göründüğüyle ilgili bilgi için bak. Yalsızuçanlar, Sadık, 

(2012) Malatya Öyküleri, Ġstanbul: Malatya Valiliği/Malatya Kitaplığı Yayınları, Edebiyat Dizisi 

2, ss. 28. 
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2008 yılında yapılan yeni yasal düzenlemeler neticesinde bazı belde 

belediyeleri kente bağlanmıĢtır. Kentin mekânsal olarak geniĢlemesi sonucunda bazı 

belde belediyelerine ve köylere ait mezarlıklarda kent alanına eklemlenmiĢtir. 

Örneğin Banazı ve Tecde Mezarlıkları kent alanına dahil olmuĢlardır. Sonuç olarak, 

2013 yılı itibari ile Malatya kentinde 13 mezarlık mevcuttur. Bunlar: ġehir 

(YeĢiltepe'de 3.000 dönüm), Sancaktar (65 dönüm), Kuyuönü (40 dönüm), Tecde 

(ġentepe, 38 dönüm), Kiltepe (8 dönüm),  ÇöĢnük (2 dönüm), Melekbaba (9 dönüm), 

Yaka (26 dönüm), YeĢiltepe (16 dönüm), Kaynarca (6 dönüm), Yıldıztepe (5 

dönüm), Konak (Banazı'da 55 dönüm), Gayri Müslim (Sanayi'de 11 dönüm) 

Mezarlıklarıdır. Yaka Mahallesi'nde bulunan ġehir Mezarlığı'nın 25.12.1989 

tarihinde kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte kent merkezindeki mezarlıklarda defin 

iĢlemleri yasaklanmıĢtır. ġimdilerde yalnızca ġehir Mezarlığı ile Konak Mezarlığı 

dıĢındaki mezarlıklarda defin iĢlemleri yapılmamaktadır. 

3.1.2. Cumhuriyet Döneminde Malatya’da Kentsel DönüĢüm 

Bu bölümde makro ölçekte Malatya'nın sanayileĢmeye baĢlaması, 

küreselleĢmesi ve büyükĢehire dönüĢmesi tarihsel süreç içinde ortaya konulmaya 

çalıĢılırken, mikro ölçekte bahçe kentten yapı yoğunluklu kente, sanayi sitelerinden 

oraganize sanayi bölgesine, dükkan ve bakkallardan alıĢveriĢ merkezlerine (AVM) 

geçiĢ süreci inceleme konusu edilmiĢtir.  

3.1.2.1. 1923-1950 Arası Erken Cumhuriyet Döneminde Malatya'nın 

Mekânsal Olarak Yeniden Örgütlenmesi: SanayileĢen Kent 

Erken cumhuriyet döneminde 1930 sonrası tüm Türkiye'de uygulamaya konan 

devlet öncü sanayileĢme politikasının bir sonucu olarak Malatya kentinde de baĢta 

demiryolu yatırımı ardından da sanayi tesisleri hayata geçirilmiĢtir. Bu devlet 

yatırımları kenti ekonomik, toplumsal ve mekânsal olarak dönüĢtürmüĢtür. 

3.1.2.1.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi  

1930'lara kadar Malatya'da ticari hayat bir kaç kiĢinin elinde bulunmaktadır ve 

köylünün hayvan sırtında kente getirdiği tarımsal ürünler, Halep gibi uzak kentlerden 
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getirilen ürünlerle takas edilmektedir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 

199). Yani Malatya'da geçimlik tarımsal üretim yapıldığı ve ticari örgütlenmede 

takasın egemen olduğu tarımsal bir üretim yapılanması mevcuttur. Böylece kır 

üretim merkezi iken, kent bir dağıtım merkezi olarak örgütlenmiĢtir ve kır üretim 

merkezi olarak kente egemendir. Fakat, 1930'lardan itibaren, öncelikle Malatya'yı 

Doğu Anadolu'ya ve dıĢ pazarlara bağlayan demiryolları
73

 döĢenmiĢ ve Malatya 

merkez olmak üzere TCDDY 5. ĠĢletme Müdürlüğü (1936) kurulmuĢtur (Yalçın, 

198?: 4). Adana'dan gelen demiryolu 1931‟de, Malatya-Diyarbakır demiryolu hattı 

1935'te ve Malatya-Çetinkaya demiryolu hattı da 1937'de iĢletmeye açılmıĢtır 

(Çolak, 1967: 99). 1930'larda demiryolu ulaĢımı, Malatya'yı doğu-batı ve güney-

kuzey istikametinde diğer kentlere bağlayan temel ulaĢım sistemine haline getirmiĢtir 

(Yalçınkaya, 1940: 117-118) ve Malatya kenti de Adana, Sivas ve Diyarbakır'dan 

gelen demiryollarının kesiĢim mekânına dönüĢmüĢtür (Çolak,1967: 99). 

Tablo 3: 1838-2012 Yılları Arasında Malatya Kent Merkez Nüfusu 

Yıllar Nüfus Yıllar Nüfus 

1838 6.000 1965 104.428 

1872 8.908 1970 128.843 

1876 12.276 1975 154.505 

1883 12.515 1980 179.074 

1894 24.271 1985 243.138 

1935 27.296 1990 281.776 

1940 32.292 2000 381.081 

1945 41.530 2007 383.185 

1949 51.000 2008
* 

411.181 

1955 64.519 2011 419.959 

1960 83.692 2012 426.381 
Kaynak:  Yalçınkaya, 1940: 33; IĢık, 1998: 208, 222, 231, 286-287; TÜĠK Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları'ndan ulaĢılan verilerek Tablo oluĢturulmuĢtur. 

*  YerleĢim yerlerine (il, ilçe, belde belediyesi, köy) göre nüfuslar belirlenirken ĠçiĢleri Bakanlığı 

ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından, 5747 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları 

Ġçinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı 

Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri 

Tabanından yerleĢim yerlerine Yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kiĢilik ve isim 

değiĢiklikleri dikkate alınmıĢtır. 

                                                
73

   Aslında Anadolu'da Malatya'dan da geçen bir demiryolu hattının yapımı ve Anadolu'ya ekonomik 

canlanmanın sağlanması konusunda 1850'lerde Osmanlı'da da çalıĢmalarda bulunulmuĢtur (IĢık, 

1998: 598). Fakat bu dönemde Osmanlı'nın içinde bulunduğu savaĢlar ve ekonomik sıkıntılar bu 

giriĢimin hayata geçmesini engellemiĢtir.  
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Ardında da Malatya kenti bir sanayi üretim merkezine dönüĢmeye baĢlamıĢtır. 

Yani Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası (1939), Tekel Tütün Fabrikası (1939), 

Malatya ġeker Fabrikası (1954)'nın kamu tarafından kurulmasıyla (1967 Malatya Ġl 

Yıllığı, 1967: 140) kent önemli bir sanayi merkezini haline gelmiĢtir. 1949 yılında 

Malatya kentinde bu kamu iĢletmeleri ile özel iĢletmelerde
74

 çalıĢan iĢçi sayısı 

yaklaĢık 9.000'dir ve kentin nüfusu da 51.000'dir (L'illustration de L'orient, 1949: 19, 

31). Yani kent tam bir sanayi kentidir. Bu ekonomik geliĢime Malatya kent 

merkezine kır nüfusunu çekmiĢ ve kent nüfusu 1940 sonrası hızla artmaya 

baĢlamıĢtır. 

Malatya kentinin hinterlandında olan ve kent merkezine 12 km. uzaklıktaki 

Eskimalatya 1940'larda tarihi dokusu sebebiyle önemli bir turizm merkezi ve verimli 

arazileri nedeniyle de önemli bir tarım merkezi haline gelmiĢtir. Eskimalatya-

Malatya arası her gün düzenli olarak 2 otobüs sefer yapmaktadır (L'illustration de 

L'orient, 1949: 29, 41, 43). 

Osmanlı döneminde Çırmıktı ve cumhuriyetin ilanından sonra Ġsmet PaĢa 

olarak anılan YeĢilyurt (Kısacık, 2013: 36) 1957 yılında siyasi örgütlenmede ilçe 

konumuna getirilmiĢtir (Göğebakan, 2004: XVI). Malatya kent merkezine 8 km 

uzaklıktaki ĠsmetpaĢa (YeĢilyurt)'ta 1940'larda, iplik üretimi yapılmakta ve hemen 

hemen her evde dokuma tezgâhı bulunmaktadır. Ayrıca bir taraftan Malatya kent 

merkezine yakınlığı nedeniyle, Malatya kentindeki okullarda okuyan öğrenciler ve 

fabrikalarda çalıĢan iĢçiler günlük Malatya-ĠsmetpaĢa arasında gidiĢ-geliĢ yapmakta 

diğer taraftan da tabiatının güzelliği verimli arazileri nedeniyle özellikle yaz 

aylarında Malatyalılar bir mesire yeri olarak burayı ziyaret etmektedir (L'illustration 

de L'orient, 1949: 31, 44).
75

 Siyasal düzenlemeler sonucunda kent idari örgütlenmede 

daralırken, kentin çeperinde oluĢturulan yeni belediye örgütlenmesiyle Malatya'nın 

kamu kaynaklarından aldığı pay arttırılmıĢtır. Bu da Malatya kentinin hinterlandını 

ekonomik olarak güçlendirmiĢtir. 

                                                
74  1949 yılında Malatya kentinde 2 un,10 deri, 1 kiremit, 7 tuğla ve kiremit, 2 helva, 2 gazoz fabrikası 

ile 35 kayısı kurutma islimhanesi mevcuttur. Un fabrikalarından biri belediye tarafından iĢletilen 

fakat daha sonra özel teĢebbüse satılan Halit Ziya Özkan Un Fabrikası ve yine özel giriĢime ait 

olan Fahri Oral Un fabrikası'dır (L'illustration de L'orient, 1949: 31, 52, 53). 
75

  1954 yılında Arguvan'da ilçe durumuna getirilmiĢtir (Göğebakan, 2004: XVI). 
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Harita 3:  1940 Yılında Mahalle Ölçeğinde Malatya Kent YerleĢimi 
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1940'da Malatya merkez belediyesi 45 mahalleden oluĢmaktadır. Bunlar: 

Abdülgaffar, Akpınar, Aslanbey, AĢağıbağlar, BendbaĢı, Büyükhüseyinbey, 

BüyükmustafapaĢa, ÇarĢı, Çarmuzu, ÇavuĢoğlu, Cevheri, Çilesiz, Çirikpınar, 

Çukurdere, Dabaghane, Dernek, Ferhadiye, Hacıabdi, Halfetdin, Hamidiye, Hidayet, 

Ġlyas, Ġnönü, Ġsmetiye,  Ġskender, Ġzzetiye, Kavaklıbağ, Kırçuval, Koyunoğlu, 

Küçükhüseyinbey, KüçükmustafapaĢa, Niyazi,  Nuriye, Salköprü, Sancaktar, 

Samanlı, Saray, Sarıcıoğlu, ġeyhbayram, ġıkĢık, ġifa, Tekmezar, Uçbağlar, Zaviye, 

Yenihamam (Yalçınkaya, 1940: 14). Eskimalatya, Tecde, Karakavak ve Banazı gibi 

çeperdeki yerleĢimler kent alanın dıĢında kabul edilmiĢtir. Yani makro ölçekte kent 

alanı siyasal düzenlemelerle daraltılmıĢtır. Bununla birlikte, Cumhuriyetin ilk 

yıllarında da düĢük yoğunluklu kerpiç evlerden oluĢan birbirinden kopuk mahalleler 

ağı söz konusudur; fakat kent merkezinde, merkeze yakın mahallelerde ve devlet 

yatırımıyla oluĢturulan fabrikaların çevresinde nüfus yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. 

(Harita 3) 

Malatya'da makro ölçekte bütüncül kent planlaması (imar planı) 1946 yılında 

H. Prost tarafında hazırlanan ve uygulanan 'bahçe kent' planıdır. Takip eden yıllarda 

yeni bir imar planı hazırlanmıĢ fakat haritanın yetersizliği nedeniyle Çarmuzu ve 

Banazı gibi yerler plan kapsamına alınamamıĢtır. 1979 yılında Ġller Bankası 

1/25.000ölçekli Malatya çevre düzeni ve imar palanı hazırlamıĢtır (Göğebakan, 

2004: XVI). 

3.1.2.1.2. Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

1930'larda Ģimdiki istasyon civarı bakımlı ve düzenli bahçelerle kaplı bir 

bölgedir ve gar dıĢında bir yapılaĢma söz konusu değildir. Kent merkezinden güneye 

Beydağ'ına doğru ilerlendiğinde ise Mücelli-ġakirpaĢa KöĢkü arasında etrafı 

bahçelerle kaplı bir düzlük mevcuttur ve toplu yerleĢim bulunmamaktadır (Bir'and, 

1938: 3). 1940'larda Malatya kentine uzaktan bakıldığında bahçelerle bezeli bir yeĢil 

saha görünmektedir. Bu yeĢil alan içinde konutlar birbirine bitiĢik ve zincirleme bir 

biçimde küçük öbekler halinde kümelenmiĢtir (Yalçınkaya, 1940: 14). Malatya 

evleri"... genellikle bahçe içerisinde inĢa edilirdi. Yol kenarında olan evlerin yol 

cephesi duvarla çevrilir; bu evlerde iç avlu ise evin dıĢında günlük yaĢantının devam 
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ettiği vazgeçilmez mekânlarından sayılırdı. Evlerin yapımında kullanılan malzeme 

taĢ, kerpiç ve ahĢaptır. TaĢ temel üzerine kerpiç duvar, içlerde ise doldurma malzeme 

kullanılır ve toprak ile sıvanırdı. Çoğunlukla ev planı, bir sofa etrafında yer alan dört 

oda ve balkon haline dönüĢtürülmüĢ bir Hayat‟tan oluĢurdu. Evler genellikle iki katlı 

olmakla beraber bazı evlerde, üçüncü kat olarak çatıda, cihannüma denilen bir bölüm 

daha bulunur ve yazlık olarak kullanılırdı" (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 56). 

Evlerde zemin kat çeĢitli hizmetler için ayrılırdı. Sokak kapısından girilince ilk 

olarak karĢınıza aralık sofa çıkar. Kiler olarak kullanılan ve zahirelik adı verilen 

buğday ambarı, hızna adı verilen mutfak, kıĢ damı denilen kıĢ odaları aralık etrafında 

yer alır. AhĢap bir merdivenle ikinci kattaki sofaya çıkılır. Bölgenin kurak iklimi 

dolayısıyla kıĢ mevsiminde genellikle alt kattaki kıĢ damında oturulur, yazın ise üst 

katlar kullanılırdı (Durgun, 2006: 28). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950'lerin sonuna kadar kentin ana caddesi 

postaneyi Yenicamiye bağlayan caddedir (Göğebakan, 2004: 8). 1940'ların sonundan 

itibaren Ġnönü Caddesi de ana cadde konumuna gelmiĢtir (L'illustration de L'orient, 

1949: 19). Bunda belediye ve valiliğe ait binaların yapılması ve çevresindeki 

caddelerin yeniden düzenlenmiĢ olmasının etkisi büyüktür.  

Hükümet Konağı (mutasarrıflık binası), kentin en eski mahallelerinden olan 

Saray Mahallesi de bulunan, günümüzde Ziraat Bankası olarak kullanılan eski Emlak 

Bankası binasının yerinde olan iki katlı ahĢap bir binadır (Göğebakan, 2004: 22; 

Zaman Siyah Beyaz, 2013: 52; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 271). 

1880'li yıllarda salnamelerde varlığından söz edilen ve halk arasında saray olarak 

adlandırılan bu kâgir bina bulunduğu mahallenin 'Saray Mahallesi' olarak 

adlandırılmasına neden olmuĢtur (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 66). ġimdi kullanılan 

Hükümet Konağı binasına taĢınılana kadar bu kâgir binada halka hizmet verilmiĢtir. 

Yeni yapılacak Hükümet Konağı'nın yeri konusunda 1935'lerden itibaren belediye 

meclisinde tartıĢmalar yaĢanmıĢ ve bu tartıĢmalar nedeniyle 1939 yılında inĢasına 

baĢlanabilen bina 1941 yılında bitirilebilmiĢtir (Yalvaç, 2011: 62).  
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1894 salnamesinde verilen bilgilerden Liva merkezinde bulunan Hükümet 

Konağı‟nda bütün dairelerin topluca hizmet verdiği belediye, telgrafhane ve 

hapishanenin de hükümet binasında bulunduğu anlaĢılmaktadır (Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 50). Bu dönemde Hükümet Konağının karĢısında köĢede 1924 yılında kurulan 

Malatya Belediyesi, Ģimdi Ziraat Bankasının arkasında bulunan ESENLĠK Marketin 

yerinde hizmet vermektedir (Göğebakan, 2004: 22). Ancak sonraki yıllarda bazı 

devlet daireleri hükümet binasından ayrılarak müstakil binalarda hizmet vermeye 

baĢlamıĢtır. Bunlardan biri de Belediye Dairesi‟dir. Kömürhan Köprüsü‟nün açılıĢını 

yapmak üzere Ģehre gelen Ġsmet PaĢa için düzenlenen karĢılama törenlerinde Ģehrin 

önemli noktalarına taklar yapılmıĢtır. KıĢla Caddesi‟ne kurulan bu taklardan birinin 

görüldüğü 05.10.1932 tarihli fotoğrafın sol kısmında Belediye Dairesi tabelası 

okunmaktadır. Bu fotoğraf KıĢla Caddesi‟nin bitimine yakın bir noktadan çekilmiĢtir. 

Dolayısıyla Belediye Dairesi‟nin bilinen ikinci yeri ise Tekke Camisi‟nin bulunduğu 

yere yakın ve KıĢla Caddesi‟nin sol tarafındadır. Bir yıl sonra cumhuriyetin 10.yılı 

kutlamaları münasebetiyle çekilen 1933 yılı tarihli baĢka bir fotoğraftan anlıyoruz ki 

Belediye Dairesi, KıĢla Caddesi‟nin sağ tarafına taĢınmıĢtır. Bu binanın Ģimdiki 

yerinde Sevgi Hastanesi bulunmaktadır. 1934-1938 yılları arasında Belediye, 

Yenicami civarına taĢınmıĢ ve ġafak Oteli‟ne ait binanın ön kısmında hizmet 

vermiĢtir. Bu binanın yerinde günümüzde Temelli Pasajı bulunmaktadır. Böylece 

2009 yılında yıkılana kadar kullanılan belediye binasının yapımına 1936 yılında 

baĢlanmıĢ ve bina 1938 yılında hizmete girmiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 50, 

156, 157). 

Belediye ve Hükümet binalarının yapımı amacıyla 90 ev, dükkân, ambar ve 

Hamikoğlu Hanı kamulaĢtırılarak yıkılmıĢtır (Göğebakan, 2004: 23, 29; Yalvaç, 

2011: 34). Bu yıkım cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kentsel yenileme 

çalıĢmalarında yık-yap anlayıĢının egemen olduğunun önemli bir kanıtıdır. Ayrıca 

yıkılan bölgedeki Hamikoğlu Hanı dönemi itibariye çevresine asayiĢ sorunu yaratan 

bir handır. Yani bölge bir çöküntü alanıdır ve bu çöküntü alanı kentsel yenilemeyle 

kent mekânına yeniden eklemlenmiĢtir.  
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Hükümet ve Belediye binalarının yerinin belirlenmesinde kent meclisi öncelikli 

olarak, yapılacak binaların mevcut kent merkezinden uzak olmamasına, 

kamulaĢtırma bedellerinin yüksek olmamasına ve zeminin binaların yapımına uygun 

olmasına dikkat etmiĢtir. Bu bağlamda, Malatya Belediye Meclisi, mevcut Hükümet  

Konağı'nın dar alanı yerine görece kamulaĢtırma bedellerinin daha uygun olduğu; 

daha geniĢ bir kullanım alanına sahip olunabilecek ve H. Jansen'in hazırlamıĢ olduğu 

planlara ters düĢmeyecek biçimde Hükümet Konağı-doğumevi-Hamikoğlu Hanı 

arasındaki alanda ve Ġstasyon Caddesi'nin güneyinde binaların yapılmasına karar 

vermiĢtir (Yalvaç, 2011: 32).  

1930'larda kentin doğusunda Vali Konağı çevresi ile Askerlik ġubesi ve Askeri 

KıĢla'dan Memleket Hastanesi'ne kadar olan bölgede bahçe içinde konaklar 

bulunmaktadır. Memleket Hastanesi'nden sonra yapılaĢma bulunmamaktadır. Öyle ki 

ÇöĢnük, Zafer, Kernek, Fırat Mahalleleri'nin bulunduğu alanda hiçbir yerleĢim 

oluĢmamıĢtır. 1930'larda Sivas Caddesi üzerinde konaklar ile Sivas Caddesi'nin 

arkasındaki Uçbağlar Mahallesi bahçeler içinde kâgir evlerden mevcuttur. Bu yapı 

yoğunluğu kentin ticaret merkezi olan Akpınar semtine kadar batıya doğru 

ilerlemektedir. Kentin güneyinde ise Ģimdiki BeĢkonaklar (o zamanın Sinema 

Caddesi) ile bugünkü Tekmezar civarı görece yoğun yerleĢimin olduğu yerlerdir. Bu 

yoğunluk ise Hükümet Konağı'nın bulunduğu kentin idari merkezi konumundaki 

Saray Mahallesi'ne (batıya) doğru ilerlemektedir. Kentin güney batısında yer alan 

PaĢaköĢkü semti, 1940'ların sonunda bile ağaçlarla kaplı bir alandır ve bu alanda 

toplu bir yerleĢim söz konusu değildir. Oysa kent merkezinin güneyle ve batıyla 

bağlantısını sağlayan Mücelli semti yerleĢimin yoğun olduğu yerlerdir (Zaman Siyah 

Beyaz, 2013: 73, 84, 112, 113-115). 

1930'lar da Maliye binası KıĢla ile Sivas caddesinin kesiĢtiği noktada 

bulunuyordu. Bu bina daha sonra sinema ve sanat okulu olarak kullanılmıĢtır 

(Göğebakan, 2004: 6). 

Malatya'da Osmanlılı döneminde olduğu gibi cumhuriyet ilk döneminde de 

Ermeni nüfus belli mahallelerde oturmuĢtur. Kentte Ermenilerin en yoğun ikamet 

ettikleri mahalleler ise Salköprü, ÇavuĢoğlu, Çarmuzu, Niyazi, 
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BüyükmustafapaĢa'dır. Ermenilerin bulunduğu iĢyerleri çoğunlukla kentin ticaret 

merkezi olan Akpınar semtindir ve özellikle de bu mahalledeki ġirket Han'da iĢ 

yerleri bulunmaktadır. Ermenilerin ÇavuĢoğlu'nda TaĢharon adında bir kiliseleri ve 

Eski Tapu dairesi arkasında da müslümanların Gavur Hamamı dedikleri bir hamamı 

vardı. Terzilik, ayakkabıcılık, yemenicilik, saatçilik, Ģapkacılık, kuyumculuk, 

marangozculuk ve mobilyacılık, bakır ve kalaycılık, otomobil tamirciliği gibi el 

sanatı gerektiren iĢlerde uzmanlaĢmıĢlardı ve tekelleĢmiĢlerdi (Kısacık, 2013: 244-

250). Yani, Malatya'da cumhuriyetin ilk yıllarında da, tarıma dayalı toplumsal 

yapının bir yansıması olarak farklı dinsel ve ırksal toplulukların farklı mahallelerde 

örgütlenmesi olgusuyla karĢılaĢılmaktadır. 1960'lara gelindiğinde çarĢı olarak ifade 

edilen kentin ticaret merkezine yakın olan Cirikpınarı Mahallesi'nde Müslim halkın 

dıĢında Ermeniler, Kafkas ve Bulgar göçmenleri ile bir kaç hane çingen aileler 

ikamet etmektedir (Yalsızuçan, 2012: 52).  

1950'ler de Ġstasyon Caddesi'nin Dörtyol civarında iki ya da üç katlı pek çoğu 

kagir evler bulunmaktadır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 179). 

1924 yılında Malatya'da Türk Ocağı olarak kullanılan bir bina bulunmaktadır. 

Fakat yeni bir binanın yapımına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu çerçevede, 1926 yılında 

Ģimdiki gazi ilkokulunun karĢısında temeli atılmıĢ ve 1928 yılında bitirilmiĢtir. 10 

Nisan 1931 tarihine kadar Türk Ocağı olarak kullanılmıĢ olan bina bu tarihten sonra 

Halkevi olarak hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 1950'li yılların baĢında bina hazineye 

devredilmiĢ ve takiben de Halk Eğitim Merkezine tahsis edilmiĢtir 

(www.malatyahaber.com). 1932 yılında ilk defa kurulan 17 halkevinden biri de 

Malatya Halkevi'dir ve bu halkevinde konferans, konser, sergi ve kurs gibi pek çok 

etkinlik düzenlenmiĢtir (L'illustration de L'orient, 1949: 25). Bu halk evi özellikle 

1930-1950'lere kadar Malatya'daki üst ve orta sınıfın kültürel faaliyetler 

gerçekleĢtirdiği ve sosyalleĢtiği mekândır.   

1931'de Malatya'da beĢ ilk okul hizmet vermektedir. Bunlar: Eski Kızlar 

Mektebi (Yeniyol-Derme), Emir Ahmedoğlu Medresesi (Fırat), Hidayet (1927-

Hidayet Mahallesi), Cumhuriyet ve Gazi Ġlkokullarıdır (Aydın, 2006: 24; 

www.mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/44/01/714072/index.html). 
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Fırat Ġlkokulu Yenicami'nin karĢısında Ģimdiki Belediye Hanı'nın  ulunduğu 

yerde hizmet vermiĢtir. Cumhuriyet Ġlkokulu, Tahtalı Minare, Koyunoğlu ve ġifa 

mahalle mekteplerinin kapatılıp yerine Sıtmapınarı Mahallesi'nde, 1924 yılında 

Sulukizade Mahmut Ağa'ya ait bir evde eğitime baĢlamıĢtır (Göğebakan, 2004: 79).  

1910-1914 yılları arasında Ģimdiki Gazi Ġlkokulu'nun bulunduğu alandaki bina askeri 

sevkiyat alanı olarak kullanılmıĢtır. Mevcut yapı 1914 yılında mahalle mektebine 

dönüĢtürülmüĢtür. ÇeĢitli nedenlerle mahalle mektebi eğitimine Yenicami yanında 

bulunan Fırat Ġlkmektebi bünyesinde Ġzzetiye Mektebi adıyla devam etmiĢtir. 1921 

yılında Ġzzetiye Mektebi beĢ yıllık ilkokula dönüĢtürülmüĢtür. Mevcut eski yapı 

yıkılarak 1928 yılında Ģimdiki Gazi Ġlkokulu binasının inĢasına baĢlamıĢtır. Bina 

1934 yılında tamamlanmıĢ ve binada Ġzzetiye Mektebi ismiyle eğitim hizmetine 

baĢlanmıĢtır. 1937 yılında okulun adı Gazi Ġlkokulu olarak değiĢtirilmiĢtir (Aktaran: 

Zaman Siyah Beyaz, 2013: 216-218). Böylece kentin doğusunda bulunan askeri 

amaçla kullanılan alanın bir kısmı eğitim amacıyla kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya'nın tek orta dereceli okulu, kuruluĢu 

hakkında tam bir bilgi olmamasına karĢın Osmanlı'dan kalma okul 1934 yılında lise 

durumuna getirilmiĢ ve Malatya Lisesi adını almıĢtır Malatya Lisesi Binası bugünkü 

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yerinde kâgirden yapılmıĢ bir binadır. 24 Nisan 1944 

tarihinde bina tamamen yanmıĢtır. 1944-1945 ders yılı sonuna kadar eski lisenin 

arsasına yeni lise yapılmıĢtır. 1964 yılında Malatya Lisesi, Hasanbey Caddesi ile 

Turan Emeksiz Caddesi'nin kesiĢtiği Ģimdiki yerine taĢınmıĢtır. Ortaokul kısmı ise 

mevcut yerinde eğitime devam etmiĢtir. Malatya Lisesi, 1964 yılındaki taĢınmanın 

ardından Turan Emeksiz Lisesi adını almıĢtır. Turan Emeksiz Lisesi'nin 200 kiĢilik 

pansiyonu bulunmaktaydı. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı adını Malatya Lisesi 

olarak değiĢtirmiĢtir (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 72; Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 65, 66; Göğebakan, 2004: 6; L'illustration de L'orient, 1949, 22). 

Malatya Lisesi'nin Kanalboyu'ndaki binası 1991 yılına kadar Atatürk Ortaokulu 

olarak hizmet vermiĢ ve bu tarihten sonra bina Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Atatürk Ortaokulu ise Gazi Ġlkokulu'nun 

arkasındaki bir arsaya inĢa edilmiĢ ve bu bina da 1992 yılında eğitime baĢlamıĢtır. 

Atatürk Ortaokulu Ģimdi Atatürk Ġlkokulu olarak hizmet vermektedir. 
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1930'larda bugünkü Ticaret Lisesi'nin yeri henüz boĢ bir alandır ve 

bayramlarda tören alanı olarak kullanılmıĢtır (Göğebakan, 2004: 6). Gazi 

Ġlkokulu'nun karĢısındaki Ticaret Lisesi Ģimdiki yerinde 1944-1945 öğretime açılmıĢ; 

1955 yılında Halkevi olarak yapılan ve eksik bırakılan bina ikmal edilerek Ticaret 

Lisesi'ne tahsis edilmiĢtir (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 72).  

1977 yılında yeni binası inĢa edilen Derme Ġlkokulu'nun solunda bulunan 

Ticaret Lisesi orta kısmının yerinde bugün Büyük ÇarĢı mevcuttur (Zaman Siyah 

Beyaz, 2013: 80, 216). Konut ve eğitim amaçlı kullanılan mekân süreç içinde ticaret 

merkezine dönüĢmüĢtür. 

ġimdiki adıyla ġehit Kemal Özalper (ġKÖ) Endüstri Meslek Lisesi 1942 

yılında Malatya Erkek Sanat Enstitüsü adıyla, Hamit KarakaĢ'a ait binada öğrenime 

açılmıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 73; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 

1973: 70). ġehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi'nin Hürriyet Parkını takiben 

Kanalboyu üzerindeki, binasının yapımına 1943 yılında baĢlanmıĢtır (Zaman Siyah 

Beyaz, 2013: 77)  ve okul hala aynı yerinde eğitim vermektedir. 

Ġsmet Ġnönü Kız Enstitüsü, Malatya kent merkezinde Akpınar Mahallesinde, 

1943 yılında Fahri Oral'a ait bir bina da AkĢam Sanat Okulu olarak açılmıĢtır. 1949 

yılında iĢlek konumdaki Ġstasyon Caddesi üzerinde, Kavaklıbağ Mahallesi'nde 

bulunan Özel Saymanlıktan satın alınan ilkokul olarak yapılmıĢ binaya taĢınmıĢtır 

(1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 72; L'illustration de L'orient, 1949, 22). Kız Meslek 

Lisesi hala eski yerinde eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 1949 yılında 

Malatya kent merkezinde Malatya Lisesi, 1 Ticaret Lisesi, 1 Erkek Sanat Enstitüsü, 

Ġsmet Ġnönü Kız Enstitüsü (L'illustration de L'orient, 1949, 21) bulunmaktadır. 

1960'ların sonunda "Malatya merkez Ģehir ilkokullarının alfabetik listesi: 

AĢağıbağlar, Atatürk, Barbaros, Beydağı, Cengiz Topel, Cumhuriyet, ÇöĢnük, 

Derme, Devrim, Fatih, Fırat, Gazi, Hasanvarol, Hidayet, Kemal Özalper, Kiltepe, 

Melekbaba, Mustafa Necati, Namık Kemal, Necetibey, Sümer, ġeker" (1967 Malatya 

Ġl Yıllığı, 1967: 81). Okullardan da anlaĢılacağı üzere 1960'larda ÇöĢnük, Beydağı, 
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gibi gecekondu semtlerinde de okullar açılarak eğitim hizmeti verilmeye çalıĢılmıĢ 

ve bu mahalleler kente eklemlenmeye baĢlamıĢtır. 

Sonuç olarak, 1950'lerin ortasına gelindiğinde Atatürk Bulvarı ve Kanalboyu 

üzerinde eğitime baĢlayan 1933 Gazi Ġlkokulu, 1934 Malatya Lisesi, 1942 Endüstri 

Meslek Lisesi ve 1955 Ticaret Lisesi ile daha önce kentin doğu dıĢ çeperinde kalan 

ve askeri alanlara yakın bulunan mekân kentin eğitim merkezine dönüĢtürülmüĢtür. 

Osmanlı'nın son dönemi ve 20. yüzyılın baĢında ülkede yaĢanan savaĢın 

ekonomik ve sosyal yıkımından dolayı, köyünde barınamayan halk savaĢ alanına 

uzak güvenli bir liman olarak pek çok kent merkezine olduğu gibi Malatya kentine 

de göç etmiĢtir. Malatya kentine göç eden insanların bir kısmı öncelikli olarak kentin 

kuzey çeperinde görece kent merkezine yakın konumda olan Hidayet Mahallesi'nin 

çevresinde kendine konut yapmaya yönelmiĢtir. Bu konut yapımı göç edenlerin 

çocukları tarafından da cumhuriyet döneminde devam ettirilmiĢtir. Hidayet 

Mahallesi'nin bitiĢiğinde gecekondulardan meydana gelen Melekbaba Mahallesi bu 

süreçte oluĢmuĢtur. Malatyalı yazar Necati Güngör (2005: 40-41, 60)'ün babaannesi 

de bu nedenlerle 1920'lerde Malatya kentine göç etmiĢ ve 1940'lardan itibaren de 

Hidayet Mahallesi'nde Güngör'ün annesinin babasından kalma kerpiç bir konutta 

ailecek ikamet etmiĢlerdir. Ayrıca Cirikpınarı gibi Osmanlı dönemde var olan 

mahallelerde cumhuriyet döneminde kırsaldan kente göç eden aileler yer alıp 

kerpiçten konut yapmıĢlar buralara yerleĢmiĢlerdir. Örneğin Sadık Yalsızuçan (2012: 

49, 51, 52, 53-54, 60)'nun dedesi köyden kente göç ettiğinde Çarmuzu Mahallesi'nde 

bir oda bir kilerden oluĢan  toprak evde ailesi ile birlikte yaĢamaya baĢlamıĢtır. Sadık 

Yalsızuçan'ın babası, annesi ve kardeĢleri de 1960'lara kadar dedesinin yanında 

ikamet etmiĢtir. Sadık Yalsızuçan'ın babası 1960'larda çarĢıya ve iĢ yerine yakın 

olması nedeniyle Cirikpınar Mahallesi'nde 2 katlı kerpiç bir ev yapmıĢtır.  

Malatya kent merkezinde Hürriyet Parkının bitiĢiğindeki valinin ailesiyle 

birlikte yaĢadığı ve eski kagir bir bina olan Vali Konağı yıkılarak aynı yerinde 1946 

yılında betonarme olarak yeniden yapılmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 

1973: 269). Yeni bina aynı yerde 1987 yılında yapımına baĢlanmıĢ ve 1988'de 

tamamlanmıĢtır (Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 1930). 
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6 Temmuz 1948 tarihinde tüm Türkiye için Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın 

yapımının kestirilen mal oluĢunun %75‟ine kadar, %5‟i geçmeyen bir faizle kredi 

verilmesini öngören 5228 sayılı Bina Yapımı TeĢvik Kanunu yürürlüğe konmuĢtur 

(Geray, 2000: 16). Bu yasal düzenlemeden Malatya'da faydalanmıĢtır. Kayahan 

(1955: 56) belirttiğine göre, Türkiye Emlak ve Kredi Bankası 1947 yılında 

Malatya'yı çalıĢma alanı içine almıĢtır. Banka 1950'lerde yüzlerce Malatyalıyı 

meskenin inĢa bedelinin % 90'ına kadar kredi vermek suretiyle konut sahibi 

yapmıĢtır. 1953 yılında hükümet tarafından bankanın sermayesi arttırılmasına paralel 

olarak hem konut kredisi ile ev sahibi olma olanakları geliĢtirilmiĢtir hem de inĢaat 

malzemesi fabrikasyonu ve ticaretini yapanlar ile müteahhitlere kredi sağlayarak 

inĢaat maliyetini ucuzlatması amacıyla çaba sarf edilmiĢtir.  

1948 yılında eskiden Atatürk-Ġnönü Bulvarlarını birbirine bağlayan ve yıkılmıĢ 

olan Hüseyinbey Köprüsü tarafına üç katlı betonarme binaların yapımına 

baĢlanmıĢtır (L'illustration de L'orient, 1949: 19). 

1950'lerin ortasında ilkokul öğretmenleri konut sahibi olabilmek amacıyla yapı 

kooperatifi kurmuĢlardır. Bu yapı kooperatifi aracılığıyla Mücelli Mahallesi'nde 5 ev 

yaptırılmıĢ ve bu evlerin yapıldığı bölgede ilgili yapı kooperatifi tarafından 35 evlik 

parselin alımı gerçekleĢtirilmiĢ ve yapımına baĢlanmıĢtır. Bu dönemde yapılan ve 

yapılacak olan 40 evle bir mahalle kurulası amaçlanmıĢ ve böylece kentin bu 

bölgesinin güzelleĢtirilmesi sağlanmaya çalıĢılmaktadır (Fenercioğlu, 1955: 69). Bu 

giriĢim kentin Beydağı'na doğru güney istikametinde geniĢlemesine yol açmıĢtır. 

Osmanlı döneminde olduğu gibi cumhuriyetin ilk yıllarında da Malatya kent 

merkezinde su ve kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır (Göğebakan, 2004: XVI). 

Bu çerçevede, Malatya kentinde ilk kanalizasyon Ģebekesi 1962 yılında ilk su 

Ģebekesi 1936 yılında faaliyete geçebilmiĢtir (Kısacık, 2013: 276). Malatya kent 

merkezinde içme suyu ihtiyacı 1936 yılından beri kentin 18 km uzağındaki 

Gündüzbey PınarbaĢın'dan sağlanmaktadır. 1973'te Malatya kent merkezinde içme 

suyu sıkıntısı yaĢanmamaktadır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973:180). 
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Cumhuriyetin kurulmasını takiben halkın sosyalleĢebileceği parkların 

yapımına da baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda Hürriyet Parkı cumhuriyetin ilk yıllarında 

düzenlenmiĢtir. Eldeki verilere göre park 1927 yılında mevcuttur. Ayrıca 1940'lar, 

1950'ler ve 1960'larda Yenicami'nin önünde park bulunmaktadır. Bu parkın adı 

önceleri Millet Bahçesi iken, daha sonra Belediye Çay Bahçesi olmuĢtur (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 57, 59, 143, 144, 160). 1940'larda Hükümet Konağının 

arkasındaki Ģimdiki Vilayet Parkı olan alan boĢ bir arazidir ve ağaçlandırma 

çalıĢmalarına baĢlanmamıĢtır (Göğebakan, 2004: 28). 1940'larda Ģimdiki Orduevi'nin 

yerinde Askeri Garnizon bulunmaktadır. 1930'larda Cumhuriyet Bayramı gibi halkın 

genel katılımıyla gerçekleĢtirilen kamusal nitelikteki kutlamalar, ya Halkevi'nin 

bitiĢiğinde Ģimdiki Ticaret Lisesi'nin bulunduğu ya da Ġstanbul Sineması'nın 

bitiĢiğindeki boĢ alanda gerçekleĢtirilmiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 269, 302-

303). 1940'ların baĢında Hükümet Konağı'nın ve önündeki meydanın 

tamamlanmasını takiben kutlamalar için kent merkezinde yeni bir mekân devlet 

eliyle oluĢturulmuĢtur. Böylece kent merkezi kamusal bir toplanma alanına 

dönüĢtürülmüĢtür.  

1933 yılında kentte 1 sinema mevcuttur (Göğebakan, 2004: XVI). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ġstanbul Sineması, Gazi Ġlkokulunun bitiĢiğinde hizmet 

vermektedir. Sinema 1934 yılında yanmıĢtır. Yangından sonra yenilenen ve 

1970'lerin sonuna kadar hizmet vermiĢ olan sinema binası yıkılarak yerine Gazi 

Parkı yapılmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 57, 65, 302-303). 

ġehir sineması 1930'larda Hüseyinbey Köprüsü semti olarak geçen Ģimdiki 

Gazi Ġlkokulu civarındadır. Sinema KıĢla ile Sivas caddesinin kesiĢim noktasındaki 

binada bir süre hizmet vermiĢtir (Göğebakan, 2004: 6). Bu binada önce telgrafhane 

sonra maliye sonra sanat okulu en sonda ġehir sineması olarak kullanılmıĢtır (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 51).  

1894 yılında diğer devlet daireleri gibi telgrafhane de Hükümet Sarayı‟nda 

hizmet vermektedir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 52). Sonraki yıllarda bazı dairelerle 

birlikte telgrafhane de taĢınmıĢ ve Sivas Caddesi‟nin baĢlangıç noktasında bulunan 

KarakaĢ ailesine ait binaya yerleĢmiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 51). PTT üçüncü 
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mekânı Ģirket hanının önünden KıĢla Caddesi'ne giderken sol tarafta Sümer Kitapevi, 

berberler, Tosunoğlu'nun lokantası, Efe Garajı, Kantar Palas arasında kalan iki katlı, 

çatılı orta büyüklükte ahĢap kerpiç karıĢımı beyaz bir binadır. PTT'nin dördüncü 

mekânı KıĢla Caddesi‟nden sonra Yenicami'den ĠĢ Bankası'na doğru giderken, sağda 

Fırat ilkokul duvarından sonra iki katlı bir binadır (Eyüpoğlu, 2012: 1). PTT'nin bu 

binası ile Fırat Ġlkokulu'nun yerinde bugün Belediye ĠĢhanı bulunmaktadır (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 162). PTT', 1949 yılında inĢasına baĢlanan (L'illustration de 

L'orient, 1949: 29) beĢinci binasında 03. 12. 1954 tarihinde hizmete açılmıĢtır (Duru, 

1955: 62). YaklaĢık 40 yıl sonra bu bina da yıkılarak mevcut bina inĢa edilmiĢtir 

(Zaman Siyah Beyaz, 2013: 52).  

1938 yılında kurulmuĢ olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binası 

1950'lerde yıkılan belediye binasının arkasında ilk olarak inĢa edilmiĢtir (Göğebakan, 

2004: 29).  

Malatya'ya ilk demiryolu 1931'de gelmiĢtir (Kısacık, 2013: 275). TCDDY 5. 

ĠĢletme Müdürlüğü
76

 1936 yılında merkezi Malatya olmak üzere kurulmuĢtur. Bu 

ulaĢım olanağı ile kırsalda üretilen tarım ürünleri kentlere daha kolay ulaĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. 1950 sonrası karayolunun geliĢtirilmesi ile bu süreç daha da hızlanmıĢ, 

kır-kent arasında nüfus ve ürün devinimi artmıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 

140; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 199). Malatya bulunduğu konum 

itibariyle doğu-batı-güney demiryolu hatlarının kesiĢim noktasındadır. Bu konumu 

Malatya kentini önemli bir ticaret merkezi haline getirmiĢtir.  

1930 yılında istasyonu Ģehre bağlamak amacıyla 4 km uzunluğunda ve 24 m 

geniĢliğindeki caddenin (Ġstasyon Caddesinin) yapımı için giriĢilmiĢtir. Ġstasyon 

Caddesinin yapımı için gerekli kamulaĢtırma ise belediye tarafından 4 yılda 

tamamlanabilmiĢtir. Caddenin inĢasını Nafia (Bayındırlık) Bakanlığı 

gerçekleĢtirirken,  caddenin parke döĢemesini de DDY, Malatya Ġplik ve Bez 

iĢletmesi ile belediye gerçekleĢtirmiĢtir (Göğebakan, 2004: 10). 13 ġubat 1931'de 

Atatürk'ün demiryolu vasıtasıyla, Malatya'yı ziyaretinde FevzipaĢa-Malatya hattının 

                                                
76

  24.07.1953 tarihli ve 6186 sayılı kanun kapsamında demir yolları iktisadi devlet teĢekkülüne  

dönüĢtürülmüĢtür  (San, 1956: 44). 
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ve Malatya Garı'nın açılıĢı gerçekleĢmiĢ (Aydın, 2006: 31) ve bu açılıĢ öncesi garı 

kent merkezine bağlaması için yapılan Ġstasyon Caddesi açılmıĢtır. 1940'larda Tren 

Ġstasyonunu Ģehre bağlayan Ġstasyon Caddesinin toplam uzunluğu 5 km ulaĢmıĢtır. 

Cadde boyuca iki taraflı Sümerbank ve Tekel Tütün Fabrikaları ile parklar, bahçeler, 

yüzme havuzları ve sinemalar sıralanmıĢtır (L'illustration de L'orient, 1949: 29). Bu 

dönemde yollar parkeyle kaplanmaktadır (L'illustration de L'orient, 1949: 19). 

1950'lerden itibaren Malatya kent merkezinin parke olan yolları sökülerek 

asfaltlanmaya baĢlamıĢtır (Akyurt, 1955: 22). Ayrıca ilerleyen zamanda, açılan 

Sümer fabrikasında üretilen ürünlerin diğer kentlere ticaretini sağlamak amacıyla 

Ġstasyon Caddesi'ne kuzeyden paralel olarak bir demiryolu iltisak hattı yapılmıĢ (IĢık, 

1998: 502) ve yolun bitiminde Ģimdiki çevreyolu-Emeksiz kavĢağında vergi dairesi 

mevkiinde küçük bir istasyon kurulmuĢtur.  

1955 yılında Malatya TCDDY 5. iĢletme müdürlüğünde 1392'si memur ve 

hizmetli, 1062'si sanatkâr iĢi ve amale toplam 2454 kiĢi çalıĢmaktaydı. Bu rakamlara 

geçici amale ve inĢaat iĢçileri dahil edilmemiĢtir (BaĢol, 1955: 44). TCDDY 5. 

iĢletme müdürlüğü sağladığı istihdam olanağı ile de kente önemli bir kaynak akıĢı 

gerçekleĢmiĢtir. 

Malatya Erhaç Havaalanı, 1941 yılında, sivil havacılık ulaĢımına açılmıĢtır. 

ġehir merkezine 34 km. uzaklıktaki havaalanı Askeri-Sivil niteliklidir ve kullanım 

hakkı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile DHMĠ Genel Müdürlüğü'ne aittir (Sosyal, 

Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 212). 1950 yılında Malatya‟da özel 

giriĢime ait havayolu acentesi bulunmakta ve yolcu taĢımacılığı yapılmaktadır 

(Zaman Siyah Beyaz, 2013: 267). 

Cumhuriyet öncesi dönemde de Eskimalatya ve Aspuzu'yu sulamak amacıyla 

kullanılan Derme Deresi cumhuriyet döneminde de iĢlevini korumuĢtur. Ancak dere 

yatağının dolmaya baĢlaması ve dere yatağındaki su kaçakları nedenleriyle yatağın 

ıslahına yönelik (Yalçınkaya, 1940: 18), 1932-1938 yılları arasında etüt ve 

planlamalar gerçekleĢtirilmiĢ ve Derme sulama Ģebekesi inĢaatı tamamlanmıĢtır 

(San, 1956: 19). Böylece Tekmezar Mahallesi‟nden Fuzuli Caddesi‟ni geçerek 

Sinema Caddesi üzerindeki evlerin arka bahçelerinden devam ederek Tekke 
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Camisi‟nin avlusundan Ġstanbulluoğlu Konağı‟nın önünden Sivas Caddesi 

istikametini takip eden Derme Deresi'nin güzergâhı değiĢtirilmiĢ (Zaman Siyah 

Beyaz, 2013: 54) ve Malatya kent merkezi ile Eskimalatya'daki tarım arazilerinin 

daha verimli bir biçimde sulanması sağlanmıĢtır. Ayrıca 1948 yılında Atatürk 

Bulvarını ve Ġnönü Bulvarını birbirine bağlayan Hüseyinbey Köprüsü, yapılacak 

olan sulama kanalı için kamulaĢtırmaların tamamlanmıĢ olması ve yol geniĢletme 

çalıĢmaları kapsamında yıkılmıĢtır ve bugün hala kullanılmakta olan 

Kanalboyu'ndaki güzergâha dere taĢınmıĢtır.  1948 yılında bu güzergâhta akan dere 

yatağının etrafı demirli betonla çevrilmiĢidir (L'illustration de L'orient, 1949: 19). 

Sonuç olarak Derme Deresi Kernek düĢü istikametinden Kanalboyu Caddesi 

boyunca akmaya baĢlamıĢ ve gerçekleĢtirilen devlet yatırımıyla üst gelir grubu için 

yeni bir konut alanı oluĢturulmuĢtur. Öyle ki 1940'ların sonuna kadar ağırlıklı olarak 

bahçelerden oluĢan bu mevki 1950'lerden itibaren üst gelir grubu için konut alanına 

1970'lerden itibaren de lokanta ve kafelerle önemli bir sosyalleĢme merkezine 

dönüĢmüĢtür. 

1931'de Malatya kent merkezinde Halk Fırkası (Partisi), Türk Ocağı, Türk 

Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu), Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)'ın birer 

Ģubesi bulunuyordu. Ayrıca, 30 un değirmeni ile 500 el dokuma tezgâhı ve 8 haĢ haĢ 

yağ cenderesi bulunmaktadır (Aydın, 2003: 9). 1955 yılında ise Malatya kentinde, 

Sümerbank pamuklu mensucat fabrikası, Tekel tütün fabrikası, kurulmakta olan 

Ģeker fabrikası, üç un fabrikası, buz fabrikası, 15 adet deri ve kösele fabrika ve 

imalathanesi, bir kauçuk fabrikası ile bir kaç bakır fabrikası ve atölyesi 

bulunmaktadır (Akyurt, 1955: 23). Yani Malatya kenti hızla bir sanayi kentine 

dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Fakat Malatya'nın verimli ovalara, bol suya sahip olması 

nedeniyle ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileĢmenin seyrine paralel olarak 

Malatya'da tarıma dayalı sanayi geliĢtirilmiĢtir. 25.07.1938 tarihinde Malatya-

ĠsmetpaĢa (YeĢilyurt) yolu üzerinde, Malatya kent merkezine 4 km uzaklıkta, meyve 

ağacı bahçeleriyle ünlü Tecde Köyü'nde 334 dekarlık bir alanda Malatya Bahçe 

Kültürü Ġstasyonu'nun (Kocaeli, 1955: 41) kurulmuĢ olması da bunun bir 

göstergesidir. 
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Malatya'da ilk elektrik 1931 yılında Derme Suyu üzerinde kurulan iki tirübünlü 

360 KW'lık güce sahip Tecde bölgesindeki hidroelektrik santralinden sağlanmıĢtır. 

Bu hidroelektrik santrali için Tecde mevkiinde suni bir gölet oluĢturulmuĢtur. Bu 

hidroelektrik santralinden o dönemdeki Gündüzbey Köyü, ĠsmetpaĢa (YeĢilyurt) 

Bucağı ve Malarya kent merkezi yararlanmıĢtır. Fakat kentin büyümesiyle birlikte bu 

santralin ürettiği enerji yeterli olmamaya baĢlamıĢtır. Ġhtiyacı karĢılayabilmek için 

yerli bir anonim Ģirketin teĢebbüsü ve Sümerbank'ın sermaye iĢtirakiyle 

Gündüzbey'deki Kapılık bölgesinde Derme suyu üzerinde kurulmuĢ olan 260 KW'lık 

Derme Hidrolik Santrali'nden yararlanılmaya baĢlanılmıĢtır. Bu santralin Ģebeke 

tesisatı Siemens Schuckert tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olmasına karĢın, iĢletilmesi 

Malatya Elektrik ġirketi tarafından yapılmıĢtır. Bu Ģirketi 1930'ların sonunda 

Malatya belediyesi satın almıĢtır. 1950'lerin ikinci yarısından itibaren bu santralde 

kentin ve fabrikaların enerji ihtiyacını karĢılamakta yetersiz kalmaya baĢlayınca yeni 

santral etütleri yapılmaya baĢlanmıĢtır ve 1968 yılında 2 bin KW'lık bir dizel santral 

kurulmuĢtur. Ayrıca Kernek bölgesinde Devlet Su ĠĢlerince yaptırılan ve sonradan 

Türk Elektrik Kurumuna devredilen 800 KW'lık, bir tirübünlü mevsimlik çalıĢabilen 

bir santral daha yapılmıĢtır. 1970'lere gelindiğinde kentin elektrik ihtiyacı kentin 

büyümesiyle doğru orantılı olarak artmıĢtır. Bu nokta da yerel çözümler yerine 

devlet yatırımıyla gerçekleĢtirilen ve baĢta bölge olmak üzere tüm ülkeye üretimi 

planlanan Keban Barajı'nın tamamlanması ile kentin elektrik gereksinimi 

karĢılanmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 179, 273; Yalçınkaya, 

1940: 18, 23; L'illustration de L'orient, 1949: 19, 30; Özal, 1955: 20).  

1946 yılında kurulmuĢ olan Malatya Ġtfaiyesinin ilk yerleĢim yeri Kent 

merkezindeki Yenicami yakınında bugünkü Belediye Hamamının yanındadır 

(Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 274).  

1894 salnamesinde verilen bilgilerden Liva merkezinde bulunan Hükümet 

Konağı‟nda bütün dairelerin topluca hizmet vermektedir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 

50). Bu çerçevede, cumhuriyetin ilk yıllarında da Hükümet Konağı'nın karĢısında 

biri kadınların diğeri erkeklerin konulduğu iki hapishane bulunmaktadır (Göğebakan, 

2004: 22). Tam olarak yapılıĢ yılı bilinmemekle birlikte, 1949 yılında Malatya kent 
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merkezinde betonarme bir cezaevi mevcuttur (L'illustration de L'orient, 1949: 19, 

30).
77

 Bu cezaevi Sıtmapınarı mevkiindeki Ġstasyon Caddesi üzerinde bugünkü 

öğretmenevinin yerinde bulunmaktadır. Cezaevi 1996 yılında öğretmenevine 

dönüĢtürülmüĢ ve Beylerderesi'ndeki yeni yerine taĢınmıĢtır. Böylece 1940'larda 

kentin batı çeperinde Sümerbank ile Tekel arasında konumlanmıĢ olan cezaevi 

1990'ların sonunda yine batı çeperine taĢınmıĢtır. Bu durum kentin batı yönünde 

mekânsal olarak geniĢlemesinin bir göstergesidir.  

Ġlk hipodrom 1946 yılında YeĢiltepe'de açılmıĢtır (Kısacık, 2013: 274). 

Bundan önce Ġnderesi mevkiinde at yarıĢları yapılmakta ve seyirciler bu yarıĢları 

izlemekteydi (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 269). 

1945-1966 yılları arasında kent içinde otobüsler ulaĢım amaçlı kullanılmıĢtır. 

1955 yılında belediye anacadde-Adafı-Çarmuzu semtleri arasında 7 otobüsle düzenli 

olarak hizmet vermektedir. 1966 yılında otobüsler çalıĢmadan kaldırılmıĢ ve sektör 

özel teĢebbüse terk edilmiĢtir. Fakat 1972 yılında 6 otobüsle kent içi ulaĢıma tekrar 

baĢlanmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 179-180; Akyurt, 1955: 23). 

Ne zaman inĢa edildiği bilinmemesine karĢın 1928'lere kadar Fırat Nehri 

üzerinde Pirot-Kadıköy mevkiinde ahĢap tek gözlü bir köprü bulunmaktadır. Bu 

köprü 1929 yılında Fırat Nehrinde yaĢanan taĢma sonucunda yıkılmıĢtır ve ulaĢım 

kayık ve keleklerle yapılmaya baĢlanmıĢtır. ġimdiki köprü mevkiinde 164 m 

uzunluğundaki, ilk betonarme köprü 1932 yılında Kömürhan (ĠsmetpaĢa) Köprüsü 

adıyla faaliyete geçmiĢtir. Köprü 1986 yılının Aralık ayında Karakaya Barajının 

faaliyete geçmesi sonucunda sular altında kalmıĢtır. Aynı mevkide inĢa edilen ikinci 

betonarme köprüde 15.06.1986 tarihinde aynı adla hizmete geçmiĢtir. 1928'de 

köprünün giriĢ ve çıkıĢında ayrancılar ve köfteciler satıĢ yaparken (Kelemeroğlu, 

2000: 149-150; Türkiye Cumhuriyeti, 1984: 128; Zaman Siyah Beyaz, 2013: 85) 

2000 sonrasında Malatya-Elazığ arasındaki yol geniĢletme çalıĢmaları ile iki il 

arasındaki yoğun nüfus devinimi ve batı-doğu bağlantı noktası olması sebebiyle 
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  Kemal Tahir 1943 yılında Karılar KoğuĢu adlı romanını Malatya Cezaevi'nde yazılmıĢtır. Yani tam 

olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de 1940'ların baĢında Ģimdiki öğretmenevinin yerinde 

cezaevinin var olduğu açıktır.   
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köprünün hem Malatya hem de Elazığ tarafında pek çok konaklama merkezi 

açılmıĢtır.  

1940'larda Ģimdiki Eskimalatya'nın 5 km ve Ģimdiki kent merkezinin 18 km 

kuzeyinde bulunan Kırkgöz Köprüsü üzerinden Malatya-Sivas ve Malatya-Arapkir-

Kemaliye yolları geçmektedir.
78

 Fakat yolların asfalt olmaması, yağmurlu 

dönemlerde yolların çamurdan geçilmez hale gelmesi ve kar yağıĢının olduğu 

dönemlerde yolların kapanması gibi nedenlerle bu karayolları yılın belli aylarında 

kullanılabilmektedir (Yalçınkaya, 1940:  69, 117-119). Yani, Malatya'nın batı ile 

bağlantısı, Sivas üzerinden bozuk ve engebeli yollardan günlerce süren araba 

yolculuğundan sonra sağlanmaktadır (Yalçın, 198?: 4). Ne zaman inĢa edildiği tam 

olarak bilinmeyen Kırkgöz Köprüsü Aralık 1986 tarihinde Karakaya Barajı'nın suları 

altında kalmıĢtır. (Kelemeroğlu, 2000: 150-151). Böylece Malatya-Eskimalatya-

Kırkgöz Köprüsü-Sivas yolu devre dıĢı kalmıĢtır. Malatya'yı Sivas'a bağlayan yeni 

yol Ģimdiki Özsanlar Sanayi Sitesine varmadan kuzey yönünde 1980'lerin ortasında 

açılmıĢtır. (Harita 4) 

1940'larda KıĢla Caddesi'ndeki ġirket Han'ın devamında Efe Garajı yer 

almaktadır. Bu garajda ilçelere (Arapkir...) gidecek yolcular için araçlar bulunmakta, 

araç tamiri yapılmakta ve akaryakıt tedariki gerçekleĢtirilmektedir. 1950 yılında 

garaj yıkılmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 130, 131). Fakat Sivas Caddesi üzerinde 

yalnızca araç tamiri ve bakımı yapan yerler 1990'ların sonuna kadar mevcuttur.  

Bu bilgiler değerlendirildiğinde yüzlerce yıldır Malatya'yı batıya bağlayan 

ulaĢım ağı 1980'lerin ortasından itibaren köklü olarak değiĢmiĢtir. Elazığ'ın 

gölgesinde iç artel durumunda olan Malatya kent merkezi doğu-batı ve güney-kuzey 

ulaĢımının merkezi haline gelmiĢtir. Bu da kentin Ģehirlerarası ana arter boyunca 

geliĢmesinin ve geniĢlemesinin önünü açmıĢtır. 2000'lerin sonunda yapı baĢlanan ve 

tamamlanmaya çalıĢılan Malatya-YeĢilyurt-Adıyaman karayolu da bu geliĢimi 

destekleyecek bir yatırımdır.   

                                                
78

   Bugün Malatya'da Kanalboyuna paralel olarak uzanan Sivas Caddesi'ne bu ulaĢım hattı nedeniyle 

adının verildiği tahmin edilmektedir. 
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Harita 4: Kırkgöz Köprüsü Yıkılmadan Önce Fırat Havzasında UlaĢım Sistemi 

 
 

 

Kaynak : Kelemeroğlu, 200: 253.   
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1894 yılında Malatya‟da biri Belediye tarafından açılan iki hastane binası 

mevcuttur. Hastanelerden biri kıĢla civarındadır. 1925 yılında 50 yataklı bir hastane 

ile sağlık hizmeti verilmiĢtir. Cumhuriyet öncesi mimari yapısından dolayı halk 

arasında çardak olarak da adlandırılan binada yabancılar tarafından da sağlık hizmeti 

verilmiĢtir. Osmanlı döneminde yapılmıĢ olan Memleket Hastanesi cumhuriyetin ilk 

yıllarında bugünkü devlet hastanesinin yerinde sağlık hizmeti vermiĢtir (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 50, 82-83). Bina kagir bir binadır. Bu hastane yıkılarak aynı 

yerde yeni hastane yapılmıĢtır. II. Ordu karargâhı karĢısında, Ģuan hala kullanılmakta 

olan bu hastane Malatya Devlet Hastanesi adıyla 1938 yılında hizmete girmiĢtir 

(Cumhuriyetin 15. Yılında, 1938: 44). 

Trahom ile mücadele amacıyla 1930 yılında Malatya kent merkezinde Trahom 

SavaĢ Hastanesi kurulmuĢ ve 1965 yılında gereksinimin azalması nedeniyle hastane 

kaldırılmıĢtır. Trahom tedavisi ise bir dispansere bağlı olarak bir müddet daha devam 

ettirilmiĢtir. Ayrıca Malatya'da 1945 yılında kent merkezinde Sıtma SavaĢ Bölge 

BaĢkanlığı kurulmuĢtur. (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973, 184). Sonuç 

olarak, 1949'da kent merkezinde 1 devlet hastanesi, 1doğum ve çocuk bakım evi, 1 

trahomla savaĢ hastanesi ve Sümerbank yerleĢkesinde bir hastane ve sıtma savaĢ 

teĢkilatı bulunmaktadır (L'illustration de L'orient, 1949: 32).  

1930'larda Sağlık Ġl Müdürlüğü Kanalboyu'nda Atatürk Müzesi istikametinde 

hizmet vermiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 65). Ayrıca 1930'larda doğumevi 

Ģimdiki Hükümet Konağı civarında bulunmaktadır (Yalvaç, 2011:43). 

Malatya'da Ziraat Bankası'nın Ģubesi Osmanlı döneminde Rumi 1305 (1887)'de 

kurulmuĢ olmasına karĢın banka varlığını cumhuriyet döneminde de devam 

ettirmiĢtir. 1926'da Türkiye Osmanlı Bankası, 1931'de TC ĠĢ Bankası, 1949'da Emlak 

ve Kredi Bankası'na ait Ģubeler Malatya'da açılmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 210; Göğebakan, 2004: 65). Malatya'da Ģubesi olan bu bankalar 

kamuya ait bankalardır. Özellikle 1929 dünya ekonomik krizi sonrası benimsenen 

devlet merkezli kalkınma politikasının bir yansıması olarak devlete ait bankaların 

Ģubeleri de devlet yatırımlarıyla sanayi olarak geliĢmeye baĢlayan Malatya kent 

merkezinde faaliyete geçmiĢlerdir. Ayrıca cumhuriyetin ilk yıllarında konut 
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gereksinimini karĢılanmasında kredi sağlayıcı olarak kullanılan Emlak ve Kredi 

Bankası Malatya'da da Ģube açmıĢ ve 1940'ların sonunda konut edinmek isteyenlere 

krediler sağlamıĢtır. 

1933 yılında kentte 4 hamam, 1200 mağaza ve dükkân, 2 eczane, 4 lokanta, 4 

gazino, 1 sinema, 6 han, 4 otel, 3 fabrika ve 13 fırın mevcuttur (Göğebakan, 2004: 

XVI).  Malatya merkezinde toprak damlarla kaplı, ortasında avlunun, avlunun içinde 

havuzların, çeĢmelerin ve ağaçların bulunduğu, zemini taĢ döĢeli hanların ve 

dükkânların adeta iç içe girdiği bir görünümdedir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 56, 

57). Tüm bu görünüm içinde, Osmanlı döneminde olduğu gibi cumhuriyetin ilk 

yıllarında da, kentte ticari etkinliklerin gerçekleĢtirdiği semt bir pazar yerinin de 

bulunduğu Akpınar'dır. Köyden kente tahıl, odun vb yükleri taĢıyan hayvanların 

sahipleriyle birlikte kalabilecekleri ve nallama iĢlemlerinin yapılabileceği hanlar, 

nalbantlar, culhacılar ile bakırcılar çarĢısı bulunmaktadır. Ayrıca Devlet Güvenlik 

Mahkemesi'nin bulunduğu yerde, toptan ve perakende olarak pamuk satıĢının 

yapıldığı Pamuk Han hizmet vermektedir. Daha çok halı satan dükkânların yer aldığı 

Tüccarpazarı ile sokağın bitiminde bulunan Samanpazarı ve Akpınar yer almaktadır. 

Samanpazarının her iki yanında ġirket Hanı ve Mecidiye Hanı konumlanmıĢtır. 

Kentin en büyük ticaret merkezi durumundaki ġirket Hanının bir kapısı KıĢla 

Caddesi'ne bir kapısı ise Samanpazarı'na açılmaktadır. 48 kiĢinin bir araya 

gelmesiyle 1922-1924 yılları arasında iki katlı olarak yapılan ġirket Hanı KıĢla 

Caddesi'nin sol tarafında Akpınar'a giriĢ kısmında konumlanmaktadır. Birbirine 

bitiĢik 150 kadar dükkânın bulunduğu ġirket Han'da; terzi, manifatura, camcı, 

tuğlacı, avukat, Ģapkacı, halıcı, kolonyacı, berber, eczacı, nalburiye ile çeĢitli 

yazıhane, Ġl Müftülüğü, Türk Hava Kurumu da bu handa yer almaktadır. Caddeye 

bakan ikinci katta Emniyet Oteli bulunmaktadır. ġirket Han 1989 yılında yıkılmıĢ ve 

yerine Ġl Özel Ġdaresi ĠĢhanı yapılmıĢtır. Yenicami'nin doğusunda üst kısmında 

Kellepazarı ve Demircipazarı ile alt kısmında Kasappazarı bulunmaktadır. Söğütlü 

camiye yakın inĢa edilmiĢ olan Ġki Kapılı Han, Karpuzpazarı'nı ve eskici 

dükkânlarının yer aldığı Bitpazarını içine almaktadır (Göğebakan, 2004: 17, 18, 19; 

Kısacık, 2012: 180). Ġki Kapılı Han yıkılana kadar Yenicami'nin KıĢla Caddesi 

tarafında konumlanmaktaydı. 1932 yılında belediye tarafından yenilenen 
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Kasappazarı o yıllarda Çınarlı Cami ile Pamuk Han arasında bulunmaktadır. 

Günümüzde bu yerde ayakkabı tamiri yapan esnafın dükkânları mevcuttur (Zaman 

Siyah Beyaz, 2013: 94, 159). Fırat Ġlköğretimi geçtikten sonra Yıldız Hanı 

bulunmaktadır. Yenicami ile Tüccarpazarı arasında Vakıf ĠĢhanı yer almaktadır. 

Eskiden bu caminin yerinde Çınarlı Cami bulunmaktayken, Malatya Ģehir meclisinin 

kararıyla yıkılıp yerine iĢhanı yapılmıĢtır  (Göğebakan, 2004: 20). 

Kentte yaĢanan dönüĢümle birlikte bu pazarların bazılarının yerleri çarĢı 

merkezde yeniden konumlanmıĢtır. Örneğin 1930'lardan itibaren gardan Ģimdiki 

Adliye binasına kadar olan alanda çalıĢması için 'demiryolu banliyösü'nün
79

 

yapılması sonucunda Akpınar meydanında bulunan Samanpazarı Akpınar'dan 

Ģimdiki Emeksiz alt kavĢağı ile çevreyolunun kesiĢtiği alana taĢınmıĢtır. Bu banliyö 

ile köylerden gelen saman kentli tüccarlara ve tüketicilere ulaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. 

Fakat bu pazar 1970'lerde çevreyolunun yapımıyla ve 1970'lerde baĢlayan üretim ve 

tüketim mekânlarının belli mevkilerde örgütlenmesiyle iĢlevini yitirmiĢtir. 

Yenicami'nin batısında bulunan ve hala ayakta olan Temelli Pasajı 1938 

yıllında tamamlanmıĢtır. Pasajın hemen altında Fırat ilköğretim okulu 

bulunmaktadır. Fırat Ġlköğretim Okulu yıkılarak (Göğebakan, 2004: 20) yerine 1964 

yılında Belediye ĠĢhanı yapılmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 274). 

ġimdiki Mısır ÇarĢısı'nın yeri cumhuriyetin ilk yıllarında yıkık kâgir binalardan ve 

boĢ araziden oluĢmaktadır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 60-61). ÇarĢıda üstü kapalı 

yan kısımları açık, sebze ve meyvelerin satıldığı Ganere veya Kanere bulunmaktadır. 

Ganere'nin etrafında kasaplar, bakkal dükkânları ve kadayıfçılar yer almaktadır. 

Ayrıca çarĢıda kendir, kırnap, inĢaat boyaları ve hırdavat satan dükkânlarda 

mevcuttur  (Göğebakan, 2004: 20). 

1941 yılında yeni Hükümet Konağı'na geçilmesini takiben eski hükümet binası 

yıkılmıĢtır. Bu yıkımla birlikte eski konağın etrafındaki toprak damlı dükkânlar 

                                                
79

  Demiryolunun Malatya kentine ulaĢmasının ardından, garı kent merkezine bağlayacak bir banliyö 

hattı döĢenmiĢtir. Bu banliyö 2-3 yerde durak yaparak küçük istasyon denilen yere kadar giderdi. 

Bu hat Büyük Ġstasyon denilen Gar'da yolcuları merkeze taĢınmasını sağlamıĢtır (Göğebakan, 

2004: 68). 
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yıkılmıĢ ve bugünkü kent meydanı ve KıĢla Caddesi'nin giriĢi geniĢletilmiĢtir 

(Zaman Siyah Beyaz, 2013: 167, 168). 

1940'ların sonunda Malatya kent merkezi, doğudaki illerin kent merkezleri ile 

karĢılaĢtırıldığında görece daha geliĢmiĢtir. Doğu illerin kent merkezlerinde az 

bulunan üç katlı bir iĢhanı ve özel giriĢimcilere ait mağazaların bulunduğu temelli 

pasajı Malatya kent merkezini farklı kılmıĢtır (L'illustration de L'orient, 1949: 19, 

29).  

1933 yılında Malatya Belediyesi tarafından kent merkezinde inĢa edilmiĢ olan 

(Kısacık, 2013: 275) Malatya toptancı halinde 26 dükkân ve komisyoncu 

bulunmaktadır (Göğebakan, 2004: 20). Bu hal kent merkezinde hala hizmet 

vermektedir. Kentteki artan talep sonucunda bu hal binasının yetersiz kalması 

sonucunda Ģimdiki Sivas Caddesi'nin devamında Ġtfaiye Müdürlüğü binasının 

yanında ve çevre yoluna sınır konumda bulunan 33 dönümlük alanda yeni bir hal 

inĢa edilmiĢtir. Bu hal 50 dükkanla birlikte 1995 yılında faaliyete geçmiĢtir. Hal 

faaliyete geçtiği 90'larda kentin doğu çeperinde yer almaktaydı. Fakat kentin doğuya 

doğru hızlı geliĢimi nedeniyle hal yerleĢkesi kentin merkezine eklemlenmiĢtir. Bu 

alanın kent alanına eklemlenmesine bağlı olarak hal alanın rantı artmıĢtır. 2009 

yılından beri bu hal alanı atıl durumdadır. 2009 yılında kentin kuzey çeperinde rantın 

düĢük olduğu ve ġehir Mezarlığı'nın bulunduğu Yaka Mahallesi'nde 108 dönümlük 

arazi üzerine yapılan 64 dükkandan oluĢan 2013 verilerine göre 50 dükkanın faal 

olduğu yeni hal yerleĢkesine taĢınılmıĢtır. 2009 yılında Yaka Mahallesi'ndeki yeni 

hal alanına taĢınıldığından beri eski hal alanı atıl durumdadır.
80

  

1927 sanayi sayımına göre, Malatya'da toplam 1039 iĢyeri bulunmaktadır ve bu 

iĢyerlerinde toplam 2447 kiĢi çalıĢmaktadır. O tarihlerde Adıyaman ve Kemaliye'nin 

                                                
80

  Bu eski hal binası belediye tarafından Fransız ortaklı bir Ģirkete AVM yapması için satılmıĢtır. 

Fakat 200 yılında yerli sermayenin bir araya gelerek özelleĢtirme idaresine devredilen Sümer Bez 

Fabrikası'na ait arazi üzerine yaptıkları yatırım sonucunda Malatya Park adlı AVM'yi hayata 

geçirince Ģirket bu yatırımından vazgeçmiĢtir. Bu hal alanın da Malatya-Elazığ arasında yolcu 

taĢımacılığı yapan Elazığlı ve Malatyalı yerli sermayenin yatırımlarıyla kurulmuĢ bulunan Birlik 

Seyahat'in hizmet verdiği Doğu Garajı'da bulunmaktaydı. Bu özelleĢtirmenin ardından seyahat 

firması eski hal binasının karĢısında kiraladığı bir alanda hizmet vermeye devam etmektedir. 

Ancak Doğu Garajı'nda hizmet veren diğer firmalar kentin doğusunda belediye tarafından 

ġehirgösteren-YimpaĢ mevkiinde oluĢturulan yeni Doğu Garajı'na taĢınmıĢlardır.   
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Malatya'ya bağlı olması rakamın yüksek olmasında etkili olmuĢtur. Ġmalat sanayinin 

alt gruplara dağılımına bakıldığında, ilk sırayı toplam iĢyerinin % 41.4 ve 

çalıĢanların %  44.7'sini barındıran tarıma dayalı sanayi almaktadır. Ayrıca bu dalda 

on kiĢiden fazla çalıĢanın olduğu sadece bir iĢyeri vardır. Ġldeki toplam iĢyerlerinin 

% 25.6'sını ve çalıĢanların % 27.3'ünü kapsayan dokuma sanayi ikinci sırayı 

almaktadır. Malatya imalat sanayinde 100'den fazla çalıĢanın olduğu tek iĢyeri de 

dokuma sanayindedir. Üçüncü sırayı iĢyerlerinin % 17.4 „ünü oluĢturan maden 

iĢletmesi ve makine sanayi almaktadır. 1927 sanayi sayımında, imalat sanayinde 

2447 kiĢi çalıĢırken, 1964 sanayi sayımında 5424 kiĢi çalıĢmaktadır. ArtıĢ oranı            

% 121'dir (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 184). 

 1929 Dünya Ekonomik Krizini takiben Türkiye'de uygulamaya konan 

ekonomi politikası bağlamında devlet doğrudan üretim sürecinde yerini almıĢtır. Bu 

kapsamda, Malatya'da kamu tarafından pek çok kamuya ait fabrika kurulmuĢtur. 

Bunlar: 1939'da Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası, 1939 Tekel Tütün 

Fabrikası, 1954 Malatya ġeker Fabrikasıdır. Kamu tarafından kurulan fabrika 

Malatya'da altyapısı bulunan dokuma ve tarım sanayine dayalı olarak hayata 

geçirilmiĢtir. 

Malatya Sümerbank Pamuklu Sanayi ĠĢletmesi, I. BeĢ Yıllık Sanayi Planı 

çerçevesinde, Sümerbank, Ziraat Bankası ve ĠĢ Bankası ortaklığının finansmanıyla 

kurulmuĢ ve Malatya Bez ve Ġplik Fabrikaları TAġ eliyle inĢa ve tesis edilmiĢtir. 

1936'da fabrika binasının temeli atılmıĢ olan fabrikanın projelendirmesi Almanlar 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve 14.09.1939 tarihinde hizmete girmiĢtir.
81

 Fabrika iç 

pazara ve özellikle de doğu illerine ürün tedarik etmek amacıyla kurulmuĢtur. 

01.06.1946 tarihinde iĢletme Sümerbank tarafından satın alınmıĢ ve 'Sümerbank 

Pamuklu Sanayi Müessesesi' adını almıĢtır. 1973 yılında kapasite artırımına gidilmiĢ 

ve 438 dokuma tezgahı 752'ye çıkarılmıĢtır (Göğebakan, 2004: 62-63, 64;  Arıtan, 

2009: 179; TaĢangil, 1955: 45).  

                                                
81

  Malatya Sümerbank Ġplik ve Bez Dokuma Fabrikası'nın yapımına 25 Mayıs 1937'de baĢlanmıĢtır  

(Aydın, 2006: 48). 
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Ġstasyon Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın yerleĢkesi 528.062 m
2
'iken, 

iĢletmenin kapladığı alan 28.000 m
2
'dir

82
 ve yerleĢke, kent merkezine 3 km 

uzaklıktadır ve iĢletmenin 17.948 m
3
'lük su ihtiyacı kent merkezine 3 km uzaklıktaki 

YeĢilkaynak'tan karĢılanmıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 98).  Malatya merkez 

ilçesi ġifa Mahallesi'nde bulunan Sümerbank 4046 Sayılı Kanunun Geçici 11. 

maddesi gereğince 1987 yılında özelleĢtirme kapsamına alınmıĢtır 

(www.oib.gov.tr/portfoy). Arsa Ofis Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı verilerine göre 

Sümerbank'ın kapladığı alan 129.000 m
2
'ye gerilemiĢtir. 

Fabrikanın enerji gereksinimi, baĢlangıçta fabrikanın kendi yerleĢkesinde 

bulunan kömüre dayalı Termik santralden elde edilen elektrikle karĢılanıyordu. Fakat 

maliyet nedeniyle bundan vazgeçilmiĢtir. Ardından da Gündüzbey'in Kapuluk 

bölgesinde Derme Çayı üzerinde, 1947 Temmuz'unda inĢaatına baĢlanan ve 1951 

yılında faaliyete geçen kent merkezine 12 km uzaklıktaki 1575 Kw'lık 2 buhar 

tribünülü Derme Hidroelektrik Santrali'nden fabrikanın elektrik ihtiyacı sağlanmıĢtır 

(L'illustration de L'orient, 1949: 19, 34; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 

214; IĢık, 1998, 250; Önal, 1993, 64; Malatya'da ĠĢletmedeki Barajlar...).
83
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  28.000 m2'lik iĢletme alanında, teknolojik buhar ihtiyacı ile elektrik ihtiyacını karĢılamak üzere 

buhar kazanları ve termik tribün santrali ile mekânik atölyesi bulunuyordu (1967 Malatya Ġl 
Yıllığı, 1967: 98). 

83
  Cumhuriyet Dönemi‟nde, Derme Çay‟ı üzerinde Malatya için önemli sayılacak küçük ölçekli dört 

hidroelektrik santral kurulmuĢtur. Bunlar, Tecde HES, Derme HES, Kernek HES ve Kekelicek 

HES‟tir. Ġlk hidroelektrik santral 1931'de Sümerbank Pamuklu Sanayi Müessesesi tarafından 

Tecde yöresinde kurulmuĢ olup, bu ilk türbinli santral o sıralarda kentin elektrik gereksiniminin 

büyük bir kısmını karĢılamıĢtır. Ancak 1930 yıllarından sonra baĢlayan devlet yatırımları ile ilin 

elektrik gereksinimi artmıĢ ve bu tesis yetersiz kalmıĢtır. ġu anda Tecde HES kullanım dıĢıdır. 

Devlet yatırımlarının artması sonucu, 1947 yılında, Derme Deresi üzerine ikinci hidroelektrik 

santral inĢa edilmiĢtir ve bu santral 1951'de hizmete girmiĢtir. Derme Hidroelektrik Santrali‟nin 

DSĠ‟nin 2006 yılı verilerine göre kurulu gücü 4500 kw olup, yıllık üretimi 14 GWh‟dir. Derme 

HES 1917 model üç türbinle ekonomik ömrü yirmi yıl olan Amerikan yapımı bir santral olup, 

halen bir ünitesi arızadan dolayı devre dıĢı bulunmaktadır ve Tekyol ĠnĢaat ġirketince 
iĢletilmektedir.  Son olarak da, 1964 yılında özel kesim tarafından, Derme Deresi‟nin Kernek‟e 

döküldüğü yerde Kernek HES kurulmuĢtur. Bu santral, "kanal" tipi santrallerdendir. Ayrıca 

santral, Kernek‟te belediyeye ait parkın içinde 2013 yılına kadar kurulu olarak bulunmaktaydı. 

Ancak, santral, üretilen enerjinin yetersiz görülmesi ve kent içinde gürültüye neden olduğu gibi 

gerekçelerle uzun yıllar elektrik üretiminde kullanılmamıĢ ve atıl bırakılmıĢtır. Bununla birlikte, 

Kernek HES, 2006 yılında özel bir firmaya ihale edilmiĢ ve santralde tekrar elektrik üretimine 

baĢlanmıĢtır. Fakat Kernek HES'in faaliyeti, belediyenin 2013 yılı itibari ile Kernek Parkı'nı 

baĢlattığı peyzaj çalıĢmasına kapsamında durdurulmuĢtur. Son olarak da Çat Barajı'nın Derme 

Çay'ını beslediği ana kanal üzerinde özel sektör tarafından yapılan yatırım sonucunda  2009 

yılında faaliyete geçen Keklicek HES kurulmuĢtur. Keklicek HES'in kurulu gücü 5600 kw olup 
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Fabrikada 1930'larda 3500 iĢçi (Göğebakan, 2004: 63), 1955'te 2900'ün 

üzerinde memur ve iĢçi (Say, 1956: 46),  1960 yılında fabrikada 141'i memur ve 

2.759 iĢçi toplam 2900 kiĢi (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 100), 1972'de 112'si 

memur ve 2.572'si iĢçi olmak üzere toplam 2584 kiĢi (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 213) ve 1993 yılında 232'si memur ve 1267'si iĢçi olmak üzere 

toplam 1499 kiĢi (Ġki Binli Yıllara, 1993: 55) çalıĢmıĢtır. 198?'de fabrikada 3200'den 

aĢağı olmamak üzere Malatyalı, Elazığlı, Kayserili ve Karadenizli iĢçi istihdam 

edilmiĢtir (Yalçın, 198?: 14). ĠĢçilere aylık olarak aldıkları ücretin dıĢında sosyal 

yardım adı altında yılda bir kez aylık ücretinden fazla miktarda bir parasal yardım 

yapılmıĢtır (Say, 1956: 46). Böylece ücret olarak önemli miktarda kamu kaynağı 

Malatya'ya aktarılmıĢ
84

 ve bu aktarım Malatya kent merkezinin ve bölgenin 

ekonomisine katkı sağlamıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 100). Ayrıca 

fabrikanın ilk kuruluĢundan itibaren, çalıĢan ihtiyacını karĢılamak amacıyla 

Malatya'dan olduğu gibi Malatya dıĢından da memur, usta ve iĢçi getirilmiĢtir 

(Yalçınkaya, 1940: 124). ÇalıĢanlara ödenen aylıklar ve yıllık sosyal yardımlarla 

önemli bir kamu kaynağı Malatya kentinin ekonomisine aktarılmıĢ ve bu parasal akıĢ 

ticareti canlandırmıĢtır. Yani bir taraftan fabrikada sanayi üretimi yapılarak ülkenin 

iç pazar oluĢturulmuĢ diğer taraftan da Malatya kent ekonomisi canlandırılmıĢtır.  

ĠĢletme zamanla, pamuklu dokuma (jakarlı perdelik, goblen döĢemelik, 

sofra/yatak örtüsü, yollu kutil) üretimi üzerinde yoğunlaĢmıĢtır (Arıtan, 2009: 179). 

1967'de fabrikanın pamuk ihtiyacının 40‟ı Ege menĢeli olup, Adıyaman, E1azığ, 

                                                                                                                                     
yıllık üretimi 25 GWh‟dir. Derme Çayı sahip olduğu su kalitesi ne deniyle aslında Malatya 

kentinin içme suyunun tamamı olarak kullanılmaktadır. Ancak Derme Çayı'nın ekolojij yapısını 

bozmamak, bölge çiftçisinin daha önce Derme Çayı'ndan çıkan suyla karĢıladığı tarımsal  sulama 

gereksinimine cevap verebilmek amacıyla Çat Barajı'ndan besleme yapılmaktadır. Çat Barajı 

1985-2002 yılları arasında Adıyaman-Çelikhan bölgesinde sulama amacıyla yapılmıĢtır. 

(Malatya'nın Ekonomisi; malatya.meb; Malatya'da ĠĢletmedeki Barajlar...) Bu durum hızla 
büyüyen Malatya Kenti'nin ihtiyaçlarının kent hatta il sınırını aĢacak bir ölçeğe ulaĢtığını 

göstermektedir. Ayrıca 2013 yılında Malatya'nın büyükĢehir olması sonucunda Derme Suyu'nun 

çıktığı alanı kapsayan YeĢilyurt-Gündüzbey bölgesi de büyükĢehir alanı içine alınmıĢtır. 

Böylelikle kent alanı güneye doru geniĢletilmiĢtir. Ayrıca bu bölgeden Malatya-Adıyaman 

arasındaki ulaĢım zamanını kısaltacak yeni Malatya-Adıyaman Yolu açılmaktadır. Bu yol  ile iki 

kent arasında var olan nüfus ve mal devinimi daha da artacaktır.    
84

 Sümer dokuma fabrikasında, 1956 yılında iĢçi kazancı ortalama 113,5 krĢ/saattir. Yıllık sosyal 

yardım ise 927 lira'dır (Say, 1956: 46).  1967 yılında, iĢçi kazancı ortalama 208 krĢ/saattir. Sosyal 

yardımlarla beraber 473 krĢ/saatir ve iĢçi ücreti olarak toplam 24.738.200 TL ödenmiĢtir (1967 

Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 100).   
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Malatya ve MaraĢ bölgelerinden; % 60'ı ise Çukurova menĢeli olup, Adana 

bölgesinden temin edilmiĢtir (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 99).  Bu hammadde 

tedarik süreci bölgenin ticaret hacmini geliĢtirmiĢtir.  

Ankara-Adana yönüne giden Ġstasyon Caddesi (Ģimdiki Ġnönü Caddesi) 

üzerinde inĢa edilmiĢ olan iĢletmenin ilk kuruluĢunda, "Ġstasyon Caddesi‟nin bir 

yanında 'üretim alanı' olarak adlandırılabilen geniĢ arazi üzerinde fabrika, fabrika 

destek birimleri (ambarlar, atölyeler, kazan dairesi, saatli su kulesi, itfaiye, garaj), 

idare, sosyal merkez, diğer sosyal/kültürel yapılar (iĢçi yemekhanesi, iĢçi kantini, 

misafirhane, kreĢ, hastane) ve rekreatif alanlar (bisiklet parkı, olimpik yüzme 

havuzu, spor alanları); diğer yanında ise 'konut alanı' olarak nitelendirilebilen daha 

küçük arazide konutlar, bekar apartmanı ve Sümer Malatya YerleĢkesi vaziyet 

planının geneline bakıldığında, adları sayılan binaların belirtildiği Ģekilde ikili bir 

arazi yapısı üzerinde dağıtılmıĢtır. Ancak burada YerleĢke‟nin, ana giriĢi fabrika 

birimleri ile karĢılanan üretim alanı tarafında belirtilenler dıĢında, ana yolla doğrudan 

bağlantılı bir memur konut bölgesinin bulunmaktaydı. Yine de konutların büyük 

bölümü yolun karĢı tarafında (konut alanı) yer almaktaydı. Böylesi bir 

konumlandırma ikameti üretimden belirli bir oranda uzaklaĢtırma gereğinin ve 

tercihinin bir yansıması olabilir. DolaĢım Ağı özelinde ise YerleĢke‟nin fabrikayı 

çevreleyen ve üretim ile konut alanlarını birbirinden ayıran ana arterler (1. gövde ve 

2. gövde) üzerinden Ģekillendiği söylenebilir. Fabrika ana gövdesi ile yerleĢke ana 

giriĢi (üretim alanı) arasında kurulan doğrudan bağlantı, merkezinde Atatürk büstü 

bulunan bir meydanla, Atatürk Meydanı‟yla tariflenir. Bu anlamda Cumhuriyet 

ModernleĢmesi‟ne özgü meydan bulvar dizgesi Malatya‟da da mikro ölçekte 

yinelenir. Öte yandan dolaĢımı belirleyen 2. gövde yani Ģehir yolu da çok sayıda 

giriĢle konut alanına bağlanır" (Arıtan, 2009: 180). Tüm bunlarla birlikte yerleĢkede 

Sümerspor Lokali ve bir ilkokulda bulunmaktaydı. Sümerbank yerleĢkesi bir bütün 

olarak dağınık bir yerleĢime sahip olan Malatya kenti için örnek bir mahalle olarak 

örgütlenmiĢtir (TaĢangil, 1955: 46). 

Sümerbank Malatya YerleĢkesi‟nde konutlar büyük ölçüde Sümerbank 

YerleĢkeleri‟nin hemen tamamın da olduğu gibi üretim alanını besleyen Ģehir 
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yolunun diğer yanında konumlanmaktaydı. Ancak YerleĢke‟nin üretim alanı içinde 

sınırlı bir konut bölgesi de mevcuttu. Asal konut alanında memur ve iĢçi, üretim alanı 

içindeki konut bölgesinde ise memur evleri yer almaktaydı (Arıtan, 2009: 183). 

Fabrikanın ilk kuruluĢu ile birlikte evli memur ve ustalara tahsisli memur konutları 

ve bekar iĢçiler için 400 yataklı bekarlar pavyonu yapılmıĢ olmasına karĢın, 150 iĢçi 

konutu, memur lojmanlarını takiben Ġstasyon Caddesi boyunca 1955 yılında 

yapılmıĢtır (BaĢol, 1955: 46). "...Cüzi ücretlerle çalıĢanlara kiraya verilen konutlar 

kentli ziyaretçileri gevĢek bir kontrol mekânizmasıyla içeri alır. Böylesi bir esneklik, 

yeni ve Modern ikamet biçimlerini sunan konut alanının kentsel ölçekte ciddi bir 

cazibe merkezi haline gelmesini sağlar. Büyük aile modelini değil çekirdek aileyi baz 

alan, üretime yakın bölgede konumlanan, açık mekânlarıyla, bahçeleriyle ailelerarası 

paylaĢıma, kadınlı erkekli seküler kullanıma ve kolektif bir yaĢantıya ortam 

hazırlayan Malatya konutları da, özellikle ilk dönemlerde çok büyük bir ilgi alanı 

yaratır" (Arıtan, 2009: 185). Bu konutlar, Malatya'nın ilk toplu konut örneğini 

oluĢturmuĢtur. 

Ġlk kez harf devrimi halk evinden sonra bu fabrikada uygulanmıĢtır. Okuma 

yazma kursu ve ilk kez 'Anaokulu' bu fabrikada açılmıĢtır. KreĢle Malatya ilk kez bu 

fabrikada tanıĢmıĢtır. Ġlk PTT Ģubesi fabrikada açılmıĢtır. Malatyalılar, Malatya 

merkezinde çok sonraki yıllarda görülen retuvarlar, refüjler, parke taĢlar ve asfaltit 

yollarla tanıĢmıĢtır. Ġlk yüzme havuzu Sümerbank Fabrikası içinde 1940 yılında 

açılmıĢtır; yine ilk tenis kortu da 1957 yılında fabrika yerleĢkesi içinde yerini almıĢtır 

(Kısacık, 2013: 254, 255, 274). Fabrikaya ait yüzme havuzu yüzme etkinlikleri için 

kullanılmıĢtır. Yüzme havuzu 1970'lere gelindiğinde bu iĢlevini yitirmiĢtir 

(Cumhuriyetin 50. Yılında, 1973: 164). 1990'larda yılda 70 öğrenciye fabrikada 

çıraklık ve meslek eğitimi verilmekteydi (Ġki Binli Yıllara, 1993: 55).  

Uçak Kiremit Fabrikası, 1938 yılında Eskimalatya tren hattına ve Malatya kent 

merkezine yakın bir mesafede, Sümerbank fabrikasının inĢasında kullanılacak tuğla 

ve kiremidi karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur. Sümerbank fabrikasının inĢasından 

sonra iĢletilmesinde sıkıntı yaĢanmıĢ ve atıl duruma düĢmüĢtür. 1944 yılında tekrar 

iĢletilmeye açılan fabrika Malatya'daki tuğla ve kremit ihtiyacını karĢıladığı gibi 
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Sivas, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep, MaraĢ, Van, Bitlis, Ġskenderun, Elazığ 

ve Adana'ya da satıĢ yapmıĢtır (L'illustration de L'orient, 1949: 19, 43). 

 1940'ların baĢında Malatya kentinde özel giriĢim tarafından iĢletilen hemen 

hemen tek iĢletme 1 un fabrikasıydı. Eskimalatya'da bulunan deri ve kösele fabrikası 

ise çalıĢmasına karĢın istenen geliĢmeyi gösterememiĢtir (Yalçınkaya, 1940: 123). 

Tekel Tütün ĠĢletmesi
85

 1937 yılında Yaprak Tütün, ĠĢletme ve Bakımevi ile 

Tütün Fabrikası olmak üzere birim halinde inĢa edilmeye baĢlanmıĢ ve 1939 yılında 

inĢaatın bitirilmesiyle 14.09.1939 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtır. ĠĢletme binası tren 

istasyonunu Malatya kent merkezine bağlayan beĢ km'lik Ġstasyon Caddesi'nin tam 

ortasında bir bahçe içinde yapılmıĢtır. YerleĢkede iĢçilerin çocukları için bir çocuk 

yuvası da bulunmaktaydı. Tütün fabrikasında baĢlangıçta yalnızca Tatlısert, BeĢinci 

Tütün ve Doğu sigarası üretiliyorken; zamanla ürün çeĢitliliği artmıĢtır. 1955 yılında 

Gelincik, Bafra, Birinci, Ġkinci ve Asker sigaraları üretilmiĢtir. 1970'lerde ise ürün 

yelpazesi daha da geliĢmiĢ ve Köylü, 27 Mayıs ve Üçüncü sigaraları da üretilmiĢtir 

(Arıca, 1955: 47-48). 1939'da 50.714 m
2
'lik bir yerleĢkeye içinde kurulmuĢ olan 

fabrika da 200 iĢçi çalıĢmaktayken, 1954 yılında 416'sı kadın 243'ü erkek 659 iĢçi, 

1967 yılında 720 iĢçi,  1972 yılında 760 iĢçi ve 1980'lerde fabrikada 600'ü aĢkın 

memur ve iĢçi ile 1993 yılında 36'sı memur ve 467'si iĢçi olmak üzere toplam 503 

kiĢi çalıĢmıĢtır. 1957 yılında Malatya Tekel Yaprak Tütün Bakım ve ĠĢletme Atölyesi 

de kurulmuĢtur. Ayrıca üretim kapasitesini arttırmak için 1969 yılında yeni bir 

fabrikanın inĢasına baĢlanmıĢ ve 1978 yılında yeni fabrikanın devreye girmesiyle 

eskisi kapatılmıĢtır Fabrika da hammadde ihtiyacı il içinden, Akçadağ, DoğanĢehir, 

Pütürge ve YeĢilyurt ilçelerinden; il dıĢından ise Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, 

Samsun, Trabzon, Ġzmit, Bursa illerinden karĢılamıĢtır. Öyle ki 1992 yılında 

fabrikanın tütün ihtiyacının % 83'ü Ege, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesindeki müdürlüklerden tedarik edilmiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya..., 1973: 215-217; 1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 60, 97; Yalçın, 198?: 16; 

Arıca, 1955: 48; Ġki Binli Yıllara, 1993: 57; DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 

                                                
85

  Malatya  Tütün  Fabrikası'nda  üretilen  sigaralar  Adana,  Aydın,  Bitlis,  Diyarbakır,  Erzincan, 

Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas, Siirt, Van ve Trabzon olmak üzere 14 

baĢmüdürlük bünyesinde satıĢa sunulmuĢtur  
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7). Böylece, Malatya'ya kurulan tekel fabrikası hem ilin ilçelerinde ve çevre illerde 

tütün üreticiliğinin geliĢmesini sağlamıĢ hem Malatya kentini bir çekim merkezi 

haline getirmiĢ hem de kent halkı için istihdam yaratmıĢtır.  

Malatya'da 1926 yılında tütün üretimi 80.000 kg (Göğebakan, 2004: 64) iken 

bu oran 1993 yılında 4.800.000 kg.'a çıkmıĢtır. Bu yıl içinde toplam 208 köyde 9.517 

çiftçi tütün ekimiyle geçimini sağlamıĢtır (Ġki Binli Yıllara, 1993: 56). 

Malatya merkezde Tarım Kredi Kooperatifi 1935 yılında kurulmuĢtur 

(L'illustration de L'orient, 1949: 32). Ayrıca 1937 yılında Malatya-ĠsmatpaĢa 

(YeĢilyurt) yolu üzerinde Bahçe Kültürleri istasyonu kurulmuĢtur. Yol istasyon 

arazisinin içinden geçmektedir (L'illustration de L'orient, 1949: 19, 35; Yalçınkaya, 

1940: 105). Ziraat Bakanlığı tarafından kurulmuĢ bulunan bu istasyonda binaların 

inĢası 1939 yılında tamamlanmıĢ ve istasyon verimli bir biçimde çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ġstasyon yerleĢkesinde memur evleri, iĢletme binası, meyve kurutma 

tesisi, meyve kükürtleme odaları ile meyve iĢleme ve kurutma hangarları mevcuttur. 

Ġstasyonda, pek çok meyve türünde yetiĢtiricilik yapılmasına karĢın kayısı fidanı 

üretimi en dikkat çekici olanıdır (Yalçınkaya, 1940: 104-105). 

1940'ların baĢında, Malatya'da büyük çiftlikler ve güçlü ekonomik güce sahip 

çiftçiler olmadığı gibi yüksek sermayeli ticaret ve ticarethanelerde yoktur. Kentte 

ticari yapıya küçük esnaflar egemendir ve bunlar ticaretin yanı sıra çiftçilikle de 

uğraĢmıĢlardır. Böylece ticari faaliyetlerin yanısıra, tarımsal krizde diğer ekonomik 

uğraĢlarından elde ettikleri gelirlerle sürdürülebilirliklerini sağlamıĢlardır. Ayrıca, 

kentteki büyük ticari hareketlilikte toprak mahsulleri, ihtiyaçlar (temel tüketim 

malları) ve giyim üzerine olmuĢtur (Yalçınkaya, 1940: 121).  

Sonuç olarak, Malatya'da 1950 öncesi devlet yatırımları dıĢında büyük sanayi 

kuruluĢları olmadığı gibi yüksek sermayeli ticari faaliyetlerde geliĢmemiĢtir. 

Kamuya ait sanayi kuruluĢları da tarımsal üretime dayanmaktadır. Tüm bunlara 

karĢın cumhuriyet sonrası Malatya'da gerçekleĢtirilen devlet yatırımlarıyla kent bir 

üretim ve ticaret merkezine dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢüm devlet kaynaklarının kente 

aktarımını sağlamıĢ ve önemli bir nüfusu kent merkezine çekmiĢtir. Üretim 
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biçimindeki dönüĢüm, ticaretin geniĢlemesi ve artan nüfusla birlikte kent mekânsal 

olarak da geniĢlemiĢ ve bir dönüĢüm yaĢamıĢtır. 

3.1.2.2. 1950-1980 Arası Dönem: 'Ortak Tüketim' Mekânı Kent  

1965 yılında TCDDY 5. ĠĢletme Müdürlüğü'nde, 2280 memur ve 1422 iĢçi 

olmak üzere 3702 personel ile zorunlu hallerde 1311 iĢçi çalıĢmıĢtır. Ayrıca, 1965 

yılında lojman hakkı bulunan 1096 aktif hizmet memurundan 189'u mevcut 

lojmanlarda otururken, geri kalan personele ayda 50 lira lojman yardımı yapılmıĢtır 

(1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 142). 1973 yılında Malatya kentinde 92 kamuya ait 

iĢyerinde 7.684 sigortalı özel sektöre ait 2.048 iĢ yerinde 5.167 sigortalı çalıĢan 

bulunmaktadır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 199, 204). 1970'lerin 

ortasına kadar Malatya kent ölçeğinde hala devlet yatırımları önemli bir paya sahiptir 

ve bu devlet yatırımları üzerinden önemli miktarda kamu kaynağı kente 

aktarılmaktadır. Bu da kentin sanayileĢmesinde ve geliĢmesinde hala devlet 

yatırımlarının belirleyici olduğunu göstermektedir. 

Hükümet binası önündeki meydanın altında 136 dükkândan oluĢacak kapalı 

çarĢı yapımına 1972 yılında baĢlanmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 

274-275). 1940'larda maliye hazinesine kayıtlı olan Hükümet Konağı önündeki 

15.273 m
2
'lik alanın 2.657 m

2
'si yol ve 3.480 m

2
'si meydan olarak 1945 yılında 

yapılan düzenlemeyle terk edilmiĢtir. 6.137 m
2
'lik kısmı ise mahkeme kararıyla 1972 

yılında belediyeye geçmiĢtir. Belediyenin 1972 yılında baĢladığı Saray 

Mahallesi'ndeki kapalı çarĢı inĢası 1975 yılında tamamlanmıĢtır. 01.01.1976 

tarihinde de faaliyete geçmiĢtir. Yerel ölçekte belediye kent ticaretinin geliĢiminde 

öncülük etmiĢtir. Fakat 152 dükkânın bulunduğu Ġnönü Kapalı ÇarĢı'sındaki 143 

dükkân 2002 yılında belediye tarafından Ġnönü ÇarĢısı Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 

üyeleri tarafından satın alınmıĢtır. 9 dükkânın ise mülkiyeti ise belediyeye aittir. Yani 

1980 sonrası uygulamaya konan özelleĢtirme politikası yerelede sirayet etmiĢ ve 

belediyeye ait ticarethaneler özelleĢtirilerek belediyeye kaynak sağlanmıĢtır. 
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1950 sonrası artan kent nüfusu ve geliĢen ticaret hayatı Malatya kentini ortak 

tüketim mekânına dönüĢtürmüĢtür. Bu dönüĢümde kentte, sanayiden çok hizmet 

sektörünün geliĢiminin önünü açmıĢtır. 

3.1.2.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi  

Cumhuriyetle birlikte bir sanayi kenti durumuna gelen Malatya kenti hem bağlı 

ilçe ve köylerden hem de çevre illerden önemli bir nüfusu kendine çekmeye 

baĢlamıĢtır. Özellikle, Malatya'daki TCDDY 5. ĠĢletme Müdürlüğü'nde, kamu 

tarafından kurulan fabrikalar olan Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası (1939), 

Tekel Tütün Fabrikası (1939), Malatya ġeker Fabrikası'nda (1954) iĢçi 

gereksiniminin olması, göç edenlerin iĢ sıkıntısı çekmemelerini sağlamıĢtır.   

1957 yılında bucak olan YeĢilyurt
86

 ilçe olmuĢtur (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya..., 1973: 64), 1954 yılında Malatya'nın 12.219 km
2
'lik bir alanını oluĢturan 

Adıyaman, Besni ve Kahta ilçeleri, Adıyaman merkezli bir ile dönüĢtürülmüĢ (1967 

Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 21) ve mekân siyasal olarak yeniden örgütlenmiĢtir. Bu 

düzenlemeyle, Malatya kentinin hinterlandı siyasi karar vericiler tarafından, hem 

ekonomik hem siyasal hem de mekânsal bağlamda yeniden yapılandırılmıĢtır.
87

  

1950'lerde Malatya kentinin hinterlandı durumundaki Arapkir ve YeĢilyurt 

ilçelerinde zaten var olan dokuma el tezgâhlarının yerini dokuma fabrikaları almaya 

baĢlamıĢtır. Siyasi olarak ilçe düzeyinde örgütlenmiĢ bu iki kent merkezi de sunduğu 

iĢ olanakları ile önemli göçler almaya baĢlamıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 199). 

                                                
86 16 yüzyıldan beri Osmanlı döneminde Çırmıktı olarak anılan YeĢilyurt dokumacılık alanında 

geliĢmiĢtir. Öyleki, yerleĢim merkezinde boyahane bulunmaktaydı. Dokumacılıkta geçmiĢ 

birikime sahip olan YeĢilyurtta 1990'larda halka açık YĠFAġ (YeĢilyurt Ġplik Fabrikası), dokunan 

kumaĢların boyandığı GÜVEN APRE fabrikası ve iplik üretimi yapan MAPAġ fabrikaları üretim 

yapmıĢtır (ġahhüseyinoğlu, 1991: 11, 12). 
87

 Malatya kent merkezinin hinterlandındaki belli yerleĢimlerde -Malatya merkez ilçesine bağlı 

belediyelerde- belediyelerin kuruluĢ yılları Ģöyledir: BahçebaĢı 1946'da, Dilek 1964'te, 

Eskimalatya 1930'da, Hanımın Çiftliği 1973'te, Konak 1956'da, Yaygın 1967'de,  YeĢiltepe 

1971'de, YeĢilyurt merkez 1910'da, YeĢilyurt Gündüzbey 1948'de ve YeĢilyurt Yakınca 1964‟te 

kurulmuĢtur (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 277, 278, 284). 
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Malatya il merkezine 14 km'lik bir mesafede bulunan YeĢilyurt ilçesinde ilk 

yerleĢim, vadi tabanında cami-i kebir civarında baĢlamıĢtır. Molla Kasım Mahallesi 

ile baĢlayan yerleĢim, Hıroğlu Mahallesi'nin meydana gelmesiyle devam etmiĢ, 

zamanla bu iki mahalleye 'Hamidiye' adıyla üçüncü bir mahalle eklenmiĢtir. 1940 

yılından sonra ilçeye olan göçler neticesinde 'Gedik' adıyla yeni bir mahalle 

oluĢmuĢtur. YeĢilyurt ilçe merkezindeki yerleĢimde, ikametgah alanları dairevi bir 

Ģekilde merkezden çevreye doğru yayılır. Bu dağılımda, çevreye doğru gidildikçe 

meskenlerde azalma görülür. YeĢilyurt kentsel yerleĢmesinde iĢ ve ticaret merkezleri, 

cami-i kebir (Hacı Mustafa Ağa Camii) çevresi ile Adıyaman caddesi yoğun olmak 

üzere Malatya ve Atılgan caddeleri üzerinde bulunmaktadır. BirleĢen caddeler 

düzenlidir. Ancak sokaklar hem dar, hem de düzensizdir. Bu durum, yerleĢme 

sahasının çukur bir alandan yamaçlara doğru geliĢmesinden doğmaktadır. YeĢilyurt 

etrafındaki kırsal çevre ile bağlantıları yoğun olmayan, hemen hemen Malatya kent 

merkeziyle birleĢmeye yönelmiĢ kentsel bir merkez konumundadır.  Doğrudan 

Malatya kent merkeziyle irtibata geçen köy ve kasabaların YeĢilyurt ile olan bağları 

idari balğamda kalmıĢtır. Ġlçe halkının büyük bir kısmının Malatya'da çalıĢıp 

akĢamları ilçeye dönmeleri veya bahçe tarımıyla uğraĢmaları YeĢilyurt Ģehir 

yerleĢmesinin merkezi olarak geliĢimini engellemiĢtir" (Sosyal, Kültürel ve 

Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 80). Yani, Malatya kent yayılımı idari 

örgütlenmeyi aĢmakta ve YeĢilyurt Malatya kentine eklemlenmektedir. 

1950'lerde Güngör (2005: 33)'ün aktardığına göre, Karakavak kentin batı 

çeperinde konumlanmıĢ bir köydür ve buğday tarlaları ile kayısı ağaçlarının 

bulunduğu tarımsal üretimin yapıldığı bir kır örgütlenmesi sergilemektedir.  

1967'de Malatya kent merkez belediyesi 49 mahalleden oluĢmaktadır. Bunlar: 

Abdulgaffar, Akpınar, AĢağıbağlar, BaĢharık, BentbaĢı, BüyükmustafapaĢa, 

Büyükhüseyinbey, Cevheri, Çarmuzu, ÇavuĢoğlu, Çilesiz, Cirikpınar Çukurdere, 

Dabakhane, Dernek, Ferhadiye, Fırat, Hacıabdi, Halfettin, Hamidiye, Hasanbey, 

Hidayet, Ġlyas, Ġnönü, Ġskender, Ġsmetiye, Ġzzetiye, Kavaklıbağ, Kaynarca, Kırçuval, 

Koyunoğlu, Küçükhüseyinbey, KüçükmustafapaĢa, Niyazi, Nuriye, Özalper, 
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Salköprü, Samanlı, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, ġıhbayram, ġıkĢık, ġifa, Tecde, 

Tekmezar, Uçbağlar, Yenihamam, Zaviye. (1967 Maltaya Ġl Yıllığı, 1967: 11-12). 

 BaĢharık,  Fırat, Özalper ve Kaynarca Mahalleleri 1940'tan sonraki süreçte 

oluĢmuĢtur. BaĢharık ve Fırat Mahalleleri güneye Beydağı'na doğru geliĢimin bir 

sonucu iken Özalper kentin batı çıkıĢına ve Kaynarca kentin kuzeyine doğru mekân 

sal olarak geniĢlemesine neden olmuĢtur. Sümer Bez ve ġeker Fabrikaları ile devlet 

demiryolları iĢletmesi çeperinde Özalper Mahallesi gecekondu önleme bölgesi olarak 

devletin yönlendirmesiyle süreç içinde oluĢmuĢtur. Fakat Karakavak, Topsöğüt ve 

YeĢiltepe hala merkeze bağlı köylerdir ve kente eklemlenmemiĢtir. Bununla birlikte, 

kent mekân sal olarak geniĢlemesine karĢın, kentte hala yapı yoğunluğu düĢüktür ve 

bahçe kent uygulaması devam etmektedir. (Harita 5) 
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Harita 5: 1967 Yılında Mahalle Ölçeğinde Malatya Kent YerleĢimi 
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1973'te Malatya merkez belediyesinde toplam 58 mahalle bulunmaktadır. 

Bunlar: Abdulgaffar, Akpınar, AĢağıbağlar, Arslanbey,  AĢağıbağlar, BaĢharık, 

BentbaĢı, Beydağı, Büyükhüseyinbey, BüyükmustafapaĢa, Cemalgürsel, 

Cevherizade, Çarmuzu, ÇavuĢoğlu, Çilesiz, Cirikpınar, Çukurdere, ÇöĢnük, 

Dabakhane, Dernek, Ferhadiye, Fırat, Hacıabdi, Halfettin, Hamidiye, Hidayet, Ġlyas, 

Ġnönü, Ġskender, Ġsmetiye, Ġzzetiye, Kavaklıbağ, Kaynarca, Kırçuval, Koyunoğlu, 

Kiltepe, Küçükhüseyinbey, KüçükmustafapaĢa, Melekbaba, Niyazi, Nuriye, Özalper, 

Salköprü, Samanlı, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, ġeyhbayram, ġıkĢık, ġifa, 

Tandoğan, TaĢtepe, Tecde, Tekmezar, Uçbağlar, Yenihamam, Zafer, Zaviye 

(Cumhuriyetin 50. Yılında, 1973: 31).  

1970'lere gelindiğinde kentin kuzeyinde Kiltepe, Melekbaba ve TaĢtepe olmak 

üzere üç büyük gecekondu mahalleleri oluĢmuĢtur. Aynı Ģekilde kentin doğu 

çıkıĢında gecekondulardan meydana gelen Tandoğan ve ÇözĢnük Mahalleleri kente 

eklemlenmiĢtir. Son olarak da kentin güneyinde Beydağı eteklerinde Beydağı 

Mahallesi gecekondularla kaplanmıĢtır. Böylece kent kuzey, güney ve doğu 

istikametinde mekân sal olarak geniĢlemiĢtir. Ayrıca artan nüfus ve 

apartmanlaĢmanın etkisiyle kent merkezinde yapı ve nüfus yoğunluğu artmaya 

baĢlamıĢtır. Bu çerçevede, parsel bazlı kentsel dönüĢüm kent merkezinde baĢlamıĢtır. 

(Harita 6) 
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Harita 6: 1973 Yılında Mahalle Ölçeğinde Malatya Kent YerleĢimi 
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3.1.2.2.2. Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

1950'lerde Malatya'da banliyö treninin Ģimdiki çevre yolunun kuzeyindeki pek 

çok mahallede hala Ermeni nüfus yoğun olarak yaĢamaktadır. Bu bölgede evler 

kerpiçtir ve altyapı olmadığı gibi içme suyu mahalle köĢelerindeki çeĢmelerden 

sağlanmaktadır (Güngör, 2005: 60). 1970'lerde ise Sünniler Zafer, Saray, ÇöĢnük ve 

Kernek mahallelerinde egemen nüfus iken; Aleviler ÇavuĢoğlu, Beydağı, BaĢharık, 

Ata (Haçova Mahallesi-PaĢaköĢkü Semti), Cemal Gürsel'de egemendir. Çilesiz 

Mahallesi'nde alevi ve sünni nüfus birlikte yaĢamaktadır (Kısacık, 2012: 224, 235, 

244, 248). Tarım toplumlarına ait farklı inanç gruplarının kent mekânında 

örgütlenmesi olgusu Malatya'da Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında 

da egemen olmuĢtur. Yani müslim ve gayrimüslim cemaatler ağırlıklı olarak faklı 

mahallelerde ikamet etmiĢ ve farklı eğitim kurumlarından okumuĢlardır. Fakat 

zamanla -Osmanlı'da ve cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya kent alanında 

görülmeyen- yeni bir sosyolojik temelli mekânsal ayrıĢma oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Malatya'da kentinde farklı mezheplere ait sünni-alevi vatandaĢlar farklı mahallelerde 

yoğunlaĢmıĢlardır.  

1960'larda Cirikpınar Mahallesi'nde yerli halkın yanı sıra Ermeni, Kafkas ve 

Bulgar göçmenler ile birkaç hane Çingene yaĢamaktadır. Kerpiçten evler 

bulunmaktadır. 1960'larda TaĢtepe, Melekbaba ve Cirikpınar Mahalleleri'nde arsa 

alıp kerpiçten ev yapımı söz konusudur (Yalsızuçanlar, 2012: 51, 52, 54) . 

Malatya'da Osmanlı döneminde egemen olan bahçe içinde kagir binalardan 

oluĢan konut alanları, cumhuriyet döneminde de devam etmiĢ hatta 1946 yılında H. 

Prost tarafında hazırlanan ve uygulanan 'bahçe kent' planının bir sonucu olarak bu 

yapı desteklenmiĢtir. 

1950'lerde Malatya kent merkezinde de kırsal yapı korunmaktadır; altyapı 

geliĢmediği için içme suları sokak baĢlarındaki çeĢmelerden sağlanmakta ve varsıl 

kalabalık nüfuslu aileler geniĢ avlulu bir köĢesinde ahır damı bulunan bahçeli 

evlerinde inek beslemeye devam etmektedir. 1954 yılında Malatya'da yapılan imar 
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planı kapsamında da ağırlıklı olarak yoğunluksuz bir yapılaĢma öngörülmüĢtür (152 

Sayılı Malatya Belediyesi...).
88

 1960'lardan itibaren kentin merkezi semlerinden 

Dörtyol, KıĢla Caddesi, Kanalboyu, Sivas Caddesi ve daha sonra açılan Emeksiz 

Caddesi üzerinde çok katlı beton binalar yükselmeye baĢlamıĢtır (Güngör, 2005: 

131). Yani kentin ana artelleri üzerinde yapı yoğunluğu artmaktadır ve kent 

merkezindeki yapı stoku sermaye için bir rant alanı haline gelmeye baĢlamıĢtır. 

Malatya'nın 1954 kent planı incelendiğinde YeĢiltepe, Melekbaba, Uçbağlar ve 

Beydağı gibi gecekondu mahallelerinin öngörülmediği ve planlama kapsamına 

alınmadığı görülür. Kentin batı sınırı Ġstasyon Caddesi'nde bitmektedir, bu mevkiden 

güneye çıkıldığında Özalper Mahallesi'nin olduğu alan bahçelerle kaplıdır ve imar 

kapsamınada alınmamıĢtır.  Yani 1950'lerde köy konumundaki Karakavak'a doğru 

kentin geniĢleyeceği planlanmamıĢtır. Süreç içinde kent hızla büyümüĢ ve 

Karakavak'a doğru geniĢlemiĢtir. Karakavak, kamunun yatırımları sonucu kentin 

batıya doğru geniĢlemesiyle kente eklemlenmiĢtir.  

Ayrıca bu plan kapsamında Beydağı'ndan geçen Derme Çayı sulama kanalının 

alt kısmı parsellenmiĢ, fakat kanalın üstünde oluĢan gecekondulardan oluĢan Yamaç 

ve Fırat Mahalleleri öngörülememiĢtir. 1954 planında kentin mekân sal olarak kuzey-

güney istikametinde geniĢleyeceği kabul edilmiĢtir. Bunda kenti batıya bağlayan 

Sivas karayolunun (Eskimalatya'dan Kömürhan Köprüsü üzerinden) Osmanlı'daki 

gibi etkin olması ve henüz Malatya-Kayseri karayolunun kullanımda olmaması 

belirleyicidir. (Harita 7) 

 

 

 

 

 

                                                
88

  1979 yılında Ġller Bankası 1/25.000 ölçekli Malatya çevre düzeni ve imar planı hazırlamıĢtır 

(Göğebakan, 2004: XVI). 
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Harita 7: 1954 Yılı Malatya Kent Planı 

 

           Kaynak: Malatya Belediyesi 
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Malatya'da taĢın az bulunuĢu ve pahalıya mal oluĢu nedenleriyle çoğunlukla 

kerpiç konutlar yapılmıĢtır ve kent merkezi içinde bu durum geçerlidir. 1961 yılından 

sonra çıkarılan yönetmeliklerle kent merkezlerinde belediye sınırları içinde kerpiç 

malzeme yasaklanmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 194). Malatya 

kent merkezinde, 1960'lardan itibaren özellikle KıĢla Caddesi baĢta olmak üzere 

apartmanlaĢma süreci baĢlamıĢ ve 1970'lerde hız kazanmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 135, 145, 151, 180). Ayrıca 1970‟lerde Derme Mahallesi'nde Kanalboyu 

Caddesi boyunca da kaloriferli 4-5 katlı binalar yükselmeye baĢlamıĢtır. Bu 

binalaĢma, mahallenin tamamına yayılarak 2000'lerin ortasına kadar devam etmiĢ ve 

özellikle Kanalboyu ve Ġpek Caddesi boyunca kalan birkaç bahçeli bina yıkılıp 

yerine daha geniĢ ve lüks binalar yapılmıĢtır (AktaĢ Polat, 2006: 37). 

1960'larda Mücelli Caddesi 1970'lerde Sinema Caddesi, ÇavuĢoğlu Mahallesi 

Bölükemin Sokağı, Hasanbey Caddesi, BüyükmustafapaĢa Mahallesi Divanefendi 

Sokak hala iki ya da üç katlı kagir binalarla kaplıdır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 189, 

192-193, 203, 209). 1960'da Fuzuli Caddesi'nin giriĢinde solda beĢ katlı yeni yapım 

bir bina ile karĢısında bulunan bir kaç tane iki katlı kagir bina dıĢında yapılaĢma pek 

bulunmaktadır. Hatta Fuzuli'den Kernek'e çıkan yokuĢta sağlı sollu bahçeler ve 

bahçe içinde tek katlı kagir binalar konumlanmıĢtır (Yalsızuçanlar, 2012: 172). 

1960'larda "Malatya Ġl merkezinde, iĢçi meskenleri yapmak üzere, (16) tane 

kooperatifin kurulduğu, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bu kooperatiflere kredi 

verdiği, (4) kooperatif de verilen kredileri inĢaatlarda kullanılarak (101) daire 

yaptıkları ve iĢçilerin halen bu dairelerde ikamet ettikleri anlaĢılmıĢtır" (1967 

Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 94). Sümer iĢçilerinin kurmuĢ olduğu yapı kooperatifi 

tarafından, eski Sümer Mensucata ait iĢçi ve memur lojmanlarının yıkılması ve 

alanın ıslahıyla oluĢturulan Ģimdiki Abdullah Gül Parkı'nın etrafında 1970'lerde üç 

katlı apartmanlar yaptırılmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 178). 

Belli yıllara göre, Malatya kent merkezindeki konut sayısı ise 1935'te 5.400, 

1940'ta 7.200, 1945'te 8.100, 1950'de 9.050, 1955'te 12.800, 1960'ta 16.300, 1965'te 

21.000 ve 1970'de 30.600'dür. 1970 verilerine göre, Malatya kent merkezinde 30.600 

konut ve 700 apartman dairesi mevcuttur. Konutlar kagir ve yığma yöntemiyle, 
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aparman daireleri ise betonarme karkasla inĢa edilmiĢtir. Malatya kent merkezinde 

kiralık konut sayısı % 30'u geçmektedir. 506 Sayılı SSK'nın yürürlüğe girdiği 1 Mart 

1965 tarihinden 1973 yılına kadar yapılan çalıĢmalar kapsamında Malatya kent 

merkezinde sigortaya kayıtlı 2.140 iĢyerinden 1.061 iĢ yeri inĢaat alanında faaliyet 

göstermiĢtir. 1928 yılında 120 üye ile kurulan Sanayi ve Ticaret Odası'ndaki tacir 

sayısı 1973 yılında 1.344 iken bunlardan 172'si müteahhit, 24'ü inĢaat ve elektrik 

malzemesi, 131'i marangoz mobilya ve doğramacı, 106'sı ise tüketimin ve yapı 

üretimi yapan kooperatiflerdir. 1.344 tacirden aĢağı yukarı 400'ü konut sektörüyle 

bağlantılı hizmet vermektedir. (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 196-197, 

203, 209). Kısacası 1970'lerde Malatya'da inĢaat bir sektöre dönüĢmeye ve kiraya 

vermek amacıyla konut üretimi gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.   

1940'lardan itibaren devlet eliyle kentte kurulan sanayi kuruluĢları sağladığı iĢ 

olanakları ile kenti bir çekim merkezine dönüĢtürmüĢtür. Ayrıca 1950'lerden 

baĢlayarak kırsalda artan nüfus miras yoluyla tarım arazilerinin parçalanmasına 

neden olmuĢtur. Parçalanan bu tarım arazileri de kırsaldan nüfusun kente göçünü 

tetiklemiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 199, 204). 1966 yılında 

MuĢ'ta gerçekleĢen Varto Depremi sonrasında Malatya göç almıĢtır. Bu göç sonucu 

gelenlerin bir kısmı fabrikalarda iĢçi olarak çalıĢmıĢlardır (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 200; Yalsızuçanlar, 2012: 112). 1969'da Sürgü Barajı, 1975'te Medik 

Barajı (Göğebakan, 2004: XVII), 1986'da Karakaya Barajı (Kelemeroğlu, 2000: 150) 

su tutmaya baĢlamasıyla kırsaldan önemli bir nüfus da Malatya kentine göç 

etmiĢtir.
89

  

1960 sonrası, “Malatya merkeze, Adıyaman‟ının GölbaĢı; Elazığ‟ın Ağın, 

Baskil, Keban; Erzincan‟ın Kemaliye; KahramanmaraĢ‟ın AfĢin ve Elbistan 

ilçelerinden gelenler olmuĢtur” (Belediyecilik…, 1990, 61). 1963-1974 yılları 

arasında inĢaatı gerçekleĢtirilen Keban Barajı kamulaĢtırma alanında kalan 

bölgelerden Malatya kentine göç gerçekleĢmiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 

1973: 200; Elazığ'daki ĠĢletmedeki Barajlar...). 1990‟larda ise artan terör 
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  1960'lar da baĢta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere çalıĢmak amacıyla Malatya'dan göçler 

baĢlamıĢtır (Göğebakan, 2004: XVII), 
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olaylarından kaçarak gelen Bingöl gibi doğu illerinden Malatya'ya göç 

gerçekleĢmiĢtir (AktaĢ Polat, 2006: 39). 1990-1997 yılları arasında nüfusun en fazla 

artan illerin baĢında Malatya‟da yerini almıĢtır. Bu nüfus artıĢının en önemli 

nedenleri ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da kırsal nüfusun yaĢadığı ekonomik 

sıkıntılar ve siyasi geliĢmelerdir (KeleĢ, 2004, 64). Malatya'da doğum yoluyla 

gerçekleĢen doğal nüfus artıĢının yanı sıra Malatya'ya gerçekleĢen tüm bu göçler 

neticesinde Malatya kent merkezinde resmi konut stoku sunumu yetersiz kalmıĢ ve 

gecekondu olarak adlandırılan kaçak yapı stoku oluĢmuĢtur.  

1950'lerin baĢında Beydağı eteklerinde Kernek olarak adlandırılan mevkii de, 

özellikle'de Beydağı eteklerinden geçen ve 1947 yılında kullanılmaya baĢlanan 

sulama kanalının altında gecekondu yapımı baĢlamıĢtır. (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 

74, 129). Kernek'te gecekonduların yapıldığı alan hazineye ait değildir; tam tersine 

Akçadağ kökenli Hamikoğlu lakaplı bir kiĢiye ait imarsız arazi üzerinde, arazi 

sahibinin kırsaldan gelenlere sattığı parsellerde yapılmaya baĢlanmıĢtır. 1990'lara 

gelindiğinde arazi sahibinin vefatı üzerine mirasçılar süreci devam ettirmiĢlerdir. 

Kernek mahallesinin kuzey sınırı boyunca ilk gelenler yerleĢmeye baĢlamıĢ ve 

sonraki gelenlerde kanalın üstüne çıkarak tepeye doğru kademe kademe 

yerleĢmiĢlerdir. Bu nedenle, kanalın altındakiler 1955 ile 1960 yılları arasında 

gelenlerden kanalın hemen üstü 1960-1970 yılları gelenlerden, onların hemen üst 

kısmı da 1980‟lerde gelenlerden ve en üst kısım olan 11. ve 12. sokakların yer aldığı 

alanlar da ise 1985 ile 1990 sonrasında gelenlerden oluĢmaktadır. Kernek‟in kuzey 

üst kısmında, kanala paralel olarak uzanan askeriyeye ait alan bulunmaktadır. Bu 

alanın sınırı tel örgülerle boydan boya belirlenmiĢ durumdadır (AktaĢ Polat, 2006: 

39). 1960'larda Beydağı eteklerinde Kernek sulama kanalı altında Fuzuli'den 

Mücelliye uzanan alana paralel olarak yapılaĢma yoğunlaĢmıĢtır. 1978'de kanalın 

üstünde ise askeri alana yakın mevkide yani Beydağı'nın üst yamacında bir 

gecekondu bulunmaktadır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 75, 147; Yalsızuçanlar, 2012: 

172; Kısacık, 2012: 239). Kernek Kanalı etrafındaki bu konutların az bir kısmı imarlı 

iken büyük bölümü gecekondu niteliğindedir.    
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Kernek'e ilk yerleĢenler Akçadağ, Hekimhan, Arguvan, gibi Malatya‟nın 

ilçelerinin köyünden gelen Malatyalı göçmenlerdir. Bu göçmenleri takiben 

Adıyaman‟dan ve Elazığ'ın Baskil ve Palu gibi kırsal alanlarında göçler 

gerçekleĢmiĢtir. 1990‟larda artan terör olaylarından kaçarak gelen Bingöllüler yoğun 

olarak yaĢamaktadır. Buraya gelmede akrabalık ve hemĢerilik iliĢkileri etkili 

olmuĢtur (AktaĢ Polat, 2006: 40).    

1980 yılında yürürlüğe giren, 34 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararı'na
90

 göre 

takiben Malatya'da özellikle Kernek'te konumlanmıĢ gecekondulara belediye 

tarafından elektrik, su ve yol hizmetleri götürülmeye baĢlanmıĢtır. Bu uygulama 

Kernek'teki gecekondulaĢma sürecini hızlandırmıĢtır. 

1989‟a kadar mahallenin su ihtiyacı sokaklardaki çeĢmelerden sağlanmıĢtır ve 

sabah alt sokaklar akĢam ise üst sokaklar çeĢmelerden su ihtiyaçlarını karĢılamıĢtır. 

1989 yılında ise evlere içme suyu girmiĢtir. Mahalle‟de telefonlar ise 1980‟lerin 

sonunda gecekondulardaki yerini almıĢtır (AktaĢ Polat, 2006: 39). 

Malatya kent merkezinde gecekondu sorunuyla mücadeleye baĢlanması 775 

sayılı Gecekondu Yasası'nın yürürlüğe girdiği Ağustos 1967 yılını takiben 

gerçekleĢmiĢtir. Yasa gereği gecekondulaĢmayı engellemekle sorumlu kent 

meclisidir. Bu çerçevede, kent merkezinde 12 gecekondu ıslah bölgesi belirlenmiĢtir. 

Ayrıca, ĠĢçi Sigortaları Hastanesi ile Ġstasyon Dönemeci arasında bir gecekondu 

önleme bölgesi düzenleme çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve düzenleme belediye tarafından 

Ġmar ve Ġskan Bakanlığı'nın onayına sunulmuĢtur (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 197). Bu bölge günümüzdeki Özalper Mahallesi'ni kapsayan alana 

denk gelmektedir. Bu bölgede süreç içinde önceleri bahçeli 1-2 katlı evler inĢaa 

edilmiĢken, 1990'ların ikinci yarısından itibaren bölgede yapı yoğunluğu belediye 
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  34 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararı'na göre; 1) Ülkemizdeki hızlı nüfus artıĢı ve köyden kente 

göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarında teĢekkül etmiĢ olan belediyeler; 

aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaĢtırma gibi hizmetlerin yeterli bir Ģekilde halka 

götürülememesinde ve kontrolün aksamasına neden olmaktadır. 2) Büyük kentlerin çevresinde 

teĢekkül etmiĢ olan bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordinesinde ve 

onların emredecekleri Ģekilde ana belediyelere bağlanması bir plan dahilinde ve en kısa zamanda 

sağlanacaktır. 
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tarafından arttırılmıĢtır. Bu yeni düzenleme ile bölgede kooperatifler tarafından 

apartmanalardan oluĢan siteler inĢaa edilmeye baĢlamıĢtır. 

1970'lerin baĢında, Keban Barajı kamulaĢtırma alanında kalan bölgelerden 

Malatya kentine göç etmiĢtir. Bu gelenleler kent çeperindeki TaĢtepe, Boztepe gibi 

kenar mahallelere yerleĢmiĢlerdir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 200). 

1980'lerde ise Karakaya Barajı kamulaĢtırma alanında kalan bölgelerden Malatya 

kentine göç etmiĢtir. Özellikle Elazığ'ın Baskil Ġlçesi'ne bağlı köylerden 

Eskimalatya'ya ve kent merkezine göç gerçekleĢmiĢtir. 

1940'larda Malatya kentinde spor çalıĢmaları Kanalboyu üzerinde geniĢ bir 

salona sahip bir binada yapılmaktadır. 1955 yılına gelindiğinde Malatya kentinde 

spor faaliyetlerini gerçekleĢtirebilmek için hala bir tesis bulunmamaktadır. 

1950'lerde spor tesisi inĢaatına baĢlanmıĢ fakat yarım kalmıĢtır. 1955 yılında bu 

inĢaatın tamamlanması amacıyla ihaleye çıkılmıĢ ancak inĢaat demiri bulmakta ki 

güçlükler nedeniyle ihaleye talep gerçekleĢmemiĢtir (Ünsel, 1955: 60; Çağlı, 1955: 

58-59). Yüzme gibi spor etkinlikleri ise kamu yatırımı olan Sümerbank Pamuklu 

Sanayi ĠĢletmesi yerleĢkesindeki yüzme havuzunda gerçekleĢtirilmektedir. Malatya 

Kapalı Spor Salonu yapımına 1967'de baĢlanmıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 

91).  Malatya Ġnönü Stadyumu'nun resmi olarak açılıĢı 1962 yılında yapılmıĢtır. 

Fakat stadyum içinde kapalı tribünün yapımı 1964 yılında tamamlanabilmiĢtir. 

(Zaman Siyah Beyaz, 2013: 340, 416, 417). 1962 yılında stadyumun açılıĢından 

itibaren yalnızca spor etkinlikleri değil 19 Mayıs, Cumhuriyet Bayramı gibi ulusal 

kutlamalarda artık bu statta kutlanmaya baĢlanmıĢtır. Böylece kamusal nitelikli 

etkinliklerin gerçekleĢtirilme mekânı olarak öncelikle cumhuriyetin ilk yıllarında 

kullanılan Sivas Caddesi'ndeki Ticaret Lisesinin yerinde bulunan boĢ alan 

kullanılmıĢken, 1940'larda ise Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla hükümet 

binasının önünde oluĢturulan Hükümet Meydan'ında yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ardından 1960'larda Sivas Caddesi üzerinde oluĢturulan Ġnönü Stadyumuna 

geçilmiĢtir. 1960'larda Ġnönü Stadyumu'nun yapımına baĢlanan mevki kentin doğu 

çeperini oluĢturmakta ve Malatya'yı Sivas'a ve batıya bağlayan ana artel üzerinde 
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konumlanmıĢtır. Kent bu yatırımla birlikte hızla bu mevkide yapılaĢmaya 

baĢlanmıĢtır.  

1950'lerde Yenicami çevresi köylülerin ve yoksulların fotoğraf çektirdiği 

açıkhava stüdyosu ve Ģerbetçi, tespihçi, dondurmacı, ayakkabı boyacısı vb  için; 

Söğütlü Cami'nin etrafı ise daha sonradan kaldırılan mühürcüler ve istidatçıların 

çalıĢma mekânıdır. 1950'lerden itibaren özellikle bayramlarda parklarda eğlence 

amaçlı çadırlar kurulmuĢtur. Bu dönemde, Belediye Parkı'nda da çadırlar 

kurulmaktadır. 1960'lara gelindiğinde Malatya'da kentlilerin sosyal yaĢama 

katıldıkları en önemli yer ise Hürriyet Parkı'dır ve parkın içinde "27 Mayıs Hürriyet 

Aile Çay Gazinosu" bulunmaktadır (Güngör, 2005: 56, 67, 99). 972 yılında 

Malatya'da Kernek Gazinosu, Ġsmet PaĢa Parkı ve Gazinosu (Hürriyet Parkı), 

Yenicami önündeki Belediye Çay Bahçesi, Hükümet binası arkasındaki Park ve Aile 

Gazinosu ile Sanayi ÇarĢısı'ndaki Havuzlu Gazino Malatya Belediyesi tarafında 

yapılmıĢ ve hizmete sunulmuĢtur (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 275). 

Malatya'da 1980 öncesi önemli ticari iĢletmelerden biri de hamamlardır ve 

özellikle 1960'larda hamamlar arasında önemli rekabet söz konusudur. Malatya'daki 

ilk hamam 1908'de hizmete girmiĢ olan Tahtalı Minare hamamıdır. Malatya'da en 

bilinen hamamlar ise; Tahtalı Minare hamamı, Gönül Ferah hamamı, Gavur 

Hamamı, Belediye Hamamı
91

, ġifa Hamamı, Yıldız hamamı, Sıhhi Banyo, AĢağı 

ġeher hamamı, Hacı Hüseyin hamamıdır. Bu hamamlar yalnızca temizlik hizmeti 

sunan ticari iĢletmeler değil aynı zamanda kız bakma ya da kadın ve erkek 

gruplarının ayrı zamanlarda eğlenceler düzenledikleri sosyalleĢme mekânları olarak 

da iĢlev görmüĢtür  (Kısacık, 2013: 241). Güngör (2012: 70, 162)'ün belirttiğine göre 

1950'lerde kadınlar Belediye Hamamı, Yıldız Hamamı, Gavur Hamamı (ÇavuĢoğlu 

Mahallesi'nde) ve Mücelli Hamamı'nı; erkekler ise Arasta'daki Beyler Hamamı'nı 

kullanmaktadır. Özellikle'de hamamlar kadınların sosyalleĢme mekânları olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

                                                
91 Eski çarĢının merkezinde Yeni cami karĢısında ve önünde de fayton durağı bulunmaktaydı.  

Kadınlar hamama giderken yiyecek hazırlar ve haftanın belli günlerinde toplu olarak bu mekânlara 

giderlerdi (Yalsızuçanlar, 2012: 29). Hamamlar kadınların sosyalleĢtiği mekânlardır. 
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1950'lerde yazlık ġark Sineması, Ankara Sineması ile 1957 yılı nisanında 

açılan ve Vilayet Meydan'ından KıĢla Caddesi boyunca yukarı çıkarken 

konumlanmıĢ olan Pınar Sineması bulunmaktadır. 1950'lerde çarĢı merkezde de 

sinema bulunmaktadır. Bu sinema salı ve cuma günleri kadınlara hizmet 

vermektedir. 1960'larda yazlık ġark Sineması, Ankara Sineması ve Pınar Sineması 

hal çalıĢmaya devam etmektedir. Ayrıca Melek Sineması ve Kız Meslek Lisesi 

karĢısında da Renkli Sinema bulunmaktadır. 1960'larda görece kentin batı çeperinde 

kalan Sıtmapınarı semtinde bile bir ara yazlık sinema açılmıĢtır (Yalsızuçanlar, 2012: 

21, 24, 108-109; Güngör, 2005: 64, 107, 169; www.eskimalatya.com/malatya/ 

id1.htm). 

1960'larda kentte Vilayet Meydanı'ndan Fuzuli Caddesini çıkarken yazlık Pınar 

Sineması (20.04.1957), kent merkezinde yazlık Melek Sineması (Yalsızuçanlar, 

2012: 21, 51). 1980 öncesi Malatya'da Günaydın, Sıtmapınarı, ġark, Yeni Melek, 

Ankara, Can, Renkli, ġehir, Ġstanbul, Ar, Büyük, Orduevi, Sümerbank Sineması 

bulunmaktaydı. Yeni Melek, Orduevi, Renkli ve Sıtmapınarı sinemalarının yazlık 

bölümü de bulunmaktaydı  (Kısacık, 2013: 242). 

1970'lerin baĢından itibaren Malatya-Elazığ çevre yolu üzerinde bulunan 

Orduzu-PınarbaĢı yöresi, Ġl Özel Ġdaresi tarafından ağaçlandırma alanı olarak 

belirlenmiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 270). Ġlk kayısı Ģenliği 1973 

yılında düzenlenmiĢtir (Kısacık, 2013: 276). Bu Ģenlik kapsamında Kanalboyu'nda 

bir ay boyunca sergi açılır ve satıĢ yapılırdı. 1993 yılından itibaren daha önce 

ağaçlandırılmaya baĢlanan Orduzu-PınarbaĢı mevkiinde 100 dönümlük bir fuar alanı 

oluĢturulmuĢtur. Bu fuar alanında her yıl 17 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 

Malatya Belediyesi Fuar ġirketi tarafından kayısı Ģenliği düzenlenmektedir (Ġki Binli 

Yıllara, 1993: 54).  

1984 yılında Eski Buğday Pazarının yeri belediye tarafından otopark olarak 

düzenlenmiĢ (Malatya Belediyesi, 1985: 48) ve bu alanın bir kısmında 1983-1986 

yılları arasında katlı otopark inĢaatı yapılmıĢtır (Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 130). 

Alanın diğer kısmı ise ÇöĢnük ve Kernek gibi kentin doğusunda bulunan mahallelere 

ulaĢımı sağlayan dolmuĢlar için durak alanına dönüĢtürülmüĢtür. Böylece 
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Malatya'nın Osmanlı'dan beri tarım ürünleri ticaretinin yapıldığı Akpınar ve KıĢla 

Caddesi arasındaki alan ekonomik dönüĢüme bağlı olarak hizmet merkezli ulaĢım 

sektörüne yönelik örgütlenmiĢtir.   

Malatya'da ilk dolmuĢ-taksi Ermeni bir giriĢimci olan Kirkor tarafından 

iĢletilmiĢtir. DolmuĢ-taksi kent merkezinden Tekel'e ve Sıtmapınarı semtine gitmek 

için Ġnönü Caddesi boyunca hizmet vermiĢtir (Kısacık, 2013: 245). Ayrıca Vali 

konağından baĢlayıp Ġstasyon caddesine kadar uzanan parke yolda paytonlar toplu 

ulaĢım aracı olarak kullanılmıĢtır. 1960'larda faytonların ana durağı kent 

merkezindeki Yenicami önü ile Yenicami karĢısındaki Belediye Hamamı'nın alt 

yanıdır. KıĢla Caddesi'nin bitiminde Sinema Caddesi'nin baĢında da fayton durakları 

da bulunmaktadır. Sinema Caddesi üzerinde bulunan faytonlar KıĢla Caddesi 

üzerinde konumlanan eğlence mekânlarından (pavyonlardan ve daha sonra Beyoğlu 

Kıraathanesini alan sazdan)  çıkan müĢterileri alırlardı. Yenicami'nin Vilayete bakan 

tarafı ise 1960'larda taĢıtların çoğalıp faytonların azalmasıyla birlikte Ģehir içi otobüs 

güzergâhı ve ana durağı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Malatya'da 1950'lerde 10 

civarında otomobil bulunmaktayken; 1960'larda 150 otomobil ve 250 dolmuĢ, 

minibüs ve otobüs bulunmaktadır. 1970'lere kadar toplu ulaĢımda faytonların 

egemenliği devam etmiĢ; 70'lerin sonuna doğru kentte otomobil sayısının hızla 

artması neticesinde faytonlar tarihe karıĢmıĢtır (Göğebakan, 2004: 11; Güngör, 2005: 

157, 159). 1960'larda toplu ulaĢım olarak hala faytonlar egemen konumdadır ve 

özellikle kent merkezinde erkeklerin sosyalleĢtikleri KıĢla Caddesi'ndeki eğlence 

mekânları ile kadınların sosyalleĢtikleri hamamların önlerinde ve kent merkezindeki 

Yenicami önünde örgütlenmiĢlerdir.  

303 Sayılı Malatya Ġli Ġdare Kurulu Kararı çerçevesinde 1953 yılında Malatya-

Akçadağ-Darende karayolunun geniĢletilmesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

965/92 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Ġdare 

Uzuvları Kurulu Kararı ile 1965 yılında Malatya-DoğanĢehir ve Beylerderesi 

varyantında yol geniĢleteme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında 

Koyunoğlu ve Samanlı Mahalleleri ile Karakavak, Barguzu ve Melikhan köylerinde 

kamulaĢtırmalara gidilmiĢtir.  
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Bugün Ġstasyon Caddesi'nin bitiminden baĢlayıp Sivas Caddesi'nin 

Eskimalatya çıkıĢına kadar olan bölgedeki çevre yolu bağlantısı 1970'lerin baĢında 

bulunmamaktadır. Bu alanda Sümer Mensucat'a, Devlet Demir Yollarına, halk 

arasında Gavur Mezarlığı olarak geçen mezarlığına ait araziler ve yapılar ile kent 

halkına ait konutlar bulunmaktaydı. 24.06.1974 tarihli ve 1974/145 sayılı Bayındırlık 

Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü kararına göre yukarda belirtilen alanın 

devlet tarafından bugünkü çevre yolunun yapımı amacıyla kamulaĢtırılmasına karar 

verilmiĢtir. Böylece Malatya kentini doğu-batı ve ulaĢımında karayolları 

çerçevesinde bir bağlantı noktası haline getiren Elazığ-Malatya-Ankara karayolunun 

yapımına baĢlanmıĢtır. Ġstasyon Caddesi'nin üst kavĢağından (bugünkü Dedekorkut 

Parkı civarından) Ģimdiki Emeksiz-çevre yolu bağlantısına kadar olan bölgede 

Güngör (2005: 28)'ün aktardığına göre, genellikle demiryolu çalıĢanlarını iĢletmeye 

taĢıyan bir banliyö treni çalıĢmaktadır. Fakat bu tren 1970'lerde manevra amacıyla 

kullanılmaktadır ve kısa süre sonrada çevre yolu yapımı nedeniyle kaldırılmıĢtır. 

Ayrıca tren yolunun bittiği yerdeki boĢ arsalarda yaz mevsimlerinde cambaz telleri 

ile bayramlarda dönme dolaplar kurulurdu; hayvan pazarı, yük taĢımak için bekleyen 

at arabaları biraz ilerisinde Kasaplar ÇarĢısı, Demirci Pazarı, Ermeni çömlekçilerin 

dükkanları bulunmaktadır. 

1970'lerde karayollarına yapılan bu yatırımlar ve Malatya'dan büyük kentlere 

artan göçün yarattığı nüfus devinimi, trene göre ulaĢım süresinin kısalığı ve düĢen 

otobüs bileti fiyatları neticesinde Ģehirler arası otobüs iĢletmeciliği karlı bir sektöre 

dönüĢmüĢtür. Bu dönemde Malatya'da eski afyon ve silah kaçakçıları ya da bir 

biçimde sermayesi olanlar bir araya gelerek otobüs firmaları kurmuĢtur. Borçla 

alınan otobüsler bir yılda kendi borcunu çıkarabiliyordu (Güngör, 2005: 182-183, 

184).  1970'lerde Malatya'dan Ankara ve Ġstanbul'a Türk Hava Yolları seferleri 

yapılmaktadır. Ayrıca Ġzmir, Ankara, Ġstanbul gibi büyük kentlere düzenli olarak 

yapılmaktadır (Cumhuriyetin 50. Yılı, 1973: 170).  

1978/072 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 

Kamu Yararı Kararı ile Karakaya Barajı'nın yapımı nedeniyle kullanılamayacak olan 

ve Kırkgöz Köprüsü'nden geçen eski Malatya-Sivas yoluna alternatif olarak 
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Malatya-Hekimhan-Sivas yolunun yapımına 1978 yılında baĢlanmıĢtır. Bu 

çerçevede, Barguzu Köyü'nde kamulaĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Karakaya Barajı 

1986 yılında su tutmaya baĢlamasıyla bu yol kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yeni açılan 

yol ile birlikte baĢta sanayi kuruluĢları yeni açılan Sivas yolu üzerinde 

konumlanmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde henüz Oraganize Sanayi Bölgesi'nin 

açılmamıĢ olması da bu geliĢme de etkili olmuĢtur. Böylece Malatya'yı kuzeye ve 

batıya bağlayan yol güzergahı değiĢmiĢtir. Malatya'yı Sivas'a bağlayan yeni bir yol 

açılmıĢ ve Malatya ile batı bağlantısı Kayseri üzerinden kurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

değiĢim kentin batı ve kuzey istikametinde geniĢlemesini desteklemiĢtir. 

1960'larda hala Malatya-Darende yolu topraktır ve 1960'ların baĢında bu 

güzergah üzerinde yol yapımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 1960'larda Darende-Malatya arası 

otobüs çalıĢmıĢtır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 450). 

1950'lerde bugünkü Malatya-Adana yolunun yapımı sonucunda, Selçuklu ve 

Osmanlı döneminde Malatya'yı Adana'ya bağlayan kent merkezindeki Halep Caddesi 

iĢlerliğini kaybetmeye baĢlamıĢtır (ġahhüseyinoğlu, 1991: 14-15). 

Bugün Ġstasyon Caddesi'nin bitiminden baĢlayıp Sivas Caddesi'nin 

Eskimalatya çıkıĢına kadar olan bölgedeki çevre yolu bağlantısı 1970'lere kadar 

bahçeli evlerin, mezarlığın, Sümer ve DDY'nın arazilerinin bulunduğu bir alandı. Bu 

alan, ulaĢım amacıyla kullanılmamaktaydı. 

Mücelli Caddesi, Milli Egemenlik (Emeksiz) Caddesi açılmadan önce Tecde, 

Barguzu (BostanbaĢı), Kileyik (Yakınca), Çırmıktı (ĠsmetpaĢa-YeĢilyurt) ve 

Kündübek (Gündüzbey) tarafına giden araçların ve çoğunluklu olarak yayaların 

kullandığı bir yoldur (Benli, 2012: 2). 

1960 yılında Fuzuli Caddesi'nin yapımı için geniĢletme çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 175). 1964 yılında 14,5 m. geniĢliğinde 

700 m. uzunluğunda Fuzuli Caddesi'nin yapımı tamamlanmıĢtır. Aynı yıl, Sivas 

Caddesi, Tandoğan Caddesi, Hastane Caddesi gibi ana caddelere ek olarak, 3 

bölümden oluĢan iki km uzunluğunda 12 m. geniĢliğinde Cezmi Kartay Caddesi, 
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1250 m. uzunluğunda 17 m. geniĢliğinde Tevfik Temelli Caddesi, 1200 m. 

uzunluğunda 17 m. geniĢliğinde Zapçı Caddesi, 650 m. uzunluğunda 9,5 m. 

geniĢliğinde Eski Kız Öğretmen Okulu yolu, 800 m. uzunluğunda 17 m. geniĢliğinde 

Sanayi Sitesi yolu ve 1400 m. uzunluğunda 17 m. geniĢliğinde Hasanbey Caddesi 

açılarak hizmete sokulmuĢtur. Bunların dıĢında 1964 yılında 11.479 m
2
'lik alan 

üzerinde otogarajı terminali ve otel yapılmıĢtır. Yine Ģehrin merkezi yerinde 1.180 

m
2
'lik alan üzerinde 82 dükkân ve yazıhaneden oluĢan Belediye ĠĢhanı yapılmıĢtır. 

1973 yılında modern bir mezbaha kurulmak üzere 400 m
2
'lik alan istimlak edilmiĢ 

olup, yakında yapımına baĢlanmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 274). 

1963 yılında Emeksiz Caddesi'nin devamı olan alt emeksiz caddesi henüz 

açılmamıĢtır (www.eskimalatya.com/malatya/id1.htm). 

1973 yılında Ġstasyon Caddesi'nin toplam uzunluğu 10 km ve geniĢliği de 24 

m'dir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 274).  

1955 yılında Gaziantep Garajı mevcuttur (Kalkınan Malatya, 1955: 76). 1967 

yılında; Elazığ Garajı (Garanti Bobinaj Atölyesi-KıĢla Caddesi), Efe Garajı (Tamir 

Atölyesi ve Oto Akümlatörecüsü), Kantarcı Garajı (Oto Tamir Atölyesi-KıĢla 

Caddesi), Antep Garajı (Oto Elektrikcisi, Tamir Atölyesi-Nasuhi Caddesi), Ankara 

Garajı (Oto Akücüsü, Tamir Atölyesi-Nasuhi Caddesi), Pekel Garajı (Oto 

Elektrikcisi ve Akücüsü-Sivas Caddesi), Zafer Garajı (Oto Tamir, Akücü ve 

Elektrikcisi-TaĢtepe Caddesi), MaraĢ Garajı (Oto Tamir Atölyesi-Sivas Caddesi), 

Çelikhan Garajı (Tamirci yok-Sivas Caddesi) (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 130). 

1960'larda Malatya kent merkezinde garajlar mekânsal bağlamda belli bir mekânda 

örgütlenmemiĢlerdir.  Özellikle Sivas Caddesinde ve Nasuhi Caddesinde araçlara 

bakım ve onarım hizmetleri de sunan birçok garaj konumlanmıĢtır. 

1960'larda Malatya kent merkezinde Sivas Caddesinde ve Nasuhi Caddesinde 

konumlanmıĢ olan garajlar aracılığıyla hem araçların bakım ve onarım hizmetleri 

gerçekleĢtirilmiĢ hem de yolcu taĢımacılık hizmeti sunulmuĢtur. Fakat kentleĢme 

sürecinde ortaya çıkan hizmette uzmanlaĢma eğilimiyle Ģimdi çevre yolu üzerinde 

Köy Garajı olarak kullanılan otogarın inĢası gerçekleĢtirilmiĢ ve yolcu taĢımacılığı 
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belli bir mekânda örgütlenmiĢtir. Ayrıca araçların tamiri ve bakımı içinde çevre 

yolunun kuzeyinde Ģimdiki Köy Garajının karĢısında oto sanayi kurulmuĢtur. 

1960'lardan itibaren Malatya'da kamu kurumlarına ait lojmanların yapımı hız 

kazanmıĢtır. Jandarma subay ve astsubay lojmanları (6 daire) 1971-1973 yılları 

arasında, Ġl Özel Ġdaresi'ne ait 4 katlı lojman ise 1965 yılında yapılmıĢtır 

(Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 255, 269). 

1963 yılında Emeksiz Caddesi'nin devamı Alt Emeksiz Caddesi henüz 

açılmamıĢtır. Bu mevkide Ģimdiki çevre yoluna doğru inen dar bir sokak mevcuttur. 

Kız Lisesi'ni ve Ģimdiki Emeksizdeki alt geçitten sonra Merkez Karakol Komiserliği 

konumlanmıĢtır (www.eskimalatya.com/malatya/id1.htm). 1975'te belediyeyi 

geçtikten sonra Fuzuli Caddesi üzerinde Toplum Polisi Karakolu bulunmaktadır. 

Valilik, Jandarma Ġl Komutanlığı (1. kat giriĢ sağ), Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü 

(1. kat giriĢ sol) ise Hükümet Binasında bulunmaktadır (Kısacık, 2012: 176, 206). 

Osmanlı da var olan mülki erkanın hükümet binasında örgütlenmesi anlayıĢı 

1980'lerin sonuna kadar Malatya'da egemen olmuĢtur. 

Malatya kentinde çocuk yuvası 1976'da 130 kiĢilik kapasiteyle açılmıĢtır. 

Malatya kentinde yetiĢtirme yurdu 1976 yılında 100 kapasiteyle açılmıĢtır. Ayrıca  

Sümerbank ve Tekel Fabrikası'nın kendi iĢçi çocukları için açmıĢ oldukları birer 

kreĢleri bulunmaktaydı (Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 90). YetiĢtirme yurdu Mücelli 

Sağlık Merkezi'nin karĢısında inĢa edilmiĢtir. 

1970'lere kadar bölgede çıkarılan önemli eserler Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi'ne gönderilmiĢtir. Bazı küçük eserler ise Gazi Ġlköğretim 

Okulu olan dönemin Ġlköğretim Müdürlüğü'ndeki bir oda da bekletilmiĢtir. 1969 

yılında Ġsmet PaĢa Parkı içindeki belediyeye ait Evlendirme ve Nikâh Salonu olarak 

kullanılan binanın kiralama yoluyla onarılması sonucunda 1971 yılında müze olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Fakat kalıntıların sergilenmesindeki yer yetersizliği 

nedeniyle Kernek semtinde yapılan müze 1976 yılında faaliyete geçmiĢtir (Kısacık, 

2013: 79). 1973-1977 yılları arasında Malatya Müzesi'nin inĢaatı gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 255).  
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1898-1899 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye verilerine göre,  her ne 

kadar 19. yüzyılın sonunun da -Harput, Keban, Arapkir ve Ağın'ın aksine- kayıtlı bir 

kütüphaneye bulunmasa da (IĢık, 1998: 448) Malatya kent merkezinde, bugün 

Atatürk Müzesi olarak kullanılan Halk Evinde 1950 yılında Malatya Umumi 

Kütüphanesi adıyla Malatya Ġl Halk Kütüphanesi açılmıĢtır. Daha sonra kent 

merkezinde PTT karĢısındaki Eski Nikah salonunda bir müddet hizmet vermiĢtir. 

Kernek'te 1976 yılında Malatya Arkeoloji Müzesi ile yan yana parsellerde yapımına 

baĢlanan kütüphane yine müze ile aynı yıl (1976) bitirilmiĢtir. Kütüphane binasında 

iki yıl Ġnönü Üniversitesi Ticari Ġlimler Yüksek Okulu hizmet vermiĢtir. Üç katlı bina 

1979 yılında kütüphane olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Kısacık, 2013: 80-81).  

1950'lerden beri halkın gelip piknik yaptığı Kanalboyu Caddesi'nin Beydağı ile 

kesiĢtiği alanda  1980'lerde belediye tarafından Kernek Parkı yapılmıĢtır. Parkta pek 

çok sanatçı sahne almıĢtır. Kernek Parkı Malatya Ġl Halk Kütüphanesi ve Malatya 

Müzesi ile yan yana konumlanmıĢtır.  

1982 yılında Ġkinci Ordu Komutanlığı‟nın Malatya‟ya gelmesi, bir taraftan 

özellikle 1950‟den sonra içine kapanan Malatyalıların toplumsal yaĢamına canlılık 

getirmiĢ öte taraftan çok sayıda iyi eğitimli devlet görevlilerinin Malatya‟ya geliĢini 

sağlamıĢ, yani hizmet kesiminin geliĢimini desteklemiĢtir (AktaĢ Polat, 2006: 26). 

1970'lerin sonuna doğru Kanalboyu mevkiinde Kernek Parkı, Malatya Ġl Halk 

Kütüphanesi, Malatya Müzesi ve Orduevi'nin faaliyete geçmesi sonucunda cadde 

önemli bir çekim merkezine dönüĢmüĢtür. Bu dönemde cadde boyunca 

apartmanlaĢma baĢlamıĢtır. Ayrıca Kanalboyu Caddesi'nde üst gelir grubuna yönelik 

lokanta ve pastaneler açılmıĢ ve cadde zamanla tüketime yönelik önemli bir çekim 

merkezine dönüĢmüĢtür. Böylece 1948 yılında Kernek Çayı'nın sulama amacıyla 

Eskimalatya'ya ulaĢması için çayın eski akıĢ yeri olan BeĢkonaklar'a paralel olarak 

yapılan Kanalboyu Caddesi'nde önce kagir yerleĢimler yoğunlaĢmıĢ, ardından da 

yapılan kamu yatırımlarıyla 1970'lerden itibaren Malatya‟nın üst gelir grubunun hem 

konutlarının bulunduğu hem de sosyalleĢtiği önemli bir tüketim mekânına 

dönüĢmüĢtür. 
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Yenicami karĢısında konumlanmıĢ olan Fırat Ġlköğretim Okulu 1950'lerde 

1960'lara kadar Malatya kent merkezi eğitiminde merkezi durumundayken, takip 

kentin ileri gelen ailelerinin ve eĢrafının çocuklarının eğitim aldığı bir okuldur 

(Güngör, 2005: 55-56). Sonraki yıllarda Kanalboyu civarındaki Gazi Ġlkokulu bu 

yönüyle bir eğitim merkezine dönüĢmüĢtür.  Bu dönüĢümde zamanla Malatya'nın üst 

gelir grubunun ikamet alanı olarak Kanalboyu'nu tercih etmesi ve bu mevkide 

Orduevinin açılması, askeri lojmanların konumlanmıĢ olması etkili olmuĢtur.
92

  

Bugünkü Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yerinde hizmet veren Malatya Lisesi 

1964 yılında, Turan Emeksiz Caddesi'nin üst giriĢindeki Ģimdiki yerine taĢınmıĢtır. 

Ortaokul kısmı ise mevcut yerinde eğitime devam etmiĢtir. Malatya Lisesi, 1964 

yılındaki taĢınmanın ardından Turan Emeksiz Lisesi adını almıĢtır. Turan Emeksiz 

Lisesi'nin 200 kiĢilik pansiyonu bulunmaktaydı. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

adını Malatya Lisesi olarak değiĢtirmiĢtir  (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 

65, 66). 

1960 yılında Sümerbank Fabrikası'ndan alınan arsa üzerinde yapılan binada  

Sümer Ortaokulu hizmet vermiĢtir. Ardından okulun karĢısına inĢa edilen binaya 

taĢınmıĢ ve ilk binada Sümer Ġlkokulu eğitim vermeye baĢlamıĢtır (1967 Malatya Ġl 

Yıllığı, 1967: 75; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 65).  Gazi Ortaokulu ise 

kent merkezini Çilesiz Mahallesi'ne bağlayan ana yol üzerinde 1971-1972 öğretim 

yılında Çilesiz Ortaokulu adıyla öğretime açılmıĢtır ve 1972 yılında adı Gazi 

Ortaokulu olarak değiĢtirilmiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 65). 

Atatürk Kız Lisesi, 1970 yılında Malatya Merkez Lisesi adıyla Kanalboyu 

üzerinde kurulmuĢtur ve aynı yıl içinde adı Atatürk Lisesi olarak değiĢtirilmiĢtir 

(Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 68). 1962-1963 yılında Hasan Varol 

Ortaokulu ve 1965-1966 yılında Kubilay Ortaokulu faaliyete geçmiĢtir. 1965-1966 

öğretim yılında Özel Fırat Kolleji (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 73, 75, 80). 

                                                
92

  1955 yılında Malatya Ġstasyon Caddesi Dörtyol Otobüs durağı yanı Celal Yakın Ap.'ı I. katta San 

Dershanesi hizmet vermektedir. Dershanede, Ġngilizce, Almanca, Fransızca dil eğitiminin yanı sıra 

ilk, orta, sanat, ticaret ve lise düzeyinde derslerinde baĢarısız olmuĢ öğrencilere ders verilmektedir 

(Kalkınan Malatya, 1955: 73). 
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1950‟lerde baĢlayan, 1960‟larda yerel basın tarafından da desteklenen 

Malatya‟da üniversite kurulmasına yönelik çabalar 1970‟lerde meyvesini vermiĢtir. 

25 Mart 1975 tarihinde, 1872 sayılı kuruluĢ kanunu ile 'Ġnönü Üniversite'si 

kurulmuĢtur (Gögebakan, 2004, 80; Yakar, Fırat, Bozdag, Baydogan, 2004, 108). 

1976-1977 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti vermeye baĢlamıĢtır. 

1984 yılına kadar Ģimdiki Malatya Fen Lisesi binasında faaliyetlerini sürdüren 

üniversite, 1984-1985 Akademik Yılında, Ģu anki kampüs alanına geçmiĢ ve hızla 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. Üniversite kampusu Malatya- Elazığ karayolu üzerinde 7000 

dekarlık alan üzerine kurulmuĢtur. Üniversite'nin 620 dönümlük Battalgazi Kampusu 

ile kent merkezinde iki kampusu daha bulunmaktadır. Kent merkezindeki ilk kampus 

eski Ġstasyon Caddesi'nde Sümer Ġlköğretime bitiĢik konumdadır ve Malatya Meslek 

Yüksek Okulu eğitim vermektedir. 1976'dan günümüze yaklaĢık 70.000 öğrenci 

eğitim görmüĢtür (Dünden Bugüne Ġnönü Üniversitesi, 2011). 

1983 yılında baĢlanan Özel Ġdare ĠĢhanı 1987 yılında tamamlanmıĢ ve 1988'de 

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna satılarak öğrenci yurduna 

dönüĢtürülmüĢtür (Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 130). Kamu yatırımlarıyla Zaviye 

Mahallesi'nde Malatya Meslek Yüksek Okulu kampusu civarında bir kız yurdu ile II. 

Ordu yerleĢkesinin karĢısında Zafer Mahallesi'nde erkek öğrenci yurdu yapılmıĢtır.  

Malatya'da 1967 yılına kadar sağlık alanının da istenilen geliĢme 

sağlanamamıĢtır. Bu tarihten itibaren il sosyalizasyon kapsamına alınmıĢtır. 

Malatya'da 1967 yılında baĢlatılan sosyalizasyon çalıĢmaları neticesinde sağlık 

hizmetleri kentten kıra yaygınlaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Ġlin coğrafi yapısından 

kaynaklı sıkıntılar, yerleĢim birimleri arasındaki uzaklık, ulaĢım güçlükleri gibi pek 

çok nedenden ötürü sağlık personelleri Malatya'da çalıĢmak istememiĢtir. Sağlık 

hizmetlerini yaygınlaĢtırmak amacıyla 25.06.1982 tarihinde doktorlar için zorunlu 

hizmet uygulaması baĢlamıĢtır. Böylece ildeki doktor sayısı arttırılmıĢtır (Malatya Ġl 

Yıllığı 1989, 1990: 86; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 185). 

Ayrıca, 1967 yılında Malatya kent merkezinde Sağlık Koleji açılmıĢtır 

(Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 185). 1989 yılında 362.691 nüfusa sahip 
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Malatya kentinde kent merkezinde bulunan kamu ve özel hastanelerine
93

 yardımcı 

olan ve mahallelerde konumlanmıĢ bulunan 167 sağlık ocağı sağlık hizmetlerini 

tamamlayıcı iĢlev üstlenmiĢtir (Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 86). 

 1955 yılında Malatya'da 100 yataklı bir devlet hastanesi, 30 yataklı Doğum ve 

Çocuk Bakımevi ve bir Verem SavaĢ Dispanseri bulunmaktadır. 1955 yılında devlet 

hastanesinin yatak kapasitesini 200 daha arttırmak amacıyla inĢaata baĢlanmıĢtır. 

1955 yılında Malatyalı hayırseverler aracılığıyla 50 yataklı Verem Hastanesi 

açılmıĢtır (Akdoğan, 1955: 51-52). 1972 yılında Malatya'da 1 Devlet Hastanesi, 

1Sigorta Hastanesi, 2 özel hastane, 1 Doğumevi ve 4'de sağlık merkezi 

bulunmaktadır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 183).
94

 

1988 yılında Karakavak ve Tecde'de sağlık Ocakları hizmete girmiĢtir 

(Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 131). Malatya merkez Sıtmapınarı mevkiinde Halk 

Sağlığı Dispanseri 1987 yılında yapımına baĢlanmıĢ ve 1989 yılında tamamlanmıĢtır 

(Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 131). 

1972 yılında Malatya kent merkezinde Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 1 

çocuk yuvası ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1 yetiĢtirme yurdu ile 1 huzur evi 

bulunmaktadır. Malatya Çocuk Yuvası 1948 yılında kurulmuĢtur.  1961 yılın da 

kurulan Malatya YetiĢtirme yurdu ise 27.07.1966 yılına kadar çeĢitli binalarda geçici 

olarak ya da kirayla tutulan yerlerde hizmet vermiĢtir. Kurulan YetiĢtirme Yurdu 

Kalkınma ve YaĢatma Derneği yardımlarıyla Sümerbank Pamuklu Dokuma 

Sanayi'nden alınan arsa üzerine yaptırılan yeni binaya 1968 yılı sonbaharında 

taĢınmıĢtır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 185, 190, 194). Ayrıca, 

24.01.1958 tarihinde kurulan Muhtaç Çocukları Koruma Birliği 1961 yılında 
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 1989 yılında Malatya kentindeki kamu ve özel hastaneleri; Malatya Devlet Hastanesi, SSK 

Hastanesi, Özel Doğu Kliniği Hastanesi, Soykan Hastanesi  (Emeksizde yukarı çıkarken soldaki 

büyük bina) (Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 87). 1996 yılı verilerine göre, Malatya'da 7'si kamu, 1'i 

özel ve 1'i SSK olmak üzere 9 hastane bulunmaktaydı (Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Malatya, 

1998: 44). 
94

  Sigorta Hastanesi‟nde, 15 doktor, 1 diĢ hekimi, 4 pratisyen hekim, 2 eczacı çalıĢmasına karĢın 

Malatya kent merkezinde 12 doktor, 12 pratisyen hekim, 1diĢ hekimi, 1 eczacı, 1 veteriner 

(bakteriyolog), 11 yükseköğrenimli personel, 39 sağlık memuru, 32 hemĢire, 52 hemĢire 

yardımcısı, 45 ebe görev yapmaktaydı  (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 181-182). 
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Malatya kent merkezinde 1 yurt açmıĢtır. 1972 yılında bu yurtta 178 çocuk 

barınmaktadır (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 190). 

1950'li yıllarda Ġstasyon Caddesi'nde Kız Enstitüsü civarında ve Hükümet 

Konağı karĢısındaki Temelli Pasajı içinde pek çok terzi; KıĢla Caddesinde ise 

kunduracılar bulunmaktadır. Oral Pasajı da önemli bir ticari mekândır (Kalkınan 

Malatya, 1955: 74-83). Ayrıca 1950'lerde KıĢla Caddesi'nde ise pek çok kitapçı 

dükkan faaliyettedir. ġimdiki Emeksiz Caddesi'ni çevre yoluna bağlayan mevkide 

banliyö tren yolunun ikiye böldüğü alandan güneye kent merkezine doğru 

gidildiğinde Hayvan Pazarı ve Hayvan Pazar'ından doğuya doğru ilerleyince de kuru 

kayısı, çekirdek, üzüm vb gıdanın sayıldığı ġire Pazarı bulunmaktadır. Sandıkçılar 

Sokağı'nda ahĢap sandık ve çanta yapılıp satılmaktadır. Yonca Pazarı'nda yoncalar, 

meyve fideleri ve fidanlar satılırdı. Eski Kanara denilen yerde kadınlar evlerde 

üretmiĢ oldukları süt ürünlerini satmaktadır. Yemeniciler Pazarı'nda deri ürünleri ve 

ayakkabılar imal edilip satılmaktadır (Güngör, 2005: 57, 60, 63, 64). Yani 1950'ler 

de Ġstasyon Caddesi, Postane önünden Yenicami'ye giden yol, KıĢla Caddesi, 

Temelli Pasajı ve Oral Pasajı en ticari mekânlardır. Ayrıca kayısıcılıkta iç tüketime 

dönük olsa da kendi pazarını oluĢturacak kadar ticarileĢmeye baĢlamıĢtır. 

1950'lerde kent merkezinde Arasta denilen alanda buğday, arpa, nohut, 

mercimek, un gibi tahılların ticareti yapılmaktadır. Ticari taĢımacılıkta hala hayvan 

gücünden yararlanılmakta ve hamallık önemli bir iĢ kolu durumundadır (Güngör, 

2005: 63).  Osmanlıda olduğu gibi cumhuriyet dönemi Malatya'sında  1950'lerde hala 

belli zanaatlar belli azınlıkların tekelindedir. Örneğin Güngör (2005: 61, 83-84)'ün de 

belirttiği gibi çömlekçilik, yalnızca Ermeni azınlığa aittir ve çarĢı merkezde Ermeni 

çömlekçilerin dükkanları bulunmaktadır. Genel olarak çarĢı esnafı içinde azınlıkta 

kalsalar da Ermeniler kuyumculuk, çömlekçilik, nalbantlık, marangozculuk, 

terzicilik, kunduracılık, bakırcılık, kalaycılık, taĢçılık gibi zanaatlarda 

uzmanlaĢmıĢlardır. 1955 yılında Malatya kent merkezinde Demirci Pazarı 

bulunmaktadır (Nalcı, 1955: 71). 1964 depreminde Yenicami yakınındaki Mısır 

ÇarĢısı yıkılmıĢtır (Göğebakan, 2004: 19). 
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1960'larda kent merkezinde demirciler ÇarĢısı'na paralel olarak uzanan uzunca 

sokakta birinci ve ikinci el kıyafetler satan pek çok dükkan bulunmaktadır. 

1960'larda eski çarĢı olarak biline Yenicami civarında Belediye Hamamı bitiĢiğinde 

eski dükkanlara sahip bir iĢhanı ile kent merkezi'nde Selçuk Hanı'da bulunmaktadır 

(Yalsızuçanlar, 2012: 28, 29). 

1970'lerde ise ġıra Pazarı köylülerin ürünlerini getirip pazarladıkları bir ticaret 

merkezidir (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 407). 1971 yılında Vilayet Konağı'nın 

önündeki Hükümet Meydan'ında Kapalı ÇarĢı'nın yapımına baĢlanmıĢ (Göğebakan, 

2004: 28) bu inĢaat çalıĢmaları 1974 yılında da devam etmiĢtir (Zaman Siyah Beyaz, 

2013: 109). 1971 yılında haĢhaĢ ekimi yasağı getirilmiĢtir (Kısacık, 2013: 276). 1972 

yılı verilerine göre Malatya kentinde kamu tarafından yaptırılan ve belli bir bedel 

karĢılığında özel giriĢimcilerin kullanımına sunulan yapılar; Kasap Pazarı, Hal 

Binası, Buğday Pazarı, ġıra Pazarı, Belediye Hamamı, Hükümet Meydanı altı Kapalı 

ÇarĢı, Tüccar Pazarı ĠĢhanı, Belediye bahçesi altındaki dükkânlar, Belediye ĠĢhanı, 

Umumi Garaj, Mezbahane'dir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 276). 

1938 yılında kurulan Malatya Ticaret Odası pek çok kiralık binada hizmet 

verdikten sonra 1955 yılında hükümet ve belediye binası arasında satın aldığı 728 

m
2
'lik arsa üzerinde kendi binasını inĢa ettirmiĢ (Güray, 1955: 54) ve hizmet 

vermeye baĢlamıĢtır. 1972 yılında Malatya kentinde derneklere bağlı esnaf ve 

sanatkâr sayısı 6.586'dır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda kayıtlı tacir ve 

sanayici sayısı ise 1.344'tür (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 210).  

01.03.1965 tarihli ve 506 sayılı yasa ile SSK'nın yürürlüğe girmesiyle Ġnönü 

Cad. üzerinde 4 katlı olarak yapılan Malatya ġube Binası (Cumhuriyetin 50. Yılında 

Malatya, 1973: 202)  Ģimdiki yerinde hizmete girmiĢtir.  

Malatya'da Ziraat Bankası'nın Ģubesi Osmanlı döneminde Rumi 1305 (1887)'de 

kurulmuĢ olmasına karĢın banka varlığını cumhuriyet döneminde de devam 

ettirmiĢtir. 1926'da Türkiye Osmanlı Bankası, 1931'de TC ĠĢ Bankası, 1949'da Emlak 

ve Kredi Bankası, 1953'te Türkiye Halk Bankası, 1954'te Türk Ticaret Bankası, 

1960'da ġekerbank, 1961'de Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası, 1964'te Türkiye 
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Vakıflar Bankası, 1965'te Türk Ticaret Bankası, 1969'da T. Öğretmenler Bankası, 

1970'de T. Garanti Bankası, 1971'de Etibank ve 1972'de Anadolu Bankası, Pamuk 

Bank, Akbank, TEB, Merkez Bankası Malatya Ģubeleri açılmıĢtır (Cumhuriyetin 50. 

Yılında Malatya, 1973: 210; Göğebakan, 2004: 65; Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 

142). Malatya'nın kapitalist üretime eklemlenmesine paralel olarak kentte finans 

sisteminin yerel ölçekte en önemli ayağını oluĢturan banka Ģubelerinin hızla arttığı 

görülmektedir. Özellikle banka Ģubelerinin açılıĢ yılları dikkatli incelendiğinde bu 

süreçte Malatya'da devlet tarafından yapılan kamu yatırımlarına bağlı olarak ilk 

yıllarda kamu bankalarına ait Ģubeler dikkati çekerken; 1960 sonrası Türkiye'de 

benimsenen dıĢa açılma politikalarının bir yansıması olarak özel banka Ģubelerinin 

de faaliyet göstermeye baĢladığını söylenebilir. Ayrıca bu banka Ģubeleri ağırlıklı 

olarak, Ģimdiki vilayet konağının ile PTT çevresinde konumlanmıĢlardır. Yani 

Osmanlı'da ve cumhuriyetin ilk yıllarında bir çöküntü alanı olan Ģimdiki vilayetin 

bulunduğu alan yapılan kentsel yenilemeler sonucunda kentin hem idari hem de 

finans merkezine dönüĢmüĢtür.
95

   

1970'de kent merkezinde 13 Ģube bulunmaktayken bu oran 1987'de 24'e 

çıkmıĢtır. Seksenlerde kentte merkezde vali konağı ve çevresi dıĢında, Akpınar, 

Sıtmapınarı ve Sanayi Sitesinde de banka Ģubeleri konumlanmıĢtır (Malatya Ġl Yıllığı 

1989, 1990: 141-142). Yani kentteki mekânsal geniĢlemeye paralel olarak finans 

sektöründeki kuruluĢlarda özellikle üretim ve ticaret yoğun mekânlarda 

konumlanmaya baĢlamıĢtır. 

2000 sonrası süreçte kent merkezindeki banka Ģubelerinde yaĢanan aĢırı 

yoğunluk nedeniyle bankalar sanayi ve ticaret merkezlerine yakın konumda bulunan 

Köy Garajı mevkiinde Çevreyolu boyunca yeni Ģubelerini açmaya baĢlamıĢlardır. 

Ayrıca 2010 yılından baĢlayarak kentin batıya doğru kayması sonucunda bankalar 

Fahrikayahan-Çevreyolu bağlantı hattı boyunca lüks rezidansların altında büyük 

mobilya mağazalarının yanında yeni Ģubelerini açmaya baĢlamıĢlardır. 
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   1975'te Garanti Bankası PTT civarındadır (Kısacık, 2012: 177), 1978'de Osmanlı Bankası Temelli 

Pasajı'nda bulunmaktadır  (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 289). 
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1950'lerde kent merkezinde çarĢı denilen bölgede hem üretim yapılıp hem de 

ürünün satıĢı gerçekleĢtirilmeye devam etmektedir. Bir çoğu Ermeni ustalardan 

oluĢan Demirciler ÇarĢısı'nda hem demire Ģekil verilmiĢ hem de ticareti 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Güngör, 2005: 62-63). Yani üretim konut alanında 

gerçekleĢtirilmemesine karĢın üretim ve ticaret aynı mekânda örgütlenmiĢtir ve kent 

merkezi zanaat biçiminde de olsa hala üretimin ve ticaretin merkezi konumundadır.  

1954 yılına ait Malatya kent planı incelendiğinde DDY, Sümer Bez Fabrikası 

ve Tekel yerleĢkeleri kent alanı içinde değerlendirilirken Ģimdiki Malatya-Ankara 

çevreyolu üzerinde Karakavak mevkiinde kurulmuĢ olan ve 1954 yılında faaliyete 

geçen ġeker Fabrikası kent alanı dıĢında değerlendirilmiĢtir. 

3574 sayılı Kararname kuruluĢ kararı alınmıĢ olan Malatya ġeker Fabrikası 

kamu yatırımıyla 1954 yılında 92.702.850 m
2
'lik bir alanda yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Fabrika 1 Ekim 1956'da Türkiye'nin 15. Ģeker fabrikası olarak üretime baĢlamıĢtır. 

Fabrikanın montajını Fransız firması olan Fives-Lille yapmıĢtır. 1957-1966 yılları 

arasında fabrika yerleĢkesine eklemeler yapılmıĢtır. Fabrikanın yapımı Malatya'da ve 

komĢu illerde pancar üreticiliğini teĢvik etmiĢ, bölge ve Malatya kent ekonomisini 

geliĢtirmiĢtir. Bu çerçevede, 1956 yılında Malatya merkez, Akçadağ, DoğanĢehir ve 

Elbistan olmak üzere 4 bölgede 3.400 çiftçi tarafından 32.860 dekar araziden 31.388 

ton pancar üretimi gerçekleĢtirilirken; 1966 yılında Malatya, MaraĢ, Adıyaman ve 

Sivas Ġllerine bağlı merkez, Akçadağ, DoğanĢehir, Elbistan, GölbaĢı, Hekimhan, 

Kangal ve MaraĢ olmak üzere 8 bölgede 5.184 çiftçi tarafından 62.018 dekar 

araziden 164.500 ton pancar üretimi yapı1mıĢtır. 1972 yılında, bu bölgelerden Ģeker 

fabrikası tarafında iĢlenmek için alınan Ģeker pancarı miktarı 191.000 tona ve 1993 

yılında bu oran 400.000 tona yükselmiĢtir. Sonuç olarak, 1956 yılında 2.100 ton 

Ģeker satıĢı yapılırken, 1966 yılında 16.370 ve 1972 yılında da 27.028 ton ve 1993 

yılında 45.000 ton Ģeker satıĢı yapılmıĢtır. Ayrıca, pancar ekiciliği ildeki ve 

bölgedeki hayvancılığı da teĢvik etmiĢtir. 1957 yılında Malatya ġeker Fabrikası'nda 

500 iĢçi çalıĢırken; 1967 yılında fabrikada toplam 1.014 personel çalıĢmıĢtır. Bu 

1.014 personel, kampanya haricinde ortalama 293 iĢçi, kampanya dahilinde 486 iĢçi, 

daimi olarak çalıĢan 78 memur ve 157 hizmetliden oluĢmaktaydı. 1972 yılında ise 
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78'i memur, 179'u iĢçi, 170'i hizmetli ve 600 kadarda geçici iĢçi olmak üzere toplam 

1.027 personel ve 1993 yılında da kampanya haricinde 17'si memur, 176'sı 

sözleĢmeli, 383'ü daimi iĢçi ve 98'i de geçici iĢçi olmak üzere toplam 674 iĢçi ile 

kampanya döneminde 720 iĢçi fabrikada çalıĢmıĢtır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 

96-99; Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 217; Ġki Binli Yıllara, 1993: 56).
96

   

Malatya ġeker Fabrikasının çalıĢma alanı geniĢletilmiĢ ve 1972 yılında bir yem 

fabrikası ile 1974 yılında bir de ispirto (alkol) fabrikası kurulmuĢtur. Fabrika, 1974 

yılında devlet eliyle kurulduğunda alkol üretim kapasitesi bakımından Türkiye'nin 

üçüncü büyük fabrikasıdır. (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 217; Ġki Binli 

Yıllara, 1993: 56). Malatya ġeker Fabrikası'nın kurulmasına bağlı olarak, Hekimhan, 

Arguvan, Darende, DoğanĢehir, Akçadağ, YeĢilyurt ilçelerinde pancar tarımı 

yapılmaya baĢlanmıĢ ve Ģeker sanayi hayvan besiciliğinin geliĢmesini sağlamıĢtır 

(1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1967: 60). 1980'lerde fabrika üretimde kömür ve mazot 

kullanmıĢtır ve su gereksinimi de Tecde'den karĢılanmıĢtır (Yalçın,198?: 15). ġeker 

fabrikası hem hammadde olarak pancar talebiyle kırsalda tarımsal üretimi teĢvik 

etmiĢtir hem köylüye pancar küspesi sağlayarak hayvancılığı geliĢtirmiĢtir hem de 

yerleĢkesi içinde bulunan iĢçi evleri, okul, sinema, spor alanı, hamam gibi sosyal 

yapılarıyla kentleĢme sürecine katkı sağlamıĢtır (Yalçın, 198?: 15, 16). 1970'lerde 

Malatya kentine devlet yatırımlarına devam edilmiĢtir. Bu yatırımlar yalnızca kente 

değil kentin hinterlandında ekonomik katkı sağlamıĢtır. (Harita 8) 

Özel giriĢim tarafından 1947 yılında kurulan Özkan Un Fabrikası'nda 1973 

yılında 56 iĢçi; 1954 yılında kurulan NEME Akümülatör ve Akümülatör 

Malzemeleri Ġmalathanesi ve Oral Un Fabrikası'nda 1973 yılında sırasıyla 11 iĢçi ve 

44 iĢçi çalıĢmaktadır. 1966 yılında Hanımın Çiftliği'nde 15.000 m
2
'lik alanda 

kurulmuĢ olan Doğu Tuğla ve Kiremit Fabrikası'nda 1973 yılında 30 iĢçi 

çalıĢmaktadır. Özkan Un Fabrikası ve Oral Un Fabrikası'nda üretilen un Malatya 

kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Tunceli, MuĢ, Bitlis, Siirt gibi 

doğu ilerine de gönderilmektedir. Doğu Tuğla ve Kiremit Fabrikası ise Malatya ve  

                                                
96  Malatya ve civarı pancar ekicileri kooperatifi, 1955 yılında kurulmuĢtur. Bu kooperatifin ortak 

sayısı Nisan 1966'da 6.557'ye yükselmiĢtir (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 98). 
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Harita 8: 1954 Yılında Malataya'daki Kamu iĢletmelerinin 

ve Kamu Kurumlarına Ait YerleĢkeler 

 

              Kaynak: Malatya Belediyesi 
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ilçelerine kiremit ve tuğla üretmektedir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 

219). 

Malatya kent merkezinde sanayi sitelerinin kurulmasına 1956 yılında Eski 

Sanayi Sitesi'nin kurulmasıyla baĢlamıĢ ve 100 iĢyeri ile 1961 yılında faaliyete 

geçmiĢtir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 1968 yılında ÇavuĢoğlu 

Mahallesi'nde 24.000 m
2
'lik bir alan üzerinde Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nin 

inĢasına baĢlanmıĢ ve site 540 iĢyeri ile 1975 yılında faaliyete geçmiĢtir. 1995 yılında 

bu sanayi sitesinde iĢ yeri sayısı 594'e yükselmiĢtir. 1980 yılında yapımına baĢlanan 

10.292 m
2
'lik Şirolular Küçük Sanayi Sitesi 80 iĢyeri ile 1980 yılında faaliyete 

geçmiĢtir. 1980 yılında Kiltepe Mahallesi'nde inĢasına baĢlanan Uğur Sanayi Sitesi 

240 iĢyeri ile 1981 yılanda faaliyete geçmiĢtir. 1981 yılında ÇavuĢoğlu Mahallesi'nde 

100. Yıl Küçük Sanayi Sitesi 125 iĢyeri ile 1981 yılında faaliyete geçmiĢtir. 1983 

yılında Kiltepe Mahallesi'nde yapımına baĢlanan Güncanlar Küçük Sanayi Sitesi 35 

iĢyeri ile faaliyete geçmiĢtir (Cumhuriyetin 50. Yılında Malatya, 1973: 219; Sosyal, 

Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 186-187; Tarihte Günümüzde 

Malatya, 1996: 99). 

1977 yılında Malatya'nın Arapkir Ġlçesi merkezinde inĢasına baĢlanan ve 1996 

yılında faaliyete geçen Arapkir Küçük Sanayi Sitesi 127 iĢyeri ile 12.000 m2'lik bir 

alanı kaplamaktadır. Malatya'nın YeĢilyurt Ġlçesi'nde, 1980 yılında yapımına baĢlanan 

Özmalatyalılar Küçük Sanayi Sitesi ise 1991 yılında 420.000 m2'lik bir alanda 870 iĢyeri 

ile faaliyete geçmiĢtir (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 187). 

1966 yılı ÇalıĢma Bakanlığı verilerine göre "Malatya'da ĠĢ Kanunu'na tabi 1 

Aralık 1966 tarihinde 953 iĢyeri ve buralarda çalıĢan 16.714 erkek, 1.088 kadın, 186 

çocuk olmak üzere toplam 17.985, iĢçinin çalıĢtığı tespit edilmiĢtir" (1967 Malatya Ġl 

Yıllığı, 1997: 93).  

1966 yılı ÇalıĢma Bakanlığı verilerine göre, Malatya'da Sosyal Sigortalar 

Kanunu'nun kapsamında 1.500 iĢyeri ve bu iĢyerlerinde 12.523 iĢçinin çalıĢtığı tespit 

edilmiĢtir" (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 94). 
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1965 yılı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, Malatya'da 1.212 

tacir bulunmaktadır. Bu tacirlerin iĢ niteliğine göre dağılıĢı Ģöyledir: Bankalar 10, 

kuyumcu 15, manifatura ve tuhafiye 240, bakkal 92, müteahhit 149, hamam, otel, 

sinema ve lokanta 43, mobilya, marangoz, keresteci 117; komisyoncu, nakliyeci, 

mahrukatcı 89; tüccar ve terzi 62; dabak (Deri imalatı) 8; kuru kayısı ve kuru meyve 

taciri 92; bakırcı 13; demirci 32; eczane 9; kasap 12; zahire ve sebzeci 65; inĢaat 

malzemesi 15; halı ve kilim taciri 17; elektrik malzemesi 9; un fabrikası 3; dokumacı 

4; yapı ve istihlak kooperatifleri 39; diğer çeĢitli iĢ kolları 81 olup, bu bölüme 

matbaalar ve yukarda adı geçmeyen diğer iĢ kolları da dahil edilmiĢtir (1967 Malatya 

Ġl Yıllığı, 1997: 95).  

Malatya'da konut üretiminde kullanıma yönelik olarak bir kiremit fabrikası ve 

bir kaç tuğla ocağı mevcutken, bu oranlar 1967 yılında toplam kapasiteleri 10 milyon 

adet civarında üretim kapasitesine sahip 4 kiremit fabrikasına ve 20 tuğla ve briket 

imalathanesine yükselmiĢtir  (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 97).   

1965 yılı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, Malatya'dan dıĢarıya 

214.695.485 TL'lik ürün ihraç edilmiĢtir. Bunların içinde en büyük miktarı tutan 

82.105.694 liralık Sümerbank pamuklu basma sanayi ürünleridir. Bundan sonra 35 

milyon lira ile sigara, 29 milyon lira ile kristal Ģeker, 15 milyon lira ile un ve tatlı sert 

tütün, 8 milyon lira ile kuru kayısı, 6 milyon lira yaĢ üzüm ve yerli dokuma, 2 milyon 

lira kuru fasulye, karpuz kavun kayak kerestesi, haĢhaĢ tohumu, tatlı kayısı çekirdeği 

gelmektedir (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 95). 

Malatya'da devlet kesimine ait sanayi kuruluĢları kentte ekonomik canlanma 

yaratmıĢ ve kentin geniĢlemesiyle özel sektörde yeni sanayi dalları oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. 1960'larda Malatya'da özel giriĢimciler tarafında geliĢtirilebilen sektörler 

değirmencilik ve toprak sanayinde gerçekleĢmiĢtir. 1967 yılında Malatya'da 3 un 

fabrikası faal durumdadır (1967 Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 60, 96). Ayrıca Malatya'da 

1960'ların sonuna doğru kayısı üretimi yaĢ meyve satımının ötesine taĢınmaya 

çalıĢılmıĢ ve bu çaba çerçevesinde özel giriĢimciler tarafından kayısı iĢletmeleri 

kurulmuĢtur. Böylece Malatya'da kayısı üretimi ticarileĢme sürecine girmiĢtir (1967 

Malatya Ġl Yıllığı, 1997: 96). 1968-1969 yıllarına kadar Malatya'da tarımsal üretimde 
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haĢhaĢ ekimi kayısı üretiminden önde gelmektedir. ABD'nin baskıları sonucu 

1970'de 21 ilde serbest olan haĢhaĢ ekimi 4 ile indirilmiĢtir (Kısacık, 2012: 161). Bu 

süreç sonucunda Malatya'da haĢhaĢ üretimi yasaklanmıĢtır.  

Malatya‟da 1968 yılında 'Kalkınmada Öncelikli Yöreler' kapsamına 

alınmasının sonucu olarak 1970'ler kamu kesiminin geniĢletme yatırımları ve özel 

sektörün çeĢitli dallarındaki yatırımlarıyla kısmi bir canlanma dönemi olmuĢtur. Bu 

dönemde gerçekleĢtirilen özel sektör yatırımları, il içi sermaye birikimi ve yurt 

dıĢında çalıĢan isçilerce finanse edilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. 1970'lerde Malatya'da 

en çok iĢyeri açılan sektör sanayi sektörü olmuĢtur. Bu geliĢmede dokuma, taĢa-

toprağa dayalı sanayi önde gelmektedir (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle 

Malatya, 2004: 184).
 97

 Fakat talep azlığı nedeniyle un fabrikaları çok düĢük düzeyde 

üretim gerçekleĢtirmiĢlerdir (Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 122). Malatya yalnızca 

1968'de değil, 1968, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1990, 1992, 1993, 

1994, 1995, 1996 ve 2003 yıllarında da Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) 

kapsamına alınmıĢ ve devlet tarafından sağlanan teĢviklerden yaralanmıĢtır 

(dpt.gov.tr).  

1970'lerde gelindiğinde kentlerde mahalli idare örgütlenmeleri olan belediyeler 

ve il özel idareleri de yoğun olarak sanayileĢmede öncü rol oynamaya baĢlamıĢtır. Bu 

geliĢmeden Malatya kenti de payına düĢeni almıĢtır. Belediye ve il özel idare ortaklı 

1972'de YĠFAġ (YeĢilyurt Tekstil Sanayi Ticaret Aġ), 1974'te MAKSAN (Malatya 

Makine Sanayi), 1984 ANATEKS (Anadolu Tekstil Fabrikası), 1981'de MORMAġ 

(Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri), 1977'de KAYKUR (Kayısı 

Kurutma ve Plup Fabrikası), GÜNTAġ (Gündüzbey Ġplik ve Dokuma Fabrikası Aġ) 

kurulmuĢtur (Tarihte Günümüzde Malatya, 1996: 90, 92; Malatya Ġl yıllığı 1989, 

1990: 122, 131). MEGSAġ (Malatya Ekmek Gıda Fabrikası), ESENLĠK Ġmar ĠnĢaat 
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 1960-1990  arası  Malatya'da  gerçekleĢtirilen imalat sanayinde yatırım yapılan özel sektör 

kuruluĢları Ģunlardır: Gıda Sanayinde, 1962'de Özkan Un Fabrikası, 1974'te Yeni Un Fabrikası, 

1975'te Malatya Un Fabrikası, 1977'de MAGSAġ Bereket Un Fabrikası, 1980'de Fırat Un 

Fabrikası, 1979'da Özkan Kayısı ĠĢletme Fabrikası, 1980'de Elmas Kayısı ĠĢletmesi, 1975'te Kayısı 

Kola Atölyesi, 1972'de Yem ve Gıda Sanayi Yem Fabrikası, 1977'de Soykan Süt Fabrikası, 

1980'de Kanat Ticaret Koll. ġti.; Dokuma ve Giyim Sanayinde, 1972'de YĠFAġ Tekstil Sanayi, 

1976'da ĠPAġ Ġplik Sanayi; Taşa-Toprağa Dayalı Sanayi, 1974'de Solmaz Tuğla Fabrikası, 

1982'de Uçak Tuğla, 1982'de TEKSAN Kireç Sanayi; Metal Eşya Makine İmalatı Sanayi, 

1980'de Doğu Akümalütör Sanayi (Malatya Ġl yıllığı 1989, 1990: 122). 
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Tic. Ltd. ġti
98

, Malatya Belediyesi Fuarcılık Hiz. ve Sanat Etkinlikleri Tic. Aġ 

kurulmuĢtur (Tarihte Günümüzde Malatya, 1996: 85). 

1993 yılı verilerine göre Malatya'da gıda-un-bulgur-yem alanında üretim yapan 

16 fabrikada 293 iĢçi, tuğla-kremit-kireç alanında üretim yapan 8 fabrikada 392 iĢçi, 

23 kayısı fabrikasında 1.198 iĢçi istihdam edilmekteydi. Özellikle gıda alanındaki 

üretim iç pazarla sınırlı kalmıĢtır (Ġki Binli Yıllar, 1993: 68-69). 

1964 sanayi ve iĢyeri sayımına göre Malatya'da özel kesime ait iĢletme sayısı 

kamuya ait iĢletme sayısından fazla olmasına karĢın, kamu özel sektörden daha fazla 

katma değer ve istihdam yaratmıĢtır. Özellikle de gıda, içki, tütün ve dokuma sanayi 

katma değer ve istihdam yaratmaktadır. Ayrıca 1970'lerde Malatya'da iĢletmeye 

açılan toplam 21 imalat sanayi kuruluĢundan 12'si gıda sanayinde olmasına karĢın 

sağlanan istihdam ve üretim kapasitesinin gücü bakımından dokuma ve giyim sanayi 

baĢı çekmektedir. Yani Malatya'daki imalat sanayinde yaratılan katma değerin ve 

istihdamın dağılımı bakımından kamu sektörü yatırımları özel sektör yatırımlarından 

fazladır. 1974-1980 yılları arasında özel kesim tarafından yapılan toplam yatırım tüm 

teĢviklere karĢı kamu kesiminde gerçekleĢtirilen geniĢletme yatırımlarının % 20'si 

düzeyinde kalmıĢtır. Kısacası imalat sanayindeki üretim artıĢı yeni yatırımlardan 

ziyade eski kuruluĢların (Sümerbank, Tekel, ġeker Fabrikası vb) fiili kapasitelerinin 

arttırılması sonucu gerçekleĢmiĢtir (Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 120-121). 

3.1.2.3. 1980 ve Sonrası Dönem: Kent Merkezli Kalkınma ve                      

BüyükĢehir Olma Süreci 

Bu bölümde, 1980 sonrası Neoliberal politikalar bağlamında Malatya 

kentinde, TOKĠ ve ESENLĠK tarafından geliĢtirilen toplu konut projeleri, lüks/kapalı 

konut projeleri, rezidanslar, alıĢveriĢ merkezleri (AVM), kongre merkezleri, oteller, 

özel hastane ve üniversite kampüsleri ve metropoliten ulaĢım projeleri ile büyük iĢ 

merkezleri, tarihi dokuda ve gecekondu mahallelerinde uygulanan kentsel 

dönüĢüm/yenileme alanları, iĢlevi değiĢen/değiĢmekte olan sanayi alanları, mekânsal 
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 Malatya Belediyesinin öncülüğünde kurulmuĢ olup, il özel idaresi de ortakları arasındadır.  

BaĢlangıçta faaliyetleri konut yapım alanında yoğunlaĢmıĢken zamanla market sektöründe öncü 

rol üstlenmiĢtir. 
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dönüĢümü yaratan ekonomik, sosyal ve siyasal dönüĢümle iliĢkilendirilerek 

çözümlenmiĢtir. 

3.1.2.3.1. Makro Ölçekte Bütüncül Kent Mekânının Örgütlenmesi 

Battalgazi Ġlçesi, Malatya'nın ilk yerleĢim yeridir, 1988 yılına kadar 

Eskimalatya ismi ile anılmıĢtı ve Malatya kent merkezine 9 km uzaklıktadır. 

Cumhuriyet Döneminde Malatya'nın il olmasından sonra, 1928 yılında Eskimalatya 

belediye, 1932 yılında ise nahiye olmuĢtur. 1987 yılında Eskimalatya Belediyesi 

encümenlerinin ittifakla aldığı kararla ilçenin adı 'Battalgazi' olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Eskimalatya Kasabası 19.06.1987 tarihinde ilçe olmuĢtur.  Ġlçe kurulduktan sonra 

sosyal yaĢantı hızla geliĢmeye ve değiĢmeye baĢlamıĢtır. Ġlçenin ilk yerleĢim yeri sur 

içerisindedir ve çoğunluğunu eski yapılar oluĢturmaktadır. 30.05.1980 tarihinden Ġlçe 

Ġmar Planı hazırlanmıĢ ve imarlı yapılaĢmaya geçilmiĢtir. Fakat,  ilçenin geniĢ bir 

ova üzerine kurulmuĢ olması ve tarımsal üretimin hakim olması nedeniyle dağınık 

bir yerleĢmeye sahip olan ilçede, evler tipik köy evi niteliğindedir. Evler çoğunlukla 

bahçe içerisinde yapılmıĢtır. Ġlçe son yıllarda diğer illerden, özellikle Adıyaman ve 

ġanlıurfa' dan büyük ölçüde göç almaktadır. Ġlçede, konut sektörü geliĢmemiĢ ve 

kiralık konut sunumu yetersizdir. Bu nedenle, çevre illerden gelen vatandaĢlar 

'yarıcılık usulü' ile tarımsal üretime katılmakta ve yerleĢme olanağı bulmaktadır  

(Kısacık, 2013: 29; Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 51, 52).  

12.09.1980 tarihinde YeĢiltepe ve BahçebaĢı Malatya merkez belediyesine 

bağlanmıĢtır (Malatya Belediyesi, 1985: 71) 99
. 1980‟de 64 mahalle ve 1990‟da ise 

76 mahalle bulunmaktadır. Görüldüğü gibi nüfus artıĢına bağlı olarak mahalle sayısı 

da artmıĢtır (Belediyecilik… , 1990: 60).
 100

 Böylelikle Malatya kenti çeperindeki 

köyleri yutmaya devam etmiĢ ve mekânsal olarak geniĢlemiĢtir. 

04.02.1997 tarihli ve 25 Sayılı Malatya Belediyesi Meclisi Ġmar Planına ĠliĢkin 

Kararı'na göre, Ġnönü Üniversitesi ve çevresinde baĢlamıĢ olan çarpık ve kaçak 
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  YeĢiltepe belediyesi mahalleleri; Atatürk, Cumhuriyet, KoĢu, Seyran, Fatih, Gazi, YeĢilkaynak 

(Cumhuriyetin 50. Yılında, 1973: 31). 
100

 Malatya merkez belediye sınırları içindeki alan 6878 hektar, mücavir alan 9544 hektar ve imar 

alanı 3600 hektar (Malatya Belediyesi, 1984:21). 
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yapılaĢmayı önlemek ve planlı kentleĢmenin sağlanması amacıyla üniversite 

bölgesinde kuzey karayolu, doğusu askeri alan, batısı ġehirgösteren mevkii ile sınırlı 

182 hektarlık alanın imar planı yapılmıĢ ve söz konusu alan kente eklemlenmiĢtir. 

Böylece üniversite yerleĢkesinin geliĢimine paralel olarak doğuya doğru geliĢmeye 

baĢlayan kent, formel yönetim mekânın bir parçası haline gelmiĢtir. 

05.02.1998 tarihli ve 18 Sayılı Malatya Belediyesi Meclisi Ġlave Ġmar Planına 

ĠliĢkin Kararı'na göre, Karakavak bölgesinde kaçak yapılaĢmayı önlemek ve palanlı 

kent geliĢimini sağlamak amacıyla güneyi demiryolu, doğusu askeri alan, kuzeyi 

Topsöğüt ve batısı Horata Çayı ile sınırlı 100 hektarlık alan imar planı kapsamına 

alınmıĢtır. Neticede kent mekânı batıya doğru geniĢlemiĢ ve bir olgu durumundaki 

gecekondu alanı planlı kente eklemlenmiĢtir.  

05.02.1998 tarihli ve 6 Sayılı Malatya Belediyesi Meclisi Samanköyü'nün 

Belediye Hudutlarına Alınmasına ĠliĢkin Kararı'na göre, Malatya merkez ilçeye bağlı 

ve kentin kuzey sınırında bulunan Samanköyü, belediyenin meskun sahasının köyün 

çok yakınlarına kadar ilerlemiĢ olması, köy sakinlerinin çoğunun kent merkezinde 

çalıĢan iĢçi, memur ve esnaf olması, köy halkının alıĢ-veriĢ, eğitim  , sağlık ve sosyal 

gereksinimlerini kent merkezinden sağlıyor olmaları gibi nedenler ile köyde mevcut 

olan köydeki dayanıksız yapı stokunun ıslahı ve yetersiz altyapı sorunun çözümü 

amacıyla Malatya Belediyesi hudutları içine dahil edilmiĢtir. Böylece 90'ların 

sonunda kentin kuzeye doğru gerçekleĢen fiili geniĢlemesi yasal olarak da 

onaylanmıĢtır.  

10.07.2004 tarihli 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu kapsamında 

Banazı  ve BostanbaĢı belde belediyeleri Malatya merkez ilçeye bağlanmıĢtır. Bu 

yasa öncesi Malatya merkez belediyesinde toplam 80 mahalle bulunmaktadır. 

Bunlar: Akpınar, Abdulgaffar, Hasanbey, Aslanbey, AĢağıbağlar, Ataköy, Atatürk,  

BaĢharık, BentbaĢı, BeylerbaĢı, Büyükhüseyinbey, Büyük Mustafa PaĢa, 

Cemalgürsel, CevatpaĢa, Cevherizade, Cirikpınar, Cumhuriyet, Çarmuzu, ÇavuĢoğlu, 

Çilesiz, ÇöĢnük, Çukurdere, Dabakhane, Dernek, Fatih,  Ferhadiye, Fırat, Gazi, 

Göztepe, Hacıabdi, Halfettin, Hamidiye, Hasanvarol, Hidayet, Hocaahmetyesevi, 

Ġlyas, Ġnönü, Ġskender, Ġsmetiye, Ġstiklal, Ġzzetiye, Karakavak, Kavaklıbağ, Kaynarca, 
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Kernek, Kırçuval, Kiltepe, KoĢu, Koyunoğlu, Küçükhüseyinbey, Küçük Mustafa 

PaĢa, Melekbaba, Niyazi, Nuriye, Özalper, PaĢaköĢkü, Salköprü, Samanlı, Sancaktar, 

Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Seyran,  ġehit Fevzi, ġıhbayram, ġıkĢık, ġifa, Tandoğan, 

TaĢtepe, Tecde, Turgut Özal, Uçbağlar, Yaka, Yamaç, Yenihamam, YeĢilkaynak, 

Yıldıztepe, Zafer, Zaviye. (Harita 9) 

Takip eden süreçte 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı 

BüyükĢehir Yasasıyla Malatya büyükĢehir olmuĢtur. Yasa çerçevesinde YeĢilyurt ve 

Battalgazi (Eskimalatya) ilçeleri kent alanına eklemlenmiĢtir. Kentte yerleĢim 

alanında güney-kuzey istikametinde YeĢilyurt ve Battalgazi ilçeleri olarak ikili bir 

siyasal örgütlenmeye  gidilmiĢtir.
101

 Malatya BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı 

YeĢilyurt Ġlçesi'nde toplam 36 mahalle mevcuttur. Bunlar: Abdulgaffar, AĢağıbağlar, 

Atatürk, BahçebaĢı, BentbaĢı, Cemalgürsel, CevatpaĢa, Cumhuriyet, Çarmuzu, 

ÇavuĢoğlu, Çilesiz, Çukurdere, Fatih, Gazi, Hocaahmetyesevi, Ġlyas, Ġnönü, 

Karakavak, Kaynarca, Kiltepe, KoĢu, Koyunoğlu, Melekbaba, Salköprü, Samanlı, 

Özalper, Seyran, Su, ġıhbayram, Tecde, Turgut Özal, Yaka, Yavuz Selim, Yeni, 

YeĢilkaynak, Zaviye (www.malatya.gov.tr). Malatya BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı 

Battalgazi Ġlçesi'nde toplam 48 mahalle mevcuttur. Bunlar: Akpınar, Aslanbey,  

Ataköy, BaĢharık, Battalgazi, Beydağı, BeylerbaĢı, Büyükhüseyinbey, Büyük 

Mustafa PaĢa, Cevherizade, Cirikpınar, ÇöĢnük, Dabakhane, Ferhadiye, Fırat, 

Göztepe, Hacıabdi, Halfettin, Hamidiye, Hasanbey, Hasanvarol, Hidayet, Ġskender, 

Ġsmetiye, Ġstiklal, Ġzzetiye, Kavaklıbağ, Kernek, Kırçuval, Küçükhüseyinbey, Küçük 

Mustafa PaĢa, Niyazi, Nuriye, PaĢaköĢkü, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, 

ġehit Fevzi, ġıkĢık, ġifa, Tandoğan, TaĢtepe, Uçbağlar, Yamaç, Yenihamam, 

Yıldıztepe, Zafer (www.malatya.gov.tr). Ayrıca kent çeperindeki Tecde, Bulgurlu ve 

Çamurlu köyleri ile Ġnönü Üniversite Kampüsü ve Banazı (Konak)
102

 eski belde 

belediyesi kentin mücavir alanı içine alınmıĢtır. (Harita 10) 

                                                
101

 Malatya  Belediyesi  nezdinde  Malatya'nın  büyükĢehir  olması  amacıyla  pek çok giriĢimde 

bulunulmuĢtur. Öyle ki 15.05.1992 tarihli ve 45 Sayılı Malatya Belediye Meclisi Ġl Merkezinin 

BüyükĢehir Statüsüne DönüĢtürülmesi Hakkında Karara göre, Malatya kenti ilçe düzeyinde 

Beydağı ve Fırat adıyla iki yerleĢime bölünerek büyükĢehir statüsüne dönüĢtürülmesi amacıyla 

belediye meclisi oy birliği ile karar almıĢtır. Fakat bu arzu ancak 2012 yılında gerçekleĢebilmiĢtir.  
102

  Banazı (Konak) eski belde belediyesine bağlı mahaleler: BahçebaĢı, Su ve Yeni Mahalleleridir. 



YAKA  MAH 

H.AHMET YESEVİ MAH 

ÇARMUZU MAH 

ASKERİ ALAN 

BATTALGAZİ MAH 

KİLTEPE MAH 

GÖZTEPE MAH 

TANDOGAN MYAILHDIZTEPE MAH 
SARICIOĞLU MAH 

ÇAVUŞOĞLU 
GAZİ MAH UCBAGLAR 

BULGURLU MAH 
İSMETİYE MAH 

İNÖNÜ MAH NİYAZİ MAH ZAFER MAH B.H.BEYMAH 

CEVATPAŞA MAH. 

ÇÖŞNÜK MAH FIRAT MAH ÇAMURLU MAH 
CEVHERİZADE MAH 

ASKERİ ALAN T.ÖZAL MAH  ÖZALPER MAH 
H. VAROL MAH. 

ZAVİYE MAH 

ÇAMURLU MAH 

ASKERİ ALAN KARAKAVAK MAH. ÜNİVERSİTE 

BEYDAĞI MAH. 

YAVUZ SELİM MAH. TECDE MAH. 

BAHÇEBAŞI MAH. 

YENİ MAH. 
SU MAH. 
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Harita 10: 2013 Yılında Mahalle Ölçeğinde Malatya Kent YerleĢimi 

 
    Kaynak: Malatya Belediyesi 
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        2013 yılında Malatya'nın büyükĢehir olması sonucunda Orduzu, BostanbaĢı, 

YeĢilyurt (Gündüzbey), havaalanı, Battalgazi (Eskimalatya), Hanımın Çiftliği, 

Topsöğüt, ġahnahan ve Dilek, Malatya kent mücavir alanına dahil edilmiĢtir. 

Böylelikle kent alanı batı-kuzey yönünde  geniĢlemiĢtir.  

"Ġstanbul-Kocaeli, Ġzmir-Manisa, Mersin-Adana gibi iller, Ģimdiden birbirleri 

ile il sınırlarını aĢan gündelik iliĢkiler ölçeğinde sürekli bir iliĢki içindedir. Bunun en 

temel göstergesi emek pazarının il sınırlarını aĢmasıdır.Ġnsanlar iĢ ve sosyalleĢmek 

için düzenli ve günlük olarak iki il arasında hareket etmektedir..." (Köroğlu, 2012: 

40). Malatya-Elazığ ve Malatya-Adıyaman illeri arasında da özellikle 2000 sonrası 

süreçte yapılan duble yollar, gerçekleĢen göreli ekonomik iyileĢme ve bu iller 

arasında tarihsel süreç içinde geliĢmiĢ olan ekonomik, siyasi, kültürel iliĢki 

sonucunda önemli bir nüfus devimini ve sermaye akıĢını gerçekleĢmektedir. Ġller 

arasında bu devimin özellikle Malatya kentinin ekonomik, kültürel ve siyasal olarak 

geliĢimini olumlu yönde etkilemiĢ ve Malatya kent merkezini bir çekim merkezine 

dönüĢtürmüĢtür.  

YeĢilyurt üzerinden 1969 yılında yapımına baĢlanan 111 km'lik Malatya-

Adıyaman karayolu 2013 yılında tamamlanmıĢtır (2011 Yılı Yatırım Programı, 2011: 

245). Bu karayolu ile iki il arasında ulaĢım daha az zamanda ve daha konforlu 

yapılması sağlanabilecek ve iki kent arasındaki devinim artacaktır. 

2007-2013 yılları arasında yapılan devlet yatırımları sonucunda 18 km'lik 

Malatya havaalanı yolu geniĢletilmiĢ (2011 Yılı Yatırım Programı, 2011: 242) ve 

havaalanın kapasitesi arttırılmıĢtır. Malatya Kuzey Çevre Yolu için kamulaĢtırmalar 

baĢladı ve yeni nazım imar planı kapsamında yeni çevre yolu imara açılmıĢtır.
103

 

 

                                                
103  2005  sonrası  Malatya  kent  nazım  imar palının yenilenmesi sürecinde kent alanına dahil 

edilebileceği düĢünülen beyler deresi viyadükü ile Ankara-Adana yol ayrımına kadar olan 

bölgede arazi fiyatları yükselmiĢtir. Planın kesinleĢmesinin ardından bu bölgenin kent 

yerleĢimine dahil edilmemesi nedeniyle bir miktar düĢüĢ olsa da uzun vadede bölgenin 

yapılaĢmaya açılacağı düĢüncesi ve yeni büyükĢehir kapsamında bölgedeki köylerin mahalleye 

dönüĢtürülerek belediyelik olması arazi rantını hala yüksek tutmaktadır. 
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3.1.2.3.2. Mikro Ölçekte Ġç Kent Mekânının Örgütlenmesi 

1984 yılında kentle YeĢiltepe Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan yol 

güzergâhına yapılacak olan üst geçit için ve. 1984 yılında 2. Ordu Garnizon 

Lojmanlarını kente bağlayacak yol için kamulaĢtırmalar yapılmıĢtır (Malatya 

Belediyesi, 1985: 63). Bu kamu yatırımları gecekondu mahallesi olan YeĢiltepe'nin 

kente eklemlenmesinin önünü açmıĢtır. 

1998-2013 yılları arasında gerçekleĢtirilen devlet yatırımlara sonucunda 

Malatya-Battalgazi (Eskimalatya) arasındaki 9 km'lik bağlantı yolu geniĢletilmiĢ ve 

bu yol 2009-2013 yılları arasında yapılan Battalgazi Köprülü KavĢağı ile üç alt 

geçidin yapıldığı ve geniĢletilen Malatya Çevre Yoluna bağlanmıĢtır (2011 Yılı 

Yatırım Programı, 2011: 242, 243). Böylece hem Malatya'nın doğu-batı kavĢağı 

olma özelliği güçlendirilmiĢ hem de 2011 yılında büyükĢehir olma yolunda ilerleyen 

Malatya'nın hinterlandındaki Eskimalatya ile eklemlenmesi sağlanmıĢtır. Bu sürecin 

sonucunda yeni açılan kavĢaktan Eskimalatya'ya giden yolu üzerinde 1-2 katlı 

bahçeli konutların yerine kat yoğunlu yüksek siteler yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

08.01.1992 tarihli ve 93 Sayılı Malatya Belediye Meclisi Toplu Konut Alanı ve 

Kredi Hakkında Karara göre, merkez ilçeye bağlı YeĢiltepe ve Yaka Köyü 

mevkiinde 670.299 m
2
'lik alan 'Ucuz Konut Alanı' ve 'Toplu Konut Bölgesi' olarak 

iskâna açılması amacıyla çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Ayrıca Malatya Belediyesi bu 

bölgede yapmayı planladığı toplu konutlar için Toplu Konut Ġdaresi'nden kredi almak 

için giriĢimlerde bulunma kararı da alınmıĢtır. Bu kapsamda Malatya Belediyesi 

tarafından kooperatiflerle ortak Yakınkent konutları ile Malatya Belediyesi Esenlik 

ġirketi tarafından YeĢiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaptırılan YeĢilevler 

toplu konut çalıĢması; 1.020 konutluk 15'er katlı bloklar halinde inĢa edilmiĢtir. 

Fakat tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da konut tedarikinde özel sektör 

önü çekmektedir. 

Bahçeli Villalar Yapı Kooperatifi Malatya-Elazığ karayolu üzerinde önceleri 

askeri saha olarak iĢaretli iken, sonraları Bulgurlu Köyü tapusuna aktarılmıĢ bir 

parsel üzerinde 1992 yılında villalardan oluĢan bir site yapmak amacıyla giriĢimde 
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bulunmuĢtur (1992/1457 Sayılı Malatya Valiliği Kararı). Kentin üniversite 

istikametinde geliĢimi 90'larda kooperatif düzeyinde giriĢimlerle baĢlamıĢ ve 1997'de 

üniversite ve çevresinin belediye sorumluluk alanına alınmasıyla bu süreç 

hızlanmıĢtır.  

2000'lerin baĢında Malatya'da açılması planlanan Kuzey Çevre Yolu'nu mevcut 

çevreyoluna bağlaması için Fahri Kayahan Bulvarı yapılmıĢtır. Malatya Belediyesi 

ise bu bulvar çevresinde konut yapımına açılan alanlara altyapı götürmekte ve 

parselasyonunu gerçekleĢtirmektedir. 01.12.2006 tarihli ve 182 sayılı Malatya 

Belediyesi meclis kararıyla uygulanan “Karakavak-Tecde Bölgesi Revizyon Ġmar 

Planı”na göre; Fahri Kayahan Bulvarı boyunca minimum parsel büyüklüğü 1800 m
2
 

olarak belirlenmiĢtir; parselin 1,5 katı yapı izni verilmektedir ve konut parsellerinin 

en az % 35‟i kadar bir alan hiçbir yapay malzeme kullanılmadan doğal toprak örtüsü 

olarak bırakılması kabul edilmiĢtir (AktaĢ Polat, 2012: 1258). 

Belediye bu düzenlemeyle, parsellerin küçülmesinin önüne geçmeyi ve 

parsellerin yatay olarak değil dikey olarak konutlaĢmasını sağlamayı 

hedeflemektedir. Böylece hem parsellerin küçülmesi durumunda her bir parsel için 

ayrı sınırlar oluĢturulmasının, daha az katlı binalar yapılmak zorunda kalınmasının, 

her bina için ayrı ayrı asansör ve merdiven boĢluğu gibi inĢaat maliyetini arttırıcı 

düzenlemelerin yapılmasının ve yeĢil alan olarak kullanılabilecek yerlerin konut 

yapımında kullanılmasının önüne geçilmektedir hem belediye tarafından var olan 

konut mekânlarında büyük bir sorun yaratan otopark sorunun yeni bir kentsel mekân 

örgütlenmesi olan güvenlikli sitelerde çözmektedir
104

 hem de belediye yeĢil alanların 

düzenlenmesi ve bakımı ile ilgili sorumluluklarının bir kısmını sitelere 

devretmektedir. Yani, site sınırı içindeki yeĢil alanın bakımından site sakinleri 

sorumlu tutulmuĢtur. Sitelerde kapıcı olarak istihdam edilenlerin aynı zamanda 

sitenin bahçıvanlığını da yapmaktadır. Bu bağlamda da belediye güvenlikli sitelerin 

yapımının teĢvik etmektedir. Bu teĢvike paralel olarak üst ve orta gelir grubunun yeni 

konutlara ve konut alanlarına yönelmesi özellikle Fahri Kayahan Bulvarı boyunca 

                                                
104 Malatya'da 7  site kapalı otoparka, 29 site açık otoparka, 16 site hem açık hem de kapalı otoparka 

sahiptir. 2000 öncesi yapılan 5 site ise otoparka sahip değildir (AktaĢ Polat, 2012: 1260).  
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güvenlikli sitelerin oluĢmasına neden olmaktadır" (AktaĢ Polat, 2012: 1258, 1259, 

1260). 

Bununla birlikte yalnızca yerel örgütlenme değil merkezi örgütlenme 

tarafından da bu süreç desteklenmektedir. Bu süreçle birlikte bir taraftan polise ait 

önleyici kolluk hizmetlerinin sorumluluğu site güvenlik görevlilerine aktarılmakta 

diğer taraftan da polise ait bu hizmetler bir nevi özelleĢtirilerek ve güvenlik 

Ģirketlerinin kurulmasının önü açılarak kapitalist üretimin mantığına uygun olarak 

yeni bir hizmet sektörü oluĢturularak istihdam yaratılmaktadır. Yani mekânsal 

düzenlemelerle ekonomik olanaklar yaratılmaktadır.
105

 

2012 yılı itibari ile Malaya kent merkezinde 57 güvenlikli site bulunmaktadır. 

30 güvenlikli sitenin ise inĢaatı devam etmektedir. Bu güvenlikli sitelerden 4'ü 2000 

öncesinde, 7‟si 2000-2005 yılları arasında, 23'si 2005-2010 yılları arasında ve 24'ü 

2010 sonrasında oturulmaya baĢlanmıĢtır.
106

 Güvenlikli siteler ağırlıklı olarak Fahri 

Kayahan Bulvarı boyunca konuĢlanmıĢtır. Yapımı devam edenlerin 26‟sı ise Fahri 

Kayahan Bulvarı‟nda yeni açılması planlanan bağlantı yolu üzerinde inĢa 

edilmektedir. Ayrıca genellikle güvenlikli sitelerin ana arterler boyunca inĢa edilmiĢ 

ve ana arterden içe doğru gidildikçe güvenlikli siteler ve binaların kat sayısı 

azalmaktadır (AktaĢ Polat, 2012: 1258, 1259). 

                                                
105

 57 güvenlikli sitede toplam 98 güvenlik görevlisinin çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Valiliğe güvenlik 

görevlisi istihdam izni için baĢvuran site sayısı ise 31'dir Malatya Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü 

Özel Güvenlik ġubesi‟nin 2012 yılı verilerine göre; 2010 yılında toplam 286 kurumda 1064 özel 

güvenlik görevlisi, 2011 yılında ise toplam 325 kurumda 1127 özel güvenlik görevlisi istihdam 

edilmiĢtir. Malatya menĢeli özel güvenlik hizmeti sunan Ģirket sayısı 9‟dur. Güvenlik hizmeti 

veren dıĢ menĢeli Ģirket sayısı ise 25‟tir. Malatya‟daki güvenlikli sitelere ise yalnızca Malatya 

kökenli Ģirketler hizmet vermektedir. Bunun ana nedeni ise sitelerdeki kar marjı özelliklede 

Ankara ve Ġstanbul kökenli sermayesi güçlü Ģirketler için karlı görülmemesidir. Malatya‟da 
güvenlik hizmeti sunulan kurumlar içinde “sitelerin” oranı yalnızca % 9‟dur. Ancak, güvenlik 

talep eden sitelerin sayısı hızla artmaktadır. Sermaye yapısı güçlü dıĢ menĢeli Ģirketler bu alanı 

karlı görmeye baĢlarlarsa yerli güvenlik firmalarının görece daha güçlü güvenlik firmalarıyla 

rekabet edebilmeleri mümkün değildir (AktaĢ Polat, 2012: 1258, 1259).  
106

 2012 yılı itibari ileMalatya kent mekânında 3 villalardan oluĢan site mevcuttur. YeĢiltepe Sitesi (27 

villa) Topsöğüt Belde Belediyesi‟ne bağlı, Yıldıztepe Sitesi (67 villa) Orduzu Belde Belediyesi‟ne 

bağlı ve Villa Kent Sitesi (38 villa) Malatya Merkez Belediyesi‟ne bağlıdır. Bu üç sitenin de 

1990‟larda inĢaatına baĢlanmıĢ ancak 2000‟in baĢında oturum gerçekleĢmiĢtir (AktaĢ Polat, 2012: 

1259). 
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Bankalar tarafından sunulan uygun konut kredileri de güvelikli site oluĢumu 

sürecini desteklemektedir. Konut sektöründeki bu süreç müteahhitlerde ciddi bir 

sermaye birikimi yaratmaktadır. Sermayedarın elinde biriken bu kapital sanayi 

üretimine aktarılarak kent ekonomisinin sürdürülebilirliği desteklenmelidir (AktaĢ 

Polat, 2012: 1259). 

Malatya‟da güvenlikli kentlerin geliĢmeye baĢladığı 2000 yılı sonrasına kadar, 

kent merkezi üst ve orta gelir grubuna ait konut alanlarının bulunduğu mekândır. 

Özellikle‟de Kanalboyu ve Valikonağı üst gelir grubunun ikamet ettiği mekânlardı 

ve ana cadde boyunca konut fiyatları ve donanımı yüksekti. Ancak bu mekânlarda 

gelir gruplarının yaĢam alanları arasında keskin ayrımlar söz konusu değildi. Yani 

Kanalboyu'ndan ara bir sokağa girdiğiniz de daha alt gelir grubunun ikamet ettiği 

apartman ya da müstakil konutlar bulunmaktaydı. Ayrıca, Kanalboyunu da içine alan 

Derme Mahallesi ile Malatya'yı güneyden çevreleyen gecekondulardan oluĢan 

Yamaç Mahallesi iç içe geçmiĢti (AktaĢ Polat, 2006: 36-40). 

1984 yılında 2981 sayılı kanun kapsamında çıkan imar affından yararlanmak 

için Malatya Belediyesi'ne yaklaĢık 14.000 baĢvuru yapılmıĢ; fakat bunlarda yalnızca 

60 dosya için ruhsat verilebilmiĢtir. Diğerlerine ise hisseli parsel olmaları ve imar 

planlarının bulunmaması nedenleriyle ruhsat verilmemiĢtir (Malatya Belediyesi, 

1985: 51). 

1990'ların sonunda Malatya'da, Kaynarca, Fırat, Yamaç, Beydağı, Kiltepe, 

YeĢiltepe, Melekbaba
107

, TaĢtepe, Tandoğan, ÇöĢnük (ġentürk, 1999:110)  olmak 

üzere 10 gecekondu mahallesi bulunmaktadır. 06.02.1992 tarihli ve 7 Sayılı Malatya 

Belediyesi Meclisi Gecekondu Önleme Bölgesi'nin Tespiti Kararı'na göre, Beydağı 

yamacı ile, TaĢtepe ve Tecde yerleĢim alanlarında oluĢan gecekondu dokusunun 

iyileĢtirilmesi, tasfiye edilmesi ve yeniden gecekondu yapımının önlenmesi amacıyla 

ve 775 Sayılı Gecekondu Yasası uyarınca gecekondu önleme bölgelerinin 

oluĢturulmasına karar verilmiĢtir. 

                                                
107

 1960'larda TaĢtepe,  Melekbaba Mahalleleri bulunmaktadır. Mahallelerdeki evler kerpiçten 

yapılmıĢtır (Yalsızuçanlar, 2012: 21, 163) . 
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2000'lerin ortasına gelindiğinde Kernek‟te artık hemen hemen hiç yer 

kalmamıĢ ve kuzeyinde yer alan askeri alanla sınır hale gelmiĢtir. Ancak, askeri 

alanda gecekondulaĢmaya silahlı kuvvetlerin izin vermeyeceği düĢüncesiyle bu alana 

girilememiĢtir. Bu nedenle Beydağı‟na doğru yeni gecekondu alanları 

oluĢturulamamıĢ, onun yerine daha önce açılmıĢ gecekondu evlerinin etrafındaki 

bahçelerde konut yapılmaya baĢlanmıĢtır (AktaĢ Polat, 2006: 39). 

2006 yılında Malatya‟da, 10 ayrı gecekondu alanı bulunmakta ve sadece 

Kernek (Fırat, Yamaç Hasan Varol, Beydağı Mahalleleri)‟te 1500‟in üzerinde hane 

yaĢamaktadır. 2006 yılında Kernek Mahallesi'nde iki cami, bir sağlık ocağı, bir 

ilköğretim okulu, anaokuluna dönüĢtürülmüĢ bir otobüs ile Büyük çoğunluğu kanal 

üzerinde yoğunlaĢmıĢ aĢağı yukarı 6-7 küçük bakkal ile 2 ekmek fırını 

bulunmaktadır. Gençlerin sosyalleĢebileceği park bulunmamaktadır. Kernek‟te tek 

katlı bahçeli konutlar bulunmakta olup bunlarda % 30 ile % 40‟ı sonradan tapu ya da 

tapu tahsisi almıĢ ve % 70 ile % 60‟ı ise tapusuzdur. Bu konutlarda oturanların 

yaklaĢık % 90‟ı ev sahibi iken yalnızca % 10‟u kiracıdır. Kiracılar ucuz olduğu için 

bu konutlarda oturmaktadır. Konut devinimi sınırlıdır ve buradaki kiracıların büyük 

bir bölümünün daha önceki oturduğu konutta gecekondudur (AktaĢ Polat, 2006: 35, 

39, 40). 

TOKĠ ile Malatya Belediye BaĢkanlığı arasında, 'Malatya Merkez Beydağı 

Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi'
108

 ne iliĢkin olarak 12/04/2007 

tarihinde Ön Protokol, 05/05/2008 tarihinde ise Ana Protokol imzalanarak çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. Söz konusu protokol kapsamında bulunan Merkez Beydağı, Yamaç 

mahallelerinin tamamı ile Fırat mahallesinin bir kısmına yönelik tespit, değerleme ve 

                                                
108

    YaklaĢık 373.000 m² park alanı, spor alanı ve rekreasyon alanı olarak planlanmıĢtır. Park alanı ve 

rekreasyon alanı içerisinde kafeler, çay bahçeleri, oturma alanları gezi ve yürüyüĢ alanları 
bulunacaktır. Kültürel etkinliklerin rahatça yapılabilmesi için, kültür merkezi, boĢ vakitlerin 

değerlendirilebileceği ve alıĢveriĢ ihtiyacının karĢılanacağı alıĢ – veriĢ merkezi yapılması 

planlanmaktadır. Eğitim alanları olarak 3 adet ilköğretim alanı, 2 adet orta öğretim alanı, 2 adet 

kreĢ alanı, 2 adet yurt alanı planlanmıĢ bölgede yaĢayacak olan insanlara fiziki olarak güzel bir 

eğitim ortama hazırlamak için çağın gerektirdiği her türlü imkân hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Sağlık açısından 2 adet sağlık merkezi bölge halkının sağlık hizmetlerinden ve aile 

hekimliğinden en güzel Ģekilde yararlanması sağlanacaktır. Dini Tesis alanları olarak 5 adet 

camii olacaktır. Kentsel DönüĢüm ve geliĢim proje alanının ortasına kapalı alıĢ veriĢ merkezi 

yapılacak olup yeni bir cazibe merkezi oluĢturulacaktır.  
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projelendirme çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. YaklaĢık olarak 220 Hektarlık alanda 

yapılacak Beydağı, Yamaç Mahalleleri'nin tamamı ile Fırat Mahallesi'nin bir kısmına 

kapsayan Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi, kapsamında kalan alanda; yaklaĢık 

4000 adet konut bulunmaktadır. Söz konusu proje alanında, TOKĠ tarafından 85m², 

90m², 120m², 131m²,‟lik konut tiplerinden oluĢan yaklaĢık 14000 adet konut 

uygulaması yapılamaktadır. Proje 4 etapta gerçekleĢtirilmektedir. 

Mart 2013 sonu itibarı ile 1. etabında 1173 adet konut bulunmaktadır. 1047 

adet konutun yıkımı yapılmıĢtır. AnlaĢma sağlanamayan 159 hak sahibinin acele 

kamulaĢtırma iĢlemleri yapılmaktadır. 05.05.2011 tarihinde projenin 2. Etabında 568 

konut ihalesi yapılmıĢ ve bu konutlar tamamlanma aĢamasına yaklaĢmıĢtır.  

Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim proje alanındaki hak sahipleri bölgenin yükselen 

değeri olan dönüĢüm alanından uzaklaĢtırılmayarak talep etmeleri halinde aynı 

bölgeden konut/dükkân sahibi olmaları sağlanacaktır. Yapılacak uygulama 

kapsamında hak sahiplerinin her birinin; yapı, arsa, müĢtemilat, ağaç vb. her bir 

gayrimenkulü karĢılığı hak ettiği bitmiĢ konut/ticaret hakkı tespit edilerek yeni mülk 

sahibi olmaları sağlanacak olup borçlanmaları halinde söz konusu borç bedelinin 

uzun vadeli geri ödemelerinin yapılması sağlanacaktır.  

 

2006 yılında Dernek Mahallesi'nde Kanalboyu civarında çok sayıda lokanta ve 

kafeterya, ayrıca Ġpek caddesi boyunca da marketler ve küçük mağazalar yer 

almaktadır. Emlakçı, doktor ya da avukat gibi yazıhaneler hiç bulunmamaktadır. 

Mahalle‟de hiç hastane ya da sağlık ocağı olmamasına karĢın, Devlet Hastanesi'ne, 

özel hastanelere ve çevre mahallelerin sağlık ocaklarına çok yakın bir konumdadır 

(AktaĢ Polat, 2006: 37). Dernek Mahallesi, 1990‟larda yaklaĢık 1500 haneden 

oluĢurken (Belediyecilik…,1990: 70) 2006 yılında mahallede yaklaĢık hane sayısı 

2000'dir ve yaklaĢık 6000 kiĢi ikamet etmektedir. Mahallede apartmanlaĢmayla yapı 

yoğunluğu artmıĢ ve mahalle nüfusu hızla artmıĢtır. Mahallede birkaç yerli aile 

dıĢında genelde Darende, Pütürge ile Elazığ Baskil‟den göç edenler yaĢamaktadır. 

Mahalle sakinlerinin genelde memurlar, sanayiciler, kayısı tüccarları gibi üst düzey 

gelir grubuna aittir (AktaĢ Polat, 2006: 37).  
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Türkiye'de 1950 sonrası uygulamaya konan karayollarının geliĢtirilmesi 

politikalarının bir sonucu olarak motorlu taĢıt sayısı hızla artmıĢtır. Bu bağlamda 

Malatya'daki motorlu araç sayısı hızla artmıĢtır. Malatya'daki motorlu taĢıt sayı 

1973‟te 2.619, 1974'te 3.698, 1975'te 4.445, 1976'da 5.345, 1977'de 5.643, 1978'de 

6.025, 1979'da 6.606, 1980'de 7.000'e (Türkiye Karayolları Ġstatistik Yıllığı, 1981: 

64) çıkmıĢtır. 

Karayolu geliĢmesine paralel olarak bir taraftan motorlu taĢıt sayısı hızla 

artarken diğer taraftan da Malatya kent taĢımacılığı hızla geliĢme göstermiĢtir. Bu 

çerçevede, Karakavak mevkiinde 178.000 m
2
'lik bir alanda çevre yolu üzerinde yeni 

bir Ģehirlerarası otobüs terminali inĢa edilmiĢ ve 01.01.1999 tarihinde hizmete 

girmiĢtir. Terminal zemin üstüne 3 kat olarak inĢa edilmiĢtir. 6.850 m
2 

kullanım 

alanına sahip zemin katta, kapalı alanda; 1'i büyük 3 adet bekleme salonu, 56 

yazıhane, 25 iĢyeri, 1 bebek emzirme odası, 1 güvenlik odası, 1 restaurant, 1 

kafeterya ile açık alanda; 15.000 m
2
‟lik 30 araç kapasiteli otobüs parkı, 5.000 m

2
'lik 

yolculara tahsisli otopark ile firmalara ait ikram depoları bulunmaktadır. Ayrıca diğer 

katlarda, iĢyeri ve Ģirket büroları, toplantı salonu, 112 acil servis, mescit, teknik 

servis, merkez odası, santral odası, idari büro yer almaktadır. Terminalin 

çevresindeki peyzaj çalıĢmasının yapıldığı 55 dönümlük kısım ise yeĢil alan olarak 

kullanılmaktadır. Terminale hizmet sunan 1 adet polis karakolu ve 1 adette zabıta 

karakolu bulunmaktadır.  

Yeni otobüs terminalinin Karakavak mevkiinde hizmete girmesiyle eski otogar 

alanı Malatya'nın batı ve kuzeyinde kalan ilçe ve köyleriyle (Akçadağ, DoğanĢehir, 

Darende) olan ulaĢımının sağlanmasında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bugün Köy 

Garajı olarak ifade edilen garaj, özellikle kentin batı ve güneyinde kalan yerleĢim 

yerleriyle karayolu ulaĢımını sağlayan ve dağınık biçimde çevre yolunda 

konumlanmıĢ olan köy ve ilçe ulaĢım araçlarını belli bir merkeze toplamıĢtır. 

Malatya'nın kuzey ve doğusunda kalan ilçe ve köylerle (Eskimalatya, Kale, Pötürge) 

ulaĢım ise Malatya'nın Osmanlı'dan beri ticaret mekânı olan Akpınar semtini çevre 

yoluna bağlayan mevkide örgütlenmiĢtir. Bu mevkide Ziraaat Bankası'na ve 
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ĠĢbankası'na iat Ģubelerde bulunmaktadır. Yani çeperden gelen insanlar ihiyaç 

duydukları mal ve hizmete kolaylıkla ulaĢabilmektedir.  

Toplam 2.500 m
2
 kapalı alanı bulunan Sabancı Kültür Merkezi 11.442 m

2
 alan 

üzerinde kurulmuĢ ve dönemi itibariyle kentteki tek kültür merkezidir olarak 22 

Ocak 1990 tarihinde hizmete girmiĢtir. Yapımı Sabancı Vakfı tarafından 

gerçekleĢtirilen Sabancı Kültür Merkezi‟nin kullanım hakkı Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'ne devredilmiĢtir. Sabancı Kültür Merkezi‟nde, 400 kiĢilik çok amaçlı 

salon, sergi faaliyetleri için 350 m
2
‟lik sergi salonu, yetiĢkinler ve çocuklar için 750 

m
2
‟lik kütüphane, güzel sanat dalları ve sanat çalıĢmaları için halkın hizmetine 

sunulmuĢ olan 200 m
2
‟lik üç eğitim atölyesi bulunmaktadır (sabancivakfi.org). 

Malatya kentinde ilk tiyatro resmi olarak bölge tiyatrosu adıyla 1966 yılında 

kurulmuĢ olmasına karĢın Devlet Tiyatroları 2008 yılında ve ġehir Tiyatroları'da 

2011 yılında da kurulabilmiĢtir (Kısacık, 2013: 121, 274). Bu çerçevede, tiyatro 

gösterimleri ise 2008 yılından beri Ġstasyon Caddesinin Çevre yoluna bağlandığı 

kavĢakta inĢa edilmiĢ olan Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleĢtirilmektedir. 

Böylece cumhuriyetin ilk yıllarında devlet yatırımıyla Halkevi'nde gerçekleĢtirilen 

tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler, 1980 sonrası süreçte özel yatırımcıların 

sosyal projeleriyle desteklenmeye baĢlamıĢtır. 

Kent merkezinde 1988 yılında açık yüzme havuzu ile 1989 yılında da kapalı 

yüzme havuzu hizmete girmiĢtir. Böylece 1980 yılına kadar 40.000 m
2 

olan spor 

tesisi geniĢliği 1988 yılında 504.000 m
2
'ye ulaĢmıĢtır (Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 

107). Ayrıca, bu son yatırımlarla, ilk olarak 1962 yılında Malatya Ġnönü 

Stadyumu'nun yapımıyla baĢlayan süreç 1990'lara ulaĢıldığında, bu mevkiinin spor 

etkinlikleri için bir çekim merkezine dönüĢtürülmesiyle sonuçlanmıĢtır. Fakat artan 

nüfus ve kent alanının doğuya doğruda geniĢlemesi neticesinde ilgili mevki kent 

merkezinde kalmaya baĢlamıĢtır.  

1938 yılında hizmete girmiĢ ola Malatya Belediyesi'ne ait kent merkezindeki 

bina 2009 yılında yıkılmıĢ ve yerine meydan yapılmıĢtır. 2009 yılından itibaren 

2002-2008 yılları arasında Sümer Bez Fabrikası'nın eski arazisinin 60.000 m
2
'lik 

kısmı üzerinde yapılmıĢ olan yeni belediye binasına taĢınılmıĢtır. Belediye binasının 
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çevre yolu kısmında cami yapımı baĢlanmıĢtır. Ayrıca ġeker Fabrikası'nın arazisinin 

bir kısmında 2009-2013 yılları arasında yapılan devlet yatırımı ile 640 yataklı 

105.740 m
2
'lik bölge hastanesi ile 2009-2014 yılları arasında Malatya Emniyet 

Müdürlüğü'nün yeni binası inĢa edilmektedir (2011 Yılı Yatırım Programı, 2011: 

244). 1980 sonrası Türkiye'de uygulamaya konan özelleĢtirme politikası sonucunda 

Malatya kentinde fabrikaların bir kısmı kamuya devredilirken bir kısmı da özel 

sektöre geçmiĢtir. Bu süreç sonucunda sanayi üretim mekânları hizmet üretim 

mekânlarına dönüĢmüĢtür. Kamu hastane, okul yapımında bu arazileri kullanırken 

özel sektör zamanla kent merkezinde kalan ve arazi rantının yüksek olduğu bu 

alanlar üzerinde AVM gibi tüketimi ve eğlenceyi birleĢtiren yeni mekânlar 

oluĢturulmuĢtur. 

Malatya Yamadağ Kayak merkezi 1993-2012 yılları arasında inĢa edilmiĢ, 

2010-2012 arasında Nemrut Hizmet Evi inĢa edilmiĢtir. 2009 yılında yapımına 

baĢlanan 94 km'lik Nemrut Dağı Turistik Yolu 2014 yılında tamamlanacaktır (2011 

Yılı Yatırım Programı, 2011: 243, 246). Bu yatırımlar sonucunda Malatya'da Turizm 

geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  

1960'lardan itibaren dünya da geliĢen koruma anlayıĢı ve özellikle 2000'lerden 

itibaren egemen olamaya baĢlayan kentlerin markalaĢma yarıĢı Malatya kent 

ölçeğinde de yansımasını göstermiĢ ve Eskimalatya'daki Kervansaray ile Malatya 

kent merkezindeki BeĢkonaklar restore edilerek hizmete sunulmuĢtur. Bununla 

birlikte 2000 sonrası kenttin markalaĢması sürecinde kongreler ve festivaller 

düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. 2010 yılından itibaren  Malatya Uluslararsı Film 

Festivali her yıl Kasım ayında düzenlenmektedir (malatyafilmfest.org.tr) ve Özellikle 

Ġnönü Üniversitesi'nin giriĢimleriyle pek çok kongre kentte yapılmaktadır. 

1993-1995 yılları arasında Özel Turgut Özal Lisesinin binası                             

Selçuk Mahallesi çevreyolu üzerinde eski hal yerleĢkesinin karĢısında                                           

inĢa edilmiĢ ve 1995-1996 yılları arasında eğitime baĢlanmıĢtır 

(www.rahimebatu.k12.tr/turgutozal/kurumsal.html). 
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1984 yılında Malatya Halkevinin altında bulunan Ticaret Lisesi'nin restore 

edilmesiyle 40 yataklı Malatya Öğretmenevi açılmıĢtır. Öğretmenevi yatakhane, 

yemekhane, berber, lokal ve okuma salonundan oluĢmaktaydı (Tarihte Günümüzde 

Malatya, 1996: 146; Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 98).  Ġnönü Caddesi üzerinde 

bulunan cezaevinin 1983 yılında Malatya-Ankara Karayolu 6 km‟de YeĢilyurt 

ilçesine bağlı bölgesinde yapılan yeni yerine taĢınmasıyla atıl duruma düĢen alanda 

yeni öğretmenevi yapılmıĢ ve 1996 yılında öğretmenevi bu yeni yere taĢınılmıĢtır.  

1983 yılında yapılan Malatya Cezaevi Malatya kent alanın dıĢında YeĢilyurt 

ilçesi sınırları dahilinde yapılmıĢ olmasına karĢın 1990'ların baĢında eğitim 

faaliyetine baĢlayan Özel Rahime Batu Lisesi'nin yerleĢkesi bu mevkide yapılmıĢtır. 

2000'lerden itibaren Beylerderesi-Yakıca mevkiinde özel sektörün yatırımları 

sonucunda cezaevinin arka tarafına iĢ atölyeleri ve spor alanları oluĢmaya baĢlamıĢtır 

(Malatya'ya Dört Cezaevi Yapılacak, 2012).
109

 Özel Ġbrahim Yücel Kolleji'nin 

yerleĢkesi 2003-2005 yılları arasında inĢa edilmiĢ ve 2005-2006 eğitim açılmıĢtır. 

(www.ibrahimyucel.k12.tr). 2009 yılında Malatya'nın ilk beĢ yıldızlı oteli olan ve 

2013 yılında 4.'sü düzenlenen Malatya Uluslararsı Film Festivali'ne her yıl 

evsahipliği yapan Anemon Oteli açılmıĢtır (Malatya'nın Ġlk ve Tek..., 2009: 62). 

2010 yılında Malatya-Ankar çevreyolu üzerinde Malatya-Sivas karayolu ayrımından 

YeĢilyurt'a yeni bir bağlantı yolu yapılmıĢtır.  2011 yılında Malatya Beylerderesi 

Viyadüğü açılmıĢ ve organize sanayi bölgesi ile havaalanı arasındaki ulaĢım 

bağlantısı hızlandırılmıĢtır.
110

 Ayrıca 2012 yılında Malatya'nın büyükĢehir olması 

sonucunda da YeĢilyurt ve bu bölge idari olarak da kente eklemlenmiĢtir. Böylece 

cezaevi kentin yeni rant alanın merkezinde kalmıĢtır. Tüm bu süreç sonucunda 2013 

yılı itibariyle Malatya Cezaevi'nin kent alanın dıĢında Akçadağ Ġlçesi'ndeki 

Güzyurdu Mahallesi de yapılması amacıyla kamulaĢtırmaya baĢlanmıĢtır.  

                                                
109

 1990'larda Beylerderesi-Yakıca mevkiinde dar gelirli aileler için toplu konut alanı oluĢturulmuĢtur. 

Bu toplu konut alanında bĢ katlı binalar inĢa edilmiĢtir. 
110

 2011 öncesi Beylerderesi Vadisi dik iniĢ ve çıkıĢtan oluĢan iki rampayı aĢarak yapılmakaydı. Bu 

rampalarda hem ölümcül kazalar yaĢanmakta hem de vadiyi geçmek için yaklaĢık 3 km'lik yol 

aĢılmak zorunda kalnmaktaydı. Ayrıca YreĢilyurt ile Malatya-Ankara çevreyolu bağlantısı  

Beylerderesi Vadisi üzerinden sağlanmaktaydı. Ancak viyadüğün açılmasıyla bu 3 km uol 

tamamen iptal edilmiĢtir.  
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1986-87-88 yıllarında kendi okulunu kendin yap kampanyası düzenlenmiĢ ve 

bu kampanya kapsamında 1988 yılında Kanalboyu'nda Hacı Hüseyin Kölük Anadolu 

Ticaret Lisesi, Tecde'de Tecde Ortaokulu, YeĢiltepe'de Ahmet Parlak Ġlkokulu ile 

Malatya'nın çeĢitli mahallelerinde Abdülkadir Kadir EriĢ Ġlkokulu, Hacı Mehmet 

Emin Bitlis Ġlkokulu, Hacı Ahmet Akıncı Lisesi, Hasan Kovuk Çıraklık Eğitim 

Merkezi, YaĢar Öncan Ġlkokulu, Erenli Tahir Akbulut Orataokulu  (Malatya Ġl Yıllığı 

1989, 1990: 99-102) gibi bir çok okul yapılmıĢ ve eğitime baĢlanmıĢtır. 2000'lere 

gelindiğinde bu kez merkezi yönetimin öncülüğünde Malatyalıların bağıĢları 

sonucunda 91 Bin Dev Öğrenci kampanyası düzenlenmiĢ ve beĢ okul farklı 

semtlerde inĢa edilmiĢtir (Kısacık, 2013: 108). 

1980'lerde Akpınar Mahallesi'nde kadınlar evlerinde ürettikleri süt ürünlerini 

Yoğurt Pazarı‟nda satmaktadır (Zaman Siyah Beyaz, 2013: 407). 1980'lerde Akpınar, 

Yenicami çevresi ile Kapalı ÇarĢı önemli ticaret mekânlarıdır. 

1580 Sayılı Belediye Yasa kapsamında, Malatya'da 1990 yılında faaliyete 

geçen Esenlik
111

 tarafından kurulan süpermarketler kent genelinde örgütlenmiĢlerdir. 

Akpınar, Zafer, Sıtmapınarı, Cengiz Topel, Sarıcıoğlu,  Zaviye (Zaviye ve Tevfik 

Temelli ġubeleri), Turgut Özal, Dabakhane (Emeksiz ve Cirik Pınar ġubeleri), 

ġeyhbayram (Hacı BektaĢ Veli ġubesi), Çönük, Tecde, Çilesiz,  Kernek, Ġstasyon ve 

Özalper Mahalleleriyle YeĢiltepe, Bahçelievler (BostanbaĢı), Merkez (Eski Belediye 

Binası yanında ve Yeni Camii yanında), YeĢilevler (Toplu Konut Bölgesi), Malatya 

Toplu Konut Bölgesi (ġubesi), Yakınkent (Onbinkonutlar ġubesi), Abdullah Gül 

Parkı, Fahri Kayhan Bulvarı, Ġnönü Üniversitesi ve Suriyeli mülteciler için 

hazırlanmıĢ olan merkez Fatih Köyü'ndeki Konteyner Kentte                                

(AFAD ġubesi) olmak üzere toplam 28 süpermarket konumlanmıĢtır 

(www.esenlik.com.tr/iĢletmelerimiz).
112

 1980 sonrası neoliberal politikalar 

                                                
111

 Esenlik Ġmar ĠnĢaat ve Ticaret Limited ġirketi %95 Malatya Belediyesi ve %5 Malatya Ġl Özel 

Ġdaresi Müdürlüğü‟nün iĢtiraki ile özel hukuka tabi belediye iktisadi teĢebbüsüdür. Süpermarket 

ĠĢletmeciliği, ĠnĢaat Emlak, Temizlik Hizmetleri, Beton Elemanları, Malatya ġehirlerarası Otobüs 

Terminali ĠĢletmeciliği, Sosyal Tesisler, Canlı Hayvan Pazarı, "Esenlik ve Nergis" markalı ürünler, 

Kimya Fabrikası'nda ürettiği ürünler olmak üzere farklı iĢ kollarında 1990 yılından beri 

faaliyetlerini sürdürmektedir (www.esenlik.com.tr/kurumsal). 
112  Kamu sermayeli bir yatırım olan Malatya Esenlik iktisadi teĢebbüsü yalnızca kente yönelik yatırım 

gerçekleĢtirmemekte; aynı zamanda kentin hinterlandındaki KahramanmaraĢ'ta 3 ve Adıyaman 
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kapsamında belediye iktisadi teĢekkülleri (BĠT) de hızla kurulmaya baĢlanmıĢlardır. 

BĠT'ler market kurmaktan inĢaat yapmaya kadar pek çok alanda faaliyet 

gerçekleĢtirmektedir. Malatya yerel yönetimi de üretim sürecinde yerini almıĢtır.  

Fakat Malatya Belediyesi bir taraftan iktisadi faaliyetler gerçekleĢtirmek 

amacıyla BĠT'ler kurarken öte taraftan belediyeye ait olan bazı yapı stokları ve 

araziler satıĢa çıkarılarak belediyeye gelir sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Böylece kent 

halkına iat olan menkul ve gayrimenkuller özel sektöre geçmektedir. Bu kapsamda 

Malatya Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan ve Yaka Köyü'nde bulunan açık 

otopazarı alanındaki 20.358 m2''lik
 
parseli 02 Ağustos 2012 satıĢa çıkarılmıĢtır. 

Malatya Belediyesi'ne ait olan Ġzzetiye Mahallesi'ndeki Belediye ĠĢ Hanında bulunan 

56 dükkanı 31.07.2012 tarihinde satıĢa çıkarmıĢtır. 

1999 yılında Malatya kentindeki ilk alıĢveriĢ merkezi Konya menĢeli bir 

holding olan AFRA tarafından Malatya-Ankara karayolu üzerinde Nato Caddesi'nde  

34.500 m
2
'lik bir alan üzerine kuruluĢtur.  Bu alıĢ veriĢ merkezinde 35 dükkan ve 1 

market bulunmaktadır. 2008 yılında AFRA Holding iĢletmeyi MAKRO AVM'ye 

devretmiĢtir. ġuan AVM bünyesinde 11 dükkân ve 1 TEKZEN yapı marketi ile 1 

MAKRO hiper market aktif olarak hizmet vermektedir.  

Malatya Pamuklu Sanayi ĠĢletmesi ÖYK‟nın 08.01.2004 tarih, 2004/06 sayılı 

kararı ile 6.400.000.- ABD Doları bedelle, Tekstilciler Ortak GiriĢim Grubunun 

kuracağı Anonim ġirkete (MGG Malatya GiriĢim Grubu Tekstil, Turizm, Enerji, 

ĠnĢaat, San. ve Tic. A.ġ.) satıĢına karar verilmiĢ ve 27.02.2004 tarihinde devir 

gerçekleĢtirilmiĢtir (www.sumerholding.gov.tr/portfoy.html). Bu giriĢim grubu 

Malatyalı tekstil, otomotiv, turizm, ihracat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 32 

iĢadamının bir araya gelmesiyle oluĢturulmuĢtur. GiriĢim grubu özelleĢtirme 

çerçevesinde satın aldığı Sümerbank Bez Fabrikası'na ait atıl durumdaki fabrika 

yerleĢkesi üzerinde alıĢveriĢ merkezi, otel, özel hastane ve 200 dairelik lüks konutu 

kapsayan ve yaklaĢık 200 milyon dolarlık yatırımı gerektiren bir proje geliĢtirmiĢtir.  Bu 

proje kapsamında yapılan beĢ katlı, Malatya Park AlıĢ VeriĢ Merkezi'nin açılıĢı 

                                                                                                                                     
GölbaĢında'da 1 süpermarket açarak bulunduğu bölgeye yatırım yapmıĢtır 

(www.esenlik.com.tr/süpermarket). 
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29.10.2009 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu açılıĢ gününde 80 bin kiĢi AVM'yi ziyaret 

etmiĢ ve 5M Miros marketinde 1.1 milyon liralık ciro gerçekleĢmiĢtir. AVM'nin resmi 

açılıĢı 14.11.2009 yılında BaĢbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir (AteĢ, 2009). 

2009 itibariyle Malatya Park AVM bünyesinde 158 iĢyeri mevcuttur. AVM, kadın 

ve erkek hazır giyim, elektronik, kiĢisel bakım, ev tekstili, aksesuar ve hediyelik eĢya 

mağazaları ve market ve yapı marketinin yanı sıra 1 sinema,  1 buz pisti, 1 bowling 

salonu ve fastfood alanlarında hizmet verilmektedir. Böylece hem alıĢ veriĢ hem de 

eğlence ve spor merkezleri gibi sosyal etkinlik alanları tek bir kompleks yapı içinde bir 

araya getirilmiĢtir (AteĢ, 2009). AVM projesi kapsamında tek çatı altında yapılan çok 

fonksiyonlu mixed-used modeli uygulanmıĢtır. Bu özelliği bakımından Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayata geçirilen ilk projedir (32 iĢadamı 200 

milyon...., 2009). AVM bünyesindeki iĢyerlerinde toplam 1.800 kiĢi istihdam edilmiĢtir. 

KoçtaĢ, Migros, Mudo, YKM, Teknosa, LC Waikiki, Burger King, Flo, Adidas, Adil 

IĢık, Mado, Kiğılı, Mavi Jeans, Sabri Özel, Seven Hill, Sony, Vestel, Wenice, Batik, 

Bernardo, Colin's, Mc Donalds, Koton, Ġnci, Kemal Tanca, Polaris, Karaca gibi 

dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen markalarına ait mağazalar bulunmaktadır (AteĢ, 

2009). 

2009 yılında gerçekleĢtirilen bu yatırımla çevre yolu ile Ġnönü Caddesi arasında 

eskiden Sümer Bez Fabrikası'na ait atıl durumdaki sanayi üretim alanı hem hizmet 

üretim alanına dönüĢtürülmüĢ ve bölge ekonomik olarak bir çekim merkezi haline 

gelmiĢtir hem de orta ve üst gelir grubu için eğlence-dinlence mekân ına 

dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢüm her sınıf kendi eğlence mekânında yoğunlaĢmıĢtır. Yani 

eğlence ve dinlence alanında mekânsal ayrıĢma yaĢanmıĢtır. 

Ġnönü Mahallesi'nde bulunan ve Malatya Belediyesine ait 14.328,89 m
2
'lik 

Kömür Tevzi Alanı Malatya Belediyesi Esenlik ġirketine  07.08.2012 tarihinde 

satılmıĢtır. ġirket TCDD Malatya Garı'na, Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne ve yeni yapılan 

800 yataklı hastaneye ve çevre yoluna yakın bir konumda bulunan bu alanı konut 

yapımı amacıyla satın almıĢtır (Kömür Tevzi Alanını..., 2012). 

http://www.haberler.com/malatya/
http://www.haberler.com/emniyet-mudurlugu/
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Malatya-Ankara karayolu üzerinde TavĢantepe mevkinde 1979 yılında 

yapımına baĢlanan ve % 98'i tamamlanan vagon onarım fabrikasının 1989 yılında 

tasfiye kararının verilmesiyle yapımı ve donanımı durdurulmuĢtur. Sonraki süreçte 

fabrika atıl olarak yıllarca bekletilmiĢtir (Demirkök, 2007: 56; Malatya Ġl yıllığı 

1989, 1990: 128; Ġki Binli Yıllara, 1993: 57). 1989 yılındaki tahliyeye kadar geçen 

süreçteki verilere göre,  vagon fabrikasının yerleĢkesi,  toplam 751.320 m
2
'dir ve 

fabrikanın kapalı alanı 48.000 m
2
'dir. Sosyal tesis olarak fabrika yerleĢkesinde, 6 

bloktan oluĢan 72 dairelik lojman, iĢçi soyunma ve yıkanma binası, garaj ve itfaiye 

binası, idare binası, misafirhane ve lokal, mutfak ve yemekhane, santral binası ile 

giriĢ kontrol binası bulunmaktadır. 1993 yılı itibariyle fabrikanın fiziki gerçekleĢme 

oranı ise % 75'dir (Ġki Binli Yıllara, 1993: 58-59). 

Kamu iktisadi teĢekkülü olan Malatya Et Kombinası'nın yapımına Et ve Balık 

Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Malatya-Elazığ karayolu üzerinde 8. 

km'de 1974'te baĢlanmıĢ olmasına karĢın 3 Aralık 1983'te faaliyete geçmiĢtir. 

Kombinanın yerleĢkesi 382.200 m
2
 iken bunun 14.000 m

2
'lik kısmı kapalı alandır. 

YerleĢke içinde idare binası, iĢletme birimleri, ambar, padoklar, garaj, kompresör ve 

kazan daireleri ile lojmanlar bulunmaktadır. ĠĢletmede 33'ü memur 109'u iĢçi olmak 

üzere 142'i personele 1993 yılında istihdam sağlanmaktaydı. Ayrıca iĢletmenin et 

ihtiyacı Malatya, Kars vb Doğuanadolu'daki illerden karĢılanmakta ve iĢletme bu 

illerdeki hayvancılığı desteklemektedir.  1993 yılında devlet tarafından sağlanan 

Malatya ve KahramanmaraĢ'da uygulanan 'Besicilik ĠĢletme Kredisi' ile Malatya'daki 

hayvancılık desteklenmiĢtir (Ġki Binli Yıllara, 1993: 59-60). 

1974 yılında kurulan MAKSAN (Malatya Makine Sanayi) anonim Ģirketi 1978 

yılında yatırıma ve 1980'de de üretime baĢlamıĢtır. 1984 ve 1994 yıllarında 

fabrikanın üretim kapasitesi arttırılmıĢtır. 1993 yılında fabrikada 10'u mühendis 

olmak üzere 230 personel çalıĢmıĢtır. Fabrikada üretimi gerçekleĢtirilen ürünler 

kentteki kamu kuruluĢu niteliğindeki TEK,  DSĠ, Köy Hizmetleri ile yurt dıĢına ihraç 

edilmektedir. 1992 yılında ilk kez Ürdün'e ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir (Ġki Binli 

Yıllara, 1993: 64-65). MAKSAN Malatya-Elazığ karayolunun 9. km'de 120.000 m² 

açık ve 11.000 m² kapalı alan üzerine kurulmuĢtur. 2013 verilerine göre, yurt dıĢında 
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üç kıtada ve yurt içinde TEDAġ, TEĠAġ, DSĠ, DHMĠ, Köy Hizmetleri, ġeker 

Fabrikaları, MKE, Türk Telekom, ĠSKĠ, ASKĠ, Belediyeler vb. gibi kamu 

kuruluĢlarına, demir çelik endüstrisi, rafineriler, petro kimya tesisleri, çimento 

fabrikaları, haddehaneler, tekstil fabrikaları, turizm tesisleri vb. özel sektör 

kuruluĢlarına ve pek çok sanayi firmalarına hizmet vermektedir 

(www.maksan.com.tr). 

1993 yılı verilerine göre, 213 iĢçinin çalıĢtığı GÜNTAġ iplik fabrikası 

Malatya-Sivas karayolu üzerinde Samanköyü mevkiinde 1982 yılında kurulmuĢ ve 

1987 yılında da üretime baĢlamıĢtır. Fabrikanın kapalı sahası 31.820 m
2
'dir. 

Fabrikanın iĢletme merkezi Ġstanbul'da bulunmakta ve pazarlama-finansman iĢleri 

Ġstanbul'da yapılmaktadır (Ġki Binli Yıllara, 1993: 64). 

KALETAġ Ġplik Malatya-Sivas yolu 9. km'de 56.000 m
2
 alan üzerine 

kurulmuĢtur ve fabrikanın kapalı alanı 12.000 m
2
'dir. 1993 yılı verilerine göre 

fabrikada 39 iĢçi çalıĢmaktaydı (Ġki Binli Yıllara, 1993: 65).  

ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikası 1984 yılında 68.924 m
2
'lik bir alanda 

43.349 m
2
'lik kapalı alan üzerinde kurulmuĢtur. Ġhracata dönük üretim yapılan 

fabrikada 1993 yılında 691 iĢçi çalıĢmaktaydı (Ġki Binli Yıllara, 1993: 65).   

ĠPAġ Ġplik ve Dokuma Fabrikası'nın inĢaatına 1972 yılında baĢlanmıĢ ve 1977 

yılında üretime geçilmiĢtir. 15.561 m
2
'lik kapalı alanda ihracata yönelik üretim 

yapılan fabrikada 1993 yılında 450 iĢçi çalıĢmaktaydı (Ġki Binli Yıllara, 1993: 65).  

YERTEKS (Mizan) tekstil fabrikası Malatya-Darende yolu 9. km'de ilk baĢta 

Çimento fabrikası olarak kurulmasına karĢın 1986 yılında tekstil fabrikasına 

dönüĢtürülmüĢtür. Fabrikanın binası 479.847 m
2
'lik yerleĢke üzerinde 18.843 m

2
'lik 

kapalı alandan oluĢmuĢtur. ġirketin merkezi Ġstanbul'dadır. 1193 yılında fabrikada 

202 iĢçi çalıĢmaktaydı (Ġki Binli Yıllara, 1993: 65-66, 81). 

YĠFAġ (YeĢilyurt Tekstil Sanayi ve Ticaret) 1972 yılında DPT uzmanlarının 

öncülüğünde 365 ortakla kurulmuĢtur. Ġlk yıllarında fabrikada 240 iĢçi 

çalıĢmaktayken, Ģirket yeni bir yapılanmaya gitmiĢ ve kapasite artırımı 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede, iĢçi sayısı 1993'te 500'e çıkarılmıĢtır ve ABD 

baĢta olmak üzere üretim yurt dıĢına yönelik olarak yapılmaktaydı (Ġki Binli Yıllara, 

1993: 66).  

Gerçek ve tüzel olmak üzere 408 ortakla kurulmuĢ olan MORMAġ (Malatya 

Orman Ürünleri ve Mobilya) fabrikası 1988 yılında faaliyete geçmiĢtir. Büyük 

ortaklığı il özel idaresi,Malatya Belediyesi ve Malatya TSO (Ticaret Sanayi 

Odası)'dır (Ġki Binli Yıllara, 1993: 66). 

Malatya BOYATAġ-MERBOLĠN Boya Fabrikası, Türkiye Sınai ve Kalkınma 

Bankası kredisi ile 1974 yılında Hanımın Çiftliği mevkiinde kurulmuĢ ve 1976 

yılında üretime geçmiĢtir. Fabrika 6.000 m
2
'si kapalı olmak üzere 8.500 m

2
'lik bir 

alanda kurulmuĢtur. Fabrikadaki iĢçiler 1990 yılında greve gitmiĢ ve Ģirket sermaye 

yönünden bir darboğaza girmiĢtir (Ġki Binli Yıllara, 1993: 67). 

SÜTSAN 1978 yılında Malatya kent merkezinde kurulmuĢtur. KuruluĢunu ilk 

yıllarında 50 iĢçinin çalıĢtığı fabrikada sermaye yetersizliği nedeniyle 1989 yılında 

üretim durdurulmuĢtur  (Ġki Binli Yıllara, 1993: 67).  

Malatya'da 1970, 1980 ve 1990'larda da özel sektörün yanı sıra kamu 

öncülüğünde fabrikalar kurulmuĢtur. Bu fabrikalar kuruldukları dönemlerde kent 

çeperinde konumlanmıĢlardır. Fakat zamanla ya kentin geniĢlemesi sonucunda kente 

eklemlenmiĢ ya da 1980'lerin sonunda OSB'sinin faaliyete geçmesiyle bu bölgeye 

taĢınmıĢtır. 2000'den itibaren devlet sanayinin geliĢimi için teĢvikler vermesine 

karĢın üretim hem üretim sürecinden hem de öncülük üstlenmekten çekilmeye 

baĢlamıĢtır.  
 

Seksenlerde kalkınma planları çerçevesinde iki temel hedef belirleniĢtir. Ġlki 

'sanayileĢme-kentleĢme-tarımda modernleĢme' ikincisi ise bölgeler arası farklılıkların 

azaltılmasıdır. Bu iki hedefin gerçekleĢtirilmesinde OSB'ler önemli bir uygulama 

aracı olarak belirlenmiĢtir. Bu çerçevede, Türkiye'de1960'larda baĢlayan OSB 

uygulaması Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile onaylanmıĢtır. Büyük altyapı 

harcamaları gerektirmesi nedeniyle devlet bölgeyi belirleme ve organize etme 
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görevini üstlenir. Ayrıca baĢlangıçta özel sektörün endiĢeleri nedeniyle OSB'lerden 

uzak durmalarını engellemek amacıyla da yatırımcılara teĢvikler verir, ucuz arsa 

tahsis eder, inĢaat kredileri açar, vergi indirimleri uygular.  Yatırımcılar ise aldıkları 

faizli kredilerle yeni üretim örgütlenmesini destekler.  Böylece kent içinde dağınık 

bir biçimde bulunan kapasiteli sanayi kuruluĢları belli bir bölgede taplanmıĢtır 

(Malatya Ġl Yıllığı 1989, 1990: 136). Yani kentte dağınık bir biçimde konumlanmıĢ 

bulunan sanayi kuruluĢlarının bir araya getirildiği, özel sanayi kuruluĢlarının kentin 

dıĢ çeperinde belli bir bölgede mekânsal olarak devlet desteğiyle örgütlendiği yeni 

bir üretim mekânı yaratılmıĢtır. 

Malatya'da iki adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Malatya'da 

giriĢimcileri teĢvik etmek, kentin sanayisini daha da geliĢtirmek ve kentteki 

sanayicilerin organize sanayi bölgesindeki imkânlardan yararlanmalarını sağlamak 

amacıyla 1977 yılında il özel idaresi, Malatya Belediyesi, Malatya Ticaret ve Sanayi 

Odası, Sanayiciler Derneği ve Organize Sanayi Kooperatif kuruluĢlarının 

oluĢturduğu 'MüteĢebbis TeĢekkül Heyeti'nin giriĢimleri ile baĢlamıĢtır (Ġki Binli 

Yıllara, 1993: 70). Yani OSB'lerin kurulmasında yine merkezi ve yerel yönetimin 

Malatyalı sermayedarları yönlendirmesi ve örgütlemesi söz konusudur. Bu organize 

sanayi bölgelerinde ilki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri 

hakkındaki 3143 Sayılı Kanun'un 2/D maddesine ve buna bağlı 'Organize Sanayi 

Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği' esaslarına göre 24.10.1976 tarihli ve 17/13037 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak 29.12.1977 tarihinde baĢlanmıĢ; fakat 

1988'de hayata geçirilebilmiĢtir. 300 hektarlık (3.000.000 m²) arazi üzerinde ve kent 

merkezine 12 km. uzaklıkta, Malatya-Ankara karayolu ile Malatya Erhaç Hava Alanı 

yolu üzerinde kurulmuĢtur. OSB Müdürlüğü'nün 1996 yılı verilerine göre, toplam 

sanayi parsel alanı 200 hektar (2.000.000 m²), toplam yeĢil alan 100 hektar 

(1.000.000 m²) ve toplam tesis sayısı da 116'dır. 1995 yılında hâlihazırda aktif 

durumda olan 63 fabrikada 2800-3000 iĢçi istihdam edilmekteydi (Tarihte ve 

Günümüzde Malatya, 1996: 87; Ġki Binli Yıllara, 1993: 70). OSB yerleĢkesinde 

sosyal, kültürel ve güvenlik gereksinimlerine cevap vermek üzere postane, sağlık 

merkezi, karakol ve KOSGEB kalite geliĢtirme merkezi ve bölge müdürlüğü hizmet 

binası da bulunmaktadır (Ġki Binli Yıllara, 1993: 72). 2004 yılı yatırım durumu 
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verilerine göre ise I. Organize Sanayi Bölgesinin toplam sanayi alanı 2.295.960 

m²'dir. Bölgedeki sosyal alan, yeĢil alan ile yolların toplam alanı ise 704.040 m²'dir. 

Bölgenin yol, su, kanalizasyon, arıtma tesisi, elektrik Ģebekesi, haberleĢme ve diğer 

sosyal tesisleri tamamlanmıĢ durumdadır. Bölgenin toplam sanayi parsel sayısı 164 

adettir. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 138 parsel 110 firmaya tahsis 

edilmiĢ, bu firmalar yatırımlarını tamamlayarak üretime geçmiĢtir. Kalan 17 arsa 

üzerinde inĢaat çalıĢmaları sürerken, 1 arsa üzerine yapılacak yatırım proje 

aĢamasında bulunmaktadır. Tahsisi yapılmayan ise 8 arsa bulunmaktadır. Malatya 

Organize sanayi Bölgesinin alan bazında üretime geçme oranı % 88'dir. OSB 

Müdürlüğü'nün 2004 yılı firmaların sektörel dağılımına iliĢkin verilerine göre ise 

üretime geçen 110 firmadan 36'sı tekstil sektöründe, 34'ü gıda sektöründe, 40'da 

diğer sektörlerde üretim yapmaktadır. Bu verilere göre, üretime geçen firmaların 

yüzdelik dağılımı ise yaklaĢık olarak tekstil sektöründe % 33, gıda sektöründe % 31, 

diğer sektörlerde de % 36'dır.  

Ayrıca, YaĢanan 2000 ve 2001 yılı ekonomik krizinin etkilerinin azaltmak 

amacıyla 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki 36 il arasında yer 

alması nedeni ile ilde yatırım taleplerinde artıĢ gözlenmiĢtir (Sosyal, Kültürel ve 

Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 185-186). I. Organize Sanayi Bölgesi‟nde 2011 

yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 132 firma değiĢik sektörlere göre yapılanan tesislere 

sahiptir. Bölgede 103 firma tam kapasite ile faaliyet göstermektedir. Bu firmaların 

sektörel dağılımı irdelendiğinde 32 firma gıda, 29 firma tekstil, 9 firma makine, 6 

firma plastik ve 27 firma ise değiĢik sektörlerde faaliyet göstermektedir  

(www.malorsa.org.tr). 2013 yılı Mayıs ayı itibari ile I. OSB geniĢletilmiĢtir. 

II. Organize Sanayi Bölgesi, 07.03.1997 tarihinde I. OSB'yi takiben Malatya 

Erhaç Havaalanı yolu üzerinde, Malatya kent merkezine 12 km uzaklıkta 5.000.000. 

m
2
 arsa üzerine kurulmuĢtur. II. OSB'nin toplam sanayi alanı 3.000.000 m²'dir ve 

bölgede toplam 160 parsel bulunmaktadır. 15 firma yatırımını tamamlayarak üretime 

geçmiĢtir (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, 2004: 186). 



4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

AraĢtırmanın sonuç bölümünde de tarihsel akıĢa uygun olarak önce makro 

sonra da mikro ölçekte Türkiye'deki ve Malatya'daki kentsel dönüĢüm süreci 

karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir.  

1) Osmanlı'da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar tarımsal üretim biçimi egemen 

iken, 1840'lardan itibaren  piyasa mekân izması ve kapitalist üretim iliĢkileri 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. Fakat Osmanlı'nın bir parçası olarak Malatya'da tarımsal 

üretim cumhuriyete kadar egemenliğini korumuĢ ve kapitalizme eklemlenme ancak 

cumhuriyet dönemiyle birlikte devlet yatırımlarıyla baĢlamıĢtır. Bu süreçte dikkat 

çeken nokta Osmanlı'da olduğu gibi cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya'da tarıma 

dayalı sanayileĢmenin gerçekleĢmiĢ olmasıdır. 

2) 19. yüzyılın sonunda olduğu gibi, 20. yüzyılın baĢında da Malatya kentinde 

hala tarımsal üretim biçimi egemendir. Bu üretim biçiminin mekânda somutlaĢma 

biçimi ise kervanların kalabileceği hanlar, dokuma tezgahları ve tahılın öğütüleceği 

değirmenlerden ibarettir. Yani kentte sanayi üretimi yapan bir fabrika ya da 

iĢletmeden ya da geliĢmiĢ finans piyasasından söz etmek mümkün değildir. Ayrıca 

bu dönemde Malatya ulaĢım güzergâhı bakımından ara arter konumundadır. 

Anadolu'yu doğu-batı-kuzey istikametinde bağlayan ana arter Diyarbakır-Harput-

Sivas-Ġstanbul-Samsun hattıdır. Malatya-Halep ve Malatya-Sivas hattı güneyde 

kalan ve Fırat Nehri dolayısıyla ana arterden kopuktur. Bunun bir sonucu olarak da 

ticari olarak kendi içine kapalı bir örgütlenme söz konusudur. Bununla birlikte, 

Osmanlı'da kapitalizme eklemlenmeye paralel olarak daha evvel görülmeyen sıra ev, 

apartman gibi konut türleri 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢında önceleri, sadece 

Ġstanbul‟da ardından da özellikle de liman kentlerinde ve Anadolu kentlerinde 

görülmüĢtür. Malatya'da apartmanlaĢma ise piyasalaĢma sürecindeki gecikmeye 

bağlı olarak ancak 1960'ların ortasında baĢlayabilmiĢtir.  

3) 19. yüzyılın sonunda olduğu gibi, 20. yüzyılın baĢında da Malatya kentinde 

müslim ve gayrimüslim ailelerin çocukları kendi okullarında eğitim görmektedir. Bu 

durum mekânsal bağlamda kentte müslim ve gayrimüslim ailelerin farklı 
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mahallelerde ikamet etmelerinin doğal bir sonucudur. Öte taraftan, Osmanlı 

döneminde Malatya'da kent halkının kamusal kullanım alanlarından en önemlisi 

hamamlardır. Çünkü park ya da meydan gibi kamusal mekânlar henüz oluĢmamıĢtır. 

Kadınların en önemli sosyalleĢme mekânları olan bu hamamların egemenliği 

cumhuriyet döneminde 1970'lere kadar devam etmiĢtir. 

4) Avrupa'da 19. yüzyılın sonuna doğru kent planlamasında geliĢen 'güzel kent' 

anlayıĢı 20. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da etkisini göstermeye baĢlamıĢ ve bu etki 

Cumhuriyet döneminde de egemen olmuĢtur. Öyle ki pek çok Anadolu kenti için 

bahçe kent planları devlet tarafından hazırlatılmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Bu 

kentlerden biride 1938 yılında kent planı uygulamaya konan Malatya'dır. 

5) 1894-1895 yılında Malatya kentindeki mahalleler incelendiğinde Malatya 

Kenti'nin Eskimalatya, Aspuzu, Tecde ve Banazıyı kapsadığı görülmektedir. Yani 

Malatya kent ölçeğinde birbirinden kopuk bahçeler içinde düĢük yoğunluklu kerpiç 

konulardan oluĢan mahalle ağından ibarettir. 

6) Cumhuriyetin ilk yıllarında il merkezi ve ilçe merkezleri arasında ekonomik 

bir devinim yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda demiryolları ilk aĢamada bir il 

içinde ilçeleri ve il merkezini birbirine bağlayacak biçimde planlanmıĢ ikinci olarak 

da ili diğer illere ve bölgelere bağlayacak biçimde yapılandırılmıĢtır. Yani ekonomik 

kalkınmanın yolu kentlerin (ilçe ve il merkezilerinin) ekonomik bütünleĢmesi 

sağlanarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır ve kentler kalkınmanın merkezine 

yerleĢtirilmiĢtir. Cumhuriyetle birlikte sanayileĢmenin "ülke geneline" ve "kent 

merkezli" yayılma politikasının bir yansıması olarak Malatya, Kayseri, Konya Ereğli, 

Nazilli ve Bursa kentlerinde Sümerbank ĠĢletmesine ait dokuma fabrikaları 

kurulmuĢtur. Aynı politika kapsamında Malatya ve Bitlis'te fabrika kurulumuna 

gidilmiĢtir. 

7) Türkiye'de kentsel iç mekân örgütlenirken, var olan mekânın dönüĢümü 

kentin kapitalizme eklemlenmesiyle orantılı olarak gerçekleĢmiĢtir. Yani, siyasal 

karar vericiler eliyle mevcut olanın tamamen yıkılıp yapılması yerine kent halkının 

kapitalist üretim iliĢkilerinin içine katılımının sağlanarak süreç içinde piyasa mekân 
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izmasıyla mekânın dönüĢümü hedeflenmiĢtir. Bu yaklaĢımda, belediyelerin yeterli 

kaynağa sahip olmaması (Tekeli, 1998: 11); kentlerde tarımsal üretim iliĢkilerinden 

kapitalist üretim iliĢkilerine geçiĢin yavaĢ ve tüm kentlerde aynı düzeyde olmayıĢı; 

Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen ve 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da 

sanayileĢmenin yarattığı olumsuz kent yaĢamına karĢı geliĢen 'bahçe kent' anlayıĢının 

Türkiye'de sanayileĢmenin gerçekleĢmediği, bahçelerin hakim olduğu tarıma dayalı 

kent dokusuyla örtüĢmesi etkili olmuĢtur. Bu çerçevede, devlet sanayileĢmenin 

merkezi olarak gördüğü kentlerde var olan mekânsal örgütlenmenin dıĢ çeperinde 

sanayi üretim merkezleri ve bu üretim alanlarında çalıĢanlar ve aileleri içinde konut, 

dinlenme, eğitim vb. mekânlar planlamıĢtır. Bu sanayi kompleksleri bir taraftan 

kentlerin birer sanayi merkezi haline gelmesini sağlarken diğer taraftan da kentteki 

üretim iliĢkilerinin ve toplumsal yapının dönüĢümüne etki etmiĢtir. 

8) Ersoy (2007: 133). 'un vurguladı gibi, 20. yüzyılın ilk yıllarında dünyada 

egemen olan planlama anlayıĢına çerçevesinde kamu tarafından, kamu kaynakları 

kullanılarak, kamulaĢtırma ile vergileme araçlarından yararlanılarak kamusal 

alanların düzenlenmesi/tasarlanması yaklaĢımı benimsenmiĢ ve kentlerde parklar, 

bulvarlar ve kamu binalarının oluĢturduğu kamusal mekânlar bütünleĢik bir sistem 

ile tasarlanmıĢtır. Özel mülkiyete konu alanlarda ise kısmi denetimle yetinmesi 

gerektiği yönünde bir anlayıĢ egemen olmuĢtur. Planlamadaki bu anlayıĢ, 

cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye'de de uygulama alanı bulmuĢ ve baĢta Ankara 

olmak üzere pek çok kentin planlanmasında benimsenmiĢtir. Bu yaklaĢıma uygun 

olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya'da Osmanlı döneminde egemen olan 

bahçe içinde kagir binalardan oluĢan konut alanları, cumhuriyet döneminde de 

devam etmiĢ ve Malatya'da düĢük yoğunluklu 'bahçe kent' planı uygulanmıĢtır. 

Bununla birlikte, Cumhuriyetin kurulmasını takiben kamu kaynakları 

kullanılarak halkın sosyalleĢebileceği parkların yapımına da baĢlanmıĢtır. Bu 

kapsamda Hürriyet Parkı,  Yenicami önündeki Millet Bahçesi, Hükümet Konağının 

arkasındaki Ģimdiki Vilayet Parkı cumhuriyetin ilk yıllarında düzenlenmiĢtir. Ayrıca 

1940'ların baĢında Hükümet Konağı'nın ve önündeki meydanın tamamlanmasını 

takiben kutlamalar için kent merkezinde yeni bir mekân devlet eliyle 
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oluĢturulmuĢtur. Böylece kent merkezi kamusal bir toplanma alanına 

dönüĢtürülmüĢtür.  

9) 1930 sonrası tüm Türkiye'de uygulamaya konan devlet öncü sanayileĢme 

politikasının bir sonucu olarak Malatya kentinde de baĢta demiryolu yatırımı 

ardından da sanayi tesisleri hayata geçirilmiĢtir. Bu devlet yatırımları kenti 

ekonomik, toplumsal ve mekânsal olarak dönüĢtürmüĢtür. 

Öyle ki 1930'lara kadar Malatya'da ticari hayat bir kaç kiĢinin elinde 

bulunmaktadır ve köylünün hayvan sırtında kente getirdiği tarımsal ürünler, Halep 

gibi uzak kentlerden getirilen ürünlerle takas edilmektedir. Yani Malatya'da geçimlik 

tarımsal üretim yapıldığı ve ticari örgütlenmede takasın egemen olduğu tarımsal bir 

üretim yapılanması mevcuttur. Böylece kır üretim merkezi iken, kent bir dağıtım 

merkezi olarak örgütlenmiĢtir ve kır üretim merkezi olarak kente egemendir. Fakat, 

1930'lardan itibaren, öncelikle Malatya'yı Doğu Anadolu'ya ve dıĢ pazarlara 

bağlayan demiryolları döĢenmiĢ ve Malatya merkez olmak üzere TCDDY 5. ĠĢletme 

Müdürlüğü (1936) kurulmuĢtur. Adana'dan gelen demiryolu 1931‟de, Malatya-

Diyarbakır demiryolu hattı 1935'te ve Malatya-Çetinkaya demiryolu hattı da 1937'de 

iĢletmeye açılmıĢtır. 1930'larda demiryolu ulaĢımı, Malatya'yı doğu-batı ve güney-

kuzey istikametinde diğer kentlere bağlayan temel ulaĢım sistemine haline getirmiĢtir 

ve Malatya kenti de Adana, Sivas ve Diyarbakır'dan gelen demiryollarının kesiĢim 

mekânına dönüĢmüĢtür. Malatya kentine kavuĢan demiryolu ile kırsalda üretilen 

tarım ürünleri kentlere daha kolay ulaĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Ardında da 1950 

sonrası karayolunun geliĢtirilmesi ile bu süreç daha da hızlanmıĢ, kır-kent arasında 

nüfus ve ürün devinimi artmıĢtır. Bununla birlikte, Malatya kenti bir sanayi üretim 

merkezine dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Yani Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası 

(1939), Tekel Tütün Fabrikası (1939), Malatya ġeker Fabrikası (1954)'nın kamu 

tarafından kurulmasıyla kent önemli bir sanayi merkezini haline gelmiĢtir. 1949 

yılında Malatya kentinde bu kamu iĢletmeleri ile özel iĢletmelerde çalıĢan iĢçi sayısı 

yaklaĢık 9.000'dir ve kentin nüfusu da 51.000'dir. Yani kent tam bir sanayi kentidir. 

Bu ekonomik geliĢime Malatya kent merkezine kır nüfusunu çekmiĢ ve kent nüfusu 
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1940 sonrası hızla artmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca,kamu iĢletmelerinin sağladığı 

istihdam olanakları ile kente önemli bir kaynak akıĢı gerçekleĢmiĢtir. 

1950 sonrası artan kent nüfusu ve geliĢen ticaret hayatı Malatya kentini ortak 

tüketim mekân ına dönüĢtürmüĢtür. Bu dönüĢümde kentte, sanayiden çok hizmet 

sektörünün geliĢiminin önünü açmıĢtır. 

1970'lerin ortasına kadar Malatya kent ölçeğinde hala devlet yatırımları önemli 

bir paya sahiptir ve bu devlet yatırımları üzerinden önemli miktarda kamu kaynağı 

kente aktarılmaktadır. Bu da kentin sanayileĢmesinde ve geliĢmesinde hala devlet 

yatırımlarının belirleyici olduğunu göstermektedir. Hükümet binası önündeki 

meydanın altında yapımına 1972 yılında baĢlanan kapalı çarĢı 1976 yılında faaliyete 

geçmiĢtir. Böylelikle yerel ölçekte belediye kent ticaretinin geliĢiminde öncülük 

etmiĢtir. Fakat 152 dükkânın bulunduğu Ġnönü Kapalı ÇarĢı'sındaki 143 dükkân 2002 

yılında belediye tarafından Ġnönü ÇarĢısı Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi üyeleri 

tarafından satın alınmıĢtır. 9 dükkânın ise mülkiyeti ise belediyeye aittir. Yani 1980 

sonrası uygulamaya konan özelleĢtirme politikası yerele de sirayet etmiĢ ve 

belediyeye ait ticarethaneler özelleĢtirilerek belediyeye kaynak sağlanmıĢtır. Ayrıca 

1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalar kapsamında belediye iktisadi 

teĢekkülleri (BĠT) de hızla kurulmaya baĢlanmıĢlardır. BĠT'ler market kurmaktan 

inĢaat yapmaya kadar pek çok alanda faaliyet gerçekleĢtirmektedir. Malatya yerel 

yönetimi de üretim sürecinde yerini almıĢtır.  

10) Türkiye'de 1970'lerde kentlerde sanayileĢmeyi sağlamak ve bölgesel 

eĢitsizlikleri gidermek amacıyla devlet teĢvikiyle oluĢturulmaya baĢlanan küçük 

sanayi sitelerinin (KSS) ve organize sanayi bölgelerinin (OSB) kent çeperinde 

örgütlenmesi ve üretimin faaliyetlerinin belli bir merkeze toplanarak kent 

merkezinden uzaklaĢtırılmıĢtır. Böylece kentte dağınık bir biçimde konumlanmıĢ 

bulunan sanayi kuruluĢlarının bir araya getirildiği, özel sanayi kuruluĢlarının kentin 

dıĢ çeperinde belli bir bölgede mekânsal olarak devlet desteğiyle örgütlendiği yeni 

bir üretim mekânı yaratılmıĢtır. Bu uygulama kapsamında Malatya'da 1988 yılında il 

özel idaresi, Malatya Belediyesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayiciler 

Derneği ve Organize Sanayi Kooperatif kuruluĢlarının oluĢturduğu 'MüteĢebbis 
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TeĢekkül Heyeti'nin giriĢimleri ile kent merkezine 12 km. uzaklıkta, Malatya-Ankara 

karayolu ile Malatya Erhaç Hava Alanı yolu üzerinde I. Organize Sanayi Bölgesi 

(OSB) faaliyete geçmiĢtir. 07.03.1997 tarihinde ise I. OSB'yi takiben Malatya Erhaç 

Havaalanı yolu üzerinde, Malatya kent merkezine 12 km uzaklıkta II. OSB'si 

kurulmuĢtur. Ayrıca sanayi bölgelerinin kentin batısına kaydırılması bu bölgedeki 

sanayi tesislerinde çalıĢanların konut seçimini de etkilemiĢtir. Bu da bir taraftan 

1990'larda Karakavak'ta gecekondu alanlarının oluĢumunu tetiklemiĢtir; diğer 

taraftan da kent alanı içinde sayılmayan Beylerderesi-Yakınca civarında düĢük gelirli 

ailelere yönelik konut siteleri oluĢturulmaya baĢlamıĢtır.    

11) Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kentsel yenileme çalıĢmalarında hem 

yık-yap anlayıĢı hem de çevre belirlemeci yaklaĢım egemen olmuĢtur.  Örneğin 

Malatya'da Belediye ve Hükümet binalarının yapımı amacıyla 90 ev, dükkân, ambar 

ve Hamikoğlu Hanı kamulaĢtırılarak yıkılmıĢtır. Ayrıca yıkılan bölgedeki asayiĢ 

sorunu yaratan Hamikoğlu Hanı yıkılarak bölge iyileĢtirilmiĢtir. Böylece bir taraftan 

mekân sal müdahalelerle sosyolojik sorunlar çözülmeye çalıĢılmıĢ bir taraftan da 

çöküntü alanı olan alan kentsel yenileme çalıĢmasıyla kent mekânına yeniden 

eklemlenmiĢtir.  

12) 1948 yılında çıkarılan 5228 sayılı Bina Yapımı Teşvik Kanunu kapsamında 

Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın yapımının kestirilen  mal oluĢunun % 75‟ine kadar 

ve % 5‟i geçmeyen bir faizle  kredi verilmesinin önü açılarak devlet tarafından konut 

yapımına mali teĢvik sağlanmıĢtır. Türkiye Emlak ve Kredi Bankası Malatya'yı 

çalıĢma alanı içine almıĢtır. Banka 1950'lerde yüzlerce Malatyalıyı meskenin inĢa 

bedelinin % 90'ına kadar kredi vermek suretiyle konut sahibi yapmıĢtır. 1953 yılında 

hükümet tarafından bankanın sermayesi arttırılmasına paralel olarak hem konut 

kredisi ile ev sahibi olma olanakları geliĢtirilmiĢtir hem de inĢaat malzemesi 

fabrikasyonu ve ticaretini yapanlar ile müteahhitlere kredi sağlayarak inĢaat 

maliyetini ucuzlatması amacıyla çaba sarf edilmiĢtir.  

13) 1950'lerin ortasında Malatya'da ilkokul öğretmenleri konut sahibi 

olabilmek amacıyla yapı kooperatifi kurmuĢlardır. Bu yapı kooperatifi aracılığıyla 

Mücelli Mahallesi'nde 5 ev yaptırılmıĢ ve bu evlerin yapıldığı bölgede ilgili yapı 
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kooperatifi tarafından 35 evlik parselin alımı gerçekleĢtirilmiĢ ve yapımına 

baĢlanmıĢtır. Bu dönemde yapılan ve yapılacak olan 40 evle bir mahalle kurulası 

amaçlanmıĢ ve böylece kentin bu bölgesinin güzelleĢtirilmesi sağlanmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu giriĢim kentin Beydağı'na doğru güney istikametinde 

geniĢlemesine yol açmıĢtır. 

14) 1944 yılında da 4626 sayılı 'Memur Meskenleri ĠnĢası Hakkında Kanun'  

çıkarılmıĢtır. Bu yasa ile devlet memurları için kamu tarafından konut yapımı ve 

tahsisi konusunda yasal düzenlemeye gidilmiĢtir. Yasa kapsamında kamu 

konutlarının yapıldığı kent ve kasabalarda konutu ya da akarı bulunan devlet 

memurlarının bu meskenlerden yararlanamayacağı belirtilmiĢtir. Bu yasa 

çerçevesinde, kamu lojmanlarının inĢası yöntemiyle kamu çalıĢanlarının konut 

gereksinimi karĢılanmaya çalıĢılmıĢ ve bu süreç 2010'lara kadar devam etmiĢtir. 

Türkiye'de 1980 sonrası uygulamaya konulan neoliberal politikalar kapsamında 

gerçekleĢtirilen özelleĢtirmelerde 2010'dan itibaren yeni bir sürece girilmiĢ ve 

KĠT'lerden sonra kamu lojmanları da özelleĢtirme kapsamına alınmıĢtır. Malatya'da 

bu kapsamda pek çok kamu kurumu çalıĢanı için kent çeperinde lojman yapılmıĢtır. 

Süreç içinde bu lojmanlar kente eklemlenmiĢtir. Henüz Malatya'da doğrudan 

lojmanların özelleĢtirilmesine baĢlanmamasına karĢın özelleĢtirilen kamu 

iĢletmelerinin yerleĢkeleri içindeki lojmanlar özelleĢtirmeye dahil edilmiĢtir. 

1992 yılında Toplu Konut Ġdaresi tarafından 'Belediye Arsaları Üzerinde Toplu 

Konut ve Kentsel Çevre Üretimi Kredilendirmesine Dair Yönetmelik' çıkartılmıĢtır. 

Bu yönetmelikle, belediyeye ait araziler toplu konut alanı olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

15) Osmanlı'nın son dönemi ve 20. yüzyılın baĢında ülkede yaĢanan savaĢın 

ekonomik ve sosyal yıkımından dolayı, köyünde barınamayan halk savaĢ alanına 

uzak güvenli bir liman olarak pek çok kent merkezine olduğu gibi Malatya kentine 

de göç etmiĢtir. Malatya kentine göç eden insanların bir kısmı öncelikli olarak kentin 

kuzey çeperinde görece kent merkezine yakın konumda olan Hidayet Mahallesi'nin 

çevresinde kendine konut yapmaya yönelmiĢtir. Bu konut yapımı göç edenlerin 

çocukları tarafından da cumhuriyet döneminde devam ettirilmiĢtir. Hidayet 
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Mahallesi'nin bitiĢiğinde gecekondulardan meydana gelen Melekbaba Mahallesi bu 

süreçte oluĢmuĢtur. Ayrıca Cirikpınarı gibi Osmanlı dönemde var olan mahallelerde 

cumhuriyet döneminde kırsaldan kente göç eden aileler yer alıp kerpiçten konut 

yapmıĢlar buralara yerleĢmiĢlerdir. 

1960'larda ÇöĢnük, Beydağı gibi gecekondu semtleri de kente eklemlenmeye 

baĢlamıĢtır. 1990'ların sonunda Malatya'da, Kaynarca, Fırat, Yamaç, Beydağı, 

Kiltepe, YeĢiltepe, Melekbaba, TaĢtepe, Tandoğan, ÇöĢnük (ġentürk, 1999:110)  

olmak üzere 10 gecekondu mahallesi bulunmaktadır. 06.02.1992 tarihli ve 7 Sayılı 

Malatya Belediyesi Meclisi Gecekondu Önleme Bölgesi'nin Tespiti Kararı'na göre, 

Beydağı yamacı ile, TaĢtepe ve Tecde yerleĢim alanlarında oluĢan gecekondu 

dokusunun iyileĢtirilmesi, tasfiye edilmesi ve yeniden gecekondu yapımının 

önlenmesi amacıyla ve 775 Sayılı Gecekondu Yasası uyarınca gecekondu önleme 

bölgelerinin oluĢturulmasına karar verilmiĢtir. 2006 yılında ise Malatya‟da, 10 ayrı 

gecekondu alanı bulunmakta ve sadece Kernek (Fırat, Yamaç Hasan Varol, Beydağı 

Mahalleleri)‟te 1500‟in üzerinde hane yaĢamaktadır. 

16) Tarım toplumlarına ait farklı inanç gruplarının kent mekânında 

örgütlenmesi olgusu Malatya'da Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında 

da egemen olmuĢtur. Yani müslim ve gayrimüslim cemaatler ağırlıklı olarak faklı 

mahallelerde ikamet etmiĢ ve farklı eğitim kurumlarından okumuĢlardır. Fakat 

zamanla -Osmanlı'da ve cumhuriyetin ilk yıllarında Malatya kent alanında 

görülmeyen- yeni bir sosyolojik temelli mekânsal ayrıĢma oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

1970'lerden itibaren Malatya'da kentinde farklı mezheplere ait sünni-alevi 

vatandaĢlar farklı mahallelerde yoğunlaĢmıĢlardır. 

17) Türkiye'de 1970'lerin ikinci yarısından itibaren kentler çepere doğru hızla 

geniĢlemeye baĢlamıĢtır. yükseköğretim ve sağlık kuruluĢları gibi kamu 

hizmetlerinin binaları ile özel kesimin büyük kuruluĢlarının yönetim merkezlerinin 

kampuslar halinde inĢa edilmesi eğilimi etkili olmuĢtur. Bu eğilime uygun olarak 

Malatya'da da devlet kurumlarının binaları 1980'lerden itibaren kent çeperinde 

kampüsler halinde inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır. 
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18) Cumhuriyet Dönemi‟nde batılı anlamdaki eğlence biçimlerinin 

deneyimleneceği ve sergileneceği kamusal eğlence mekânlarını 'toplumsal 

dönüĢümün aracı' olarak anlamlandırılmıĢ ve 'toplumsallaĢmanın mekânı' olarak 

kurgulanmıĢtır. Demiryolu gar gazinoları, pastaneler ve halk evleri ile meydanlar ve 

parklar bu dönemin hem önemli eğlence-dinlence mekânlarıdır hem de kamusal 

alanlarıdır. 1932 yılında ilk defa kurulan 17 halkevinden biri de Malatya Halkevi'dir 

ve bu halkevinde konferans, konser, sergi ve kurs gibi pek çok etkinlik 

düzenlenmiĢtir. Bu halk evi özellikle 1930-1950'lere kadar Malatya'daki üst ve orta 

sınıfın kültürel faaliyetler gerçekleĢtirdiği ve sosyalleĢtiği mekândır. 1936 yılında 

kurulan Malatya DDY ĠĢletmesi'ne ait gar gazinosu ve pastanesi de kent halkı için 

önemli bir sosyalleĢme ve eğlence mekânı olmuĢtur. 

1970‟lerin sonlarında Türkiye'de her sınıf kendi içinde toplumsallaĢmıĢtır. 

Çünkü her sınıf kendi eğlence mekânında yoğunlaĢmıĢtır. Yani eğlence ve dinlence 

alanında mekânsal ayrıĢma yaĢanmıĢtır. Malatya'da ise 1999 yılında Malatya-Ankara 

karayolu üzerinde kentin ilk alıĢveriĢ merkezi olan AFRA kurulmuĢ; ardından  2009 

yılında çevre yolu ile Ġnönü Caddesi arasında eskiden Sümer Bez Fabrikası'na ait atıl 

durumdaki sanayi yerleĢkesi üzerine kurulmuĢ olan Malatya Park AlıĢ VeriĢ Merkezi 

faaliyete geçmiĢtir.  Böylelikle özelleĢtirme kapsamındaki sanayi üretim alanı hem 

hizmet üretim alanına dönüĢtürülmüĢ ve bölge ekonomik olarak bir çekim merkezi 

haline getirilmiĢtir hem de orta ve üst gelir grubu için eğlence-dinlence mekânına 

dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢüm her sınıf kendi eğlence mekânında yoğunlaĢmıĢtır. Yani 

eğlence ve dinlence alanında mekânsal ayrıĢma yaĢanmıĢtır. 

19) 1940'da Malatya merkez belediyesi 45 mahalleden oluĢmaktadır. 

Eskimalatya, Tecde, Karakavak ve Banazı gibi çeperdeki yerleĢimler kent alanın 

dıĢında kabul edilmiĢtir. Yani makro ölçekte kent alanı siyasal düzenlemelerle 

daraltılmıĢtır. Bununla birlikte, Cumhuriyetin ilk yıllarında da düĢük yoğunluklu 

kerpiç evlerden oluĢan birbirinden kopuk mahalleler ağı söz konusudur; fakat kent 

merkezinde, merkeze yakın mahallelerde ve devlet yatırımıyla oluĢturulan 

fabrikaların çevresinde nüfus yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. 
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Malatya'nın 1954 kent planı incelendiğinde YeĢiltepe, Melekbaba, Uçbağlar ve 

Beydağı gibi gecekondu mahallelerinin öngörülmediği ve planlama kapsamına 

alınmamıĢtır. Kentin batı sınırı Ġstasyon Caddesi'nde bitmektedir, bu mevkiden 

güneye çıkıldığında Özalper Mahallesi'nin olduğu alan bahçelerle kaplıdır ve imar 

kapsamına da alınmamıĢtır.  Yani 1950'lerde köy konumundaki Karakavak'a doğru 

kentin geniĢleyeceği planlanmamıĢtır. Süreç içinde kent hızla büyümüĢ ve 

Karakavak'a doğru geniĢlemiĢtir. Karakavak, kamunun yatırımları sonucu kentin 

batıya doğru geniĢlemesiyle kente eklemlenmiĢtir. Ayrıca bu plan kapsamında 

Beydağı'ndan geçen Derme Çayı sulama kanalının alt kısmı parsellenmiĢ, fakat 

kanalın üstünde oluĢan gecekondulardan oluĢan Yamaç ve Fırat Mahalleleri 

öngörülememiĢtir. 

1967'de Malatya kent merkez belediyesi 49 mahalleden oluĢmaktadır. 

BaĢharık,  Fırat, Özalper ve Kaynarca Mahalleleri 1940'tan sonraki süreçte 

oluĢmuĢtur. BaĢharık ve Fırat Mahalleleri güneye Beydağı'na doğru geliĢimin bir 

sonucu iken Özalper kentin batı çıkıĢına ve Kaynarca kentin kuzeyine doğru mekân 

sal olarak geniĢlemesine neden olmuĢtur. Sümer Bez ve ġeker Fabrikaları ile devlet 

demiryolları iĢletmesi çeperinde Özalper Mahallesi gecekondu önleme bölgesi 

olarak devletin yönlendirmesiyle süreç içinde oluĢmuĢtur. Fakat Karakavak, 

Topsöğüt ve YeĢiltepe hala merkeze bağlı köylerdir ve kente eklemlenmemiĢtir. 

Bununla birlikte, kent mekân sal olarak geniĢlemesine karĢın, kentte hala yapı 

yoğunluğu düĢüktür ve bahçe kent uygulaması devam etmektedir. 

1973'te Malatya merkez belediyesinde toplam 58 mahalle bulunmaktadır. 

1970'lere gelindiğinde kentin kuzeyinde Kiltepe, Melekbaba ve TaĢtepe olmak üzere 

üç büyük gecekondu mahalleleri oluĢmuĢtur. Aynı Ģekilde kentin doğu çıkıĢında 

gecekondulardan meydana gelen Tandoğan ve ÇözĢnük Mahalleleri kente 

eklemlenmiĢtir. Son olarak da kentin güneyinde Beydağı eteklerinde Beydağı 

Mahallesi gecekondularla kaplanmıĢtır. Böylece kent kuzey, güney ve doğu 

istikametinde mekân sal olarak geniĢlemiĢtir. Ayrıca artan nüfus ve 

apartmanlaĢmanın etkisiyle kent merkezinde yapı ve nüfus yoğunluğu artmaya 
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baĢlamıĢtır. Bu çerçevede, parsel bazlı kentsel dönüĢüm  kent merkezinde 

baĢlamıĢtır. 

10.07.2004 tarihli 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu kapsamında 

Banazı ve BostanbaĢı belde belediyeleri Malatya merkez ilçeye bağlanmıĢtır. Bu 

yasa öncesi Malatya merkez belediyesinde toplam 80 mahalle bulunmaktadır.  

Takip eden süreçte 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı 

BüyükĢehir Yasasıyla Malatya büyükĢehir olmuĢtur. Yasa çerçevesinde YeĢilyurt ve 

Battalgazi (Eskimalatya) ilçeleri kent alanına eklemlenmiĢtir. Kentte yerleĢim 

alanında güney-kuzey istikametinde YeĢilyurt ve Battalgazi ilçeleri olarak ikili bir 

siyasal örgütlenmeye gidilmiĢtir. Malatya BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı YeĢilyurt 

Ġlçesi'nde toplam 36 mahalle mevcuttur. Malatya BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı 

Battalgazi Ġlçesi'nde toplam 48 mahalle mevcuttur. Ayrıca kent çeperindeki Tecde, 

Bulgurlu ve Çamurlu köyleri ile Ġnönü Üniversitesi Kampüsü ve Banazı (Konak) eski 

belde belediyesi kentin mücavir alanı içine alınmıĢtır.  

Sonuç olarak Malatya'da kentleĢme 1930'larda uygulanmaya konan devlet 

öncülüğünde sanayileĢme politikasından payına düĢeni almıĢtır. Bu çerçeve de 

Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası (1939), Tekel Tütün Fabrikası (1939), 

Malatya ġeker Fabrikası (1954)'nın kamu kaynaklarıyla iĢletmeye açılmıĢtır. Bu 

iĢletmeler kente önemli miktarda kamu kaynağının akıĢını sağlamıĢ ve kent kırsal ile 

yakın bölgeden nüfus çekmeye baĢlamıĢtır. Bu da kentin hem çepere doğru 

geniĢlemesini hem de yapı yoğunluğunun artmasını sağlamıĢtır. Özellikle 1960 

sonrası planlı kalkınma dönemiyle birlikte uygulanan devlet destekli sanayileĢme 

politikası ile Malatya'da 1988 yılında batı çeperinde I. Organize Sanayi Bölgesi 

(OSB) faaliyete geçmiĢtir. Böylece sanayi kuruluĢları kentin batı çeperinde 

örgütlenmiĢtir. 1982 yılında Malatya'da konuĢlanan II. Ordu Karargahı 1990'larda ve 

1975‟te kurulan Ġnönü Üniversite'nin 1980'lerin sonunda kentin doğu çeperinde 

kampus biçiminde mekânsal olarak örgütlenmesi ise özellikle 2000 sonrasında kentin 

doğu çeperine geniĢlemesinde öncü rol oynamıĢtır. Ayrıca her iki kamu kurumunun 

kuruluĢu Malatya kentinin eğitim ve güvenlik bazında hizmet sektöründe geliĢimini 

sağlamıĢtır. Buda nüfus ve konut yoğunluğunu daha da arttırmıĢtır.  
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1980 sonrası uygulanmaya baĢlanan ve 2000 sonrası hız kazanan özelleĢtirme 

politikası neticesinde Malatya'da da birçok kamu iĢletmesi özelleĢtirilmiĢtir. Bu 

kamu iĢletmelerinin yerleĢkelerinde özel sektör yatırımları yerini almıĢ ve artık 

kentin merkezi durumuna gelmiĢ bu yerleĢkelerde AVM'ler ve siteler yükselmeye 

baĢlamıĢtır. Böylelikle üretim alanları sanayiden hizmet sektörüne geçmiĢtir. 

Bununla birlikte bu iĢletmeler ait alanlarda yine kamu tarafından hizmet veren 

hastaneler inĢa edilmiĢ ve belediyelere ait parklar düzenlenmiĢtir. 

1950'lerde baĢlayarak Malatya'da hayata geçirilen kamu yatırımları sonucunda 

kentin çekim merkezine dönüĢmesi ve yetersiz konut üretimi nedenleriyle Malatya 

kentinde baĢlayan gecekonduĢlaĢma 1990'lara kadar kentin kuzey ve güney 

çeperinde ağırlıklı olarak 1990'lardan itibaren ise kentin batı çeperinde ertarak devam 

etmiĢtir. Bu süreç 2006 yılında Malatya kentinde 10 ayrı gecekondu alanın 

oluĢumuna kadar sürmüĢtür. 2000'lerin ortasında uygulamaya konan planlı kentsel 

yenileme politikalarından Malatya'da payına düĢeni almıĢ ve 2000'lerin sonunda 

baĢta Beydağı eteklerinde kurulmuĢ olan pek çok gecekondu mahallesi kentsel 

yenileme kapsamına alınmıĢtır.     
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