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Editörden….. 

 

Merhaba,  

 

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 9. sayısını sizlerle 

paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  

 

Dergimiz İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Resim, Müzik, Beden 

Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, İletişim 

gibi sosyal bilimler alanındaki bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayınlamayı amaçlamaktadır.  

 

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin, Açık Dergi Sistemleri’ne 

(OJS) aktarılması, dergi üzerindeki bütün işlemlerin online yapılması, TÜBİTAK DergiParka 

geçişinin tamamlanması, her bir makalemize DOI numaralarının verilmesi gibi çalışmaları 

önümüzdeki süreçte yapmayı hedeflemekteyiz. 

  

Dergimizin 9. sayısında, sosyoloji, tarih, dil öğrenimi ve eğitim bilimleri alanlarında altı 

makale ile bir kitap incelemesi yer almaktadır.  

 

Yaptıkları çalışmalar ile dergimize katkı sunan tüm yazarlara içtenlikle teşekkür ederiz. 

Bu sayımızda yer alan üç makalenin yazar/yazarları üniversitemiz dışından olup, bu yazarlara 

dergimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü ayrıca teşekkür ederiz. Makaleleri özveri ve 

gönüllülük esasıyla değerlendirip, önerileri ile yazarlara yol gösteren hakemlerimize de 

teşekkür etmeyi borç biliriz.  

 

Bu sayımızdaki makale ve incelemeleri zevkle okuyacağınızı umut eder, gelecek sayıda 

yeni çalışmalar ve güzel gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın… 

  

 

                 Dergi Editörü 

                                                 Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÇILĞIN 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SUÇ ORANLARINA ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA/ALTINDAĞ ÖRNEĞİ 

 

EVALUATION OF IMPACTS ON CRIME RATES OF URBAN REGENERATION 

PROJECTS: ANKARA/ALTINDAĞ CASE  

Mehmet AKALIN 

 

 

ÖZET 

 

Yoğun göç baskısı altında ezilen kentler, artan konut talebine kısa zamanda cevap 

veremeyerek eğreti yerleşim yerlerinin ortaya çıkmasına sahne olmaktadırlar. Bu eğreti 

yerleşim yerleri zamanla, yoğun ve heterojen nüfus yapıları, sosyo-ekonomik yetersizlikleri, 

altyapı ve sosyal donatı eksikliği gibi nedenlerle suç işlemek için cazip alanlar haline 

gelmektedir. Sosyal kontrolün zayıf ve doğal gözetim mekanizmalarının yetersiz olduğu kent 

içi çöküntü ve gecekondu bölgeleri böylece suç çeteleri için adeta bir karargâha dönüşmektedir. 

Bu çalışma ile Ankara ili, Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin 

bölgedeki suç oranlarını ne şekilde etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  Bunun için de 

öncelikle kentsel suçların nedenleri, gelişimi, kent-suç ilişkisi ve kentsel suçlarla mücadele için 

kullanılabilecek kentsel dönüşüm uygulamaları betimsel analiz yöntemi ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Daha sonra, Ankara İl Emniyet ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden elde 

edilen 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait suç istatistikleri, veri analizi yöntemi kullanılarak 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda ise bölgede gerçekleştirilen 

kentsel dönüşüm projelerinin kentsel suçlar üzerindeki etkinliğinin sınırlı kaldığı, kentsel 

dönüşüm projeleri ile kentsel suçların azaltılmasına yönelik olan hedeflerin bölge özelinde tam 

olarak gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Suç, Gecekondu, Kentsel Dönüşüm, Altındağ. 

 

ABSTRACT 

 

The cities which are under heavy pressure of migration cause emerging of makeshift 

settlements because they cannot satisfy the growing housing demand in a short time. These 

makeshift settlements, by the time, are becoming attractive places for crime due to the reasons 

such as dense and heterogeneous population structure, socio-economical inadequacies and lack 

of infrastructural and social reinforcement. Thus, urban collapsed areas and slums are becoming 

headquarters for crime groups because of weak and inadequate mechanisms of social control 

and natural surveillance with this study, it is aimed to evaluate the impact of urban 

transformation projects that are carried out in Ankara/Altındağ Province on the crime rates. For 

this reason, firstly, it has been assessed the causes and evolution of urban crime, urban-crime 

relationship and the urban renewal applications that can be used to fight with the urban crime 

by applying the descriptive analysis methods. Then, crime statistics for 2012, 2013, 2014, 2015 

that are obtained from Ankara Provincial Police Department and Altındağ District Police 

Department were examined with comparative data analysis method. As a result of this research; 

it has been concluded that the impact of urban regeneration projects that are carried out in 

Altındağ Province on the urban crime is limited, and the targets of reducing the crime rates by 

urban transformation are not fully achieved in the region. 

Keywords: Urbanization, Crime, Slum, Urban regeneration, Altındağ District    

 

                                                           
 Sosyal Güvenlik Uzmanı, Dr., Sosyal Güvenlik Kurumu- Ankara. 
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1. GİRİŞ 

 

Kentler tarih boyunca, çeşitli kültür ve medeniyetlerin ortaya çıkarak, gelişip kök saldığı 

yerler olmuştur. Geçmiş dönemlerde bu kültür ve medeniyetler kale ve surlarla muhafaza 

edilmeye çalışılmıştır. Nitekim ortaçağda duvarlarla çevrili insan yerleşimlerine kent denmiştir 

(Demirer, vd. 1999, s: 29). Ancak kentler ilk ortaya çıktıkları tarihten itibaren sürekli olarak bir 

değişimin içerisinde yer almışlardır. Bu tarihsel gelişim süreci içinde kentler, site, polis, komün 

ve kent devletleri gibi çeşitli adlarla anılmışlardır. Kent şimdilerde ise; istihdam yapısı, 

ekonomik faaliyet ve nüfus yoğunluğu gibi kriterlerle tanımlanmaktadır. Özellikle sanayi 

devrimi ile birlikte kentsel mekânların biçim ve işlevlerinde meydana gelen değişimin kent 

kavramının içeriğini tümüyle değiştirdiği görülmüştür.  

 

Literatürdeki çeşitli kent tanımlarına bakıldığında bu tanımların araştırmacının ya da 

bilim insanının spesifik ilgi alanlarına göre yapıldığını görmek mümkündür. Her bilim insanı 

kent olgusuna kendi uzmanlık çerçevesinde yaklaşmaktadır. Ekonomistler şehirdeki üretim 

ilişkilerini, mimarlar fiziki yapı ve planlamayla ilgili gelişmeleri, coğrafyacılar mekân-toplum 

etkileşimini, siyaset bilimciler yönetim ilişkilerini ve sosyologlar ise toplumsal yapıyı ve 

toplumsal ilişkileri esas alan tanımlar geliştirmişlerdir (Açıkgöz, 2011: 61). Bu tanımlamalar, 

söz konusu bilim dalı çerçevesinde yeterli olmakla birlikte, genel perspektiften ya da diğer 

disiplinlerin perspektifinden değerlendirildiğinde eksik kalabilmektedir.  

 

Ekonomi merkezli bir bakış açısıyla kenti, tarımsal olmayan üretimin ağırlıkta olduğu, 

üretim araçlarının ve dolayısıyla nüfusun yoğun olarak toplandığı, örgütlenme, iş bölümü ve 

uzmanlaşma düzeylerinin yüksek olduğu yerleşim birimleri (Keleş, 1984: 7) olarak tanımlamak 

mümkündür. Sosyolojik açıdan ise kentler; ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik statü ve kültürleri 

bakımından farklılaşmış geniş ve heterojen toplulukları (Görmez, 1991) ifade etmektedir. Bu 

bakış açısına göre,  topluluk kırsal yerleşme ile toplum ise kent ile anılmaktadır. Bu açıdan 

kentler modern toplumun bir modeli olarak öne çıkarılmaktadır. Modern toplumların yaşadığı 

kentler bir bakıma zayıflamış sosyal ilişkileri, yoğun ekonomik faaliyetleri, sosyolojik, politik, 

demografik ve kültürel çeşitliliği ifade etmektedir. 

 

Buna göre kentleri; sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfusu 

bakımından kırsal alanlardan ayırt edilen, hem tarımsal hem de tarım dışı üretim, dağıtım ve 

denetim işlevlerinin toplandığı, teknolojik gelişme derecelerine göre, belirli bir büyüklük, 

heterojenlik ve bütünleşme derecelerine varmış; cemiyet tipi ilişkilerin olduğu, doğurganlık 

oranının kırsal alana göre düşük kaldığı; çekirdek aile tipinin, ikincil toplumsal ilişkilerin, 

toplumsal farklılaşma, uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu; eğitim ve öğretimin 

yoğunlukla yapıldığı yerleşim alanları (Susmaz, 2009) olarak tanımlamak mümkündür. 

 

Suç ise hukuki anlamıyla; “anlama ve isteme yeteneğine sahip bir şahsın kusurlu 

iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, yasadaki tanıma uygun, 

hukuka aykırı ve karşılığında yaptırım olarak bir ceza veya güvenlik tedbiri uygulanması 

gereken fiildir” (Koksal ve Eliş, 2011: 3). Yine suç, halkın güvenliğini korumak için devletçe 

yayımlanan ve cezai karşılığı olan bir konunun, sorumlu bir kişi tarafından, icrai ve ihtimali 

olabilen bir hareketle ve bir hak veya vazifeye dayanmaksızın ihlal edilmesidir (Uma, 1975: 

14). Suç, cezaların kanuniliği ilkesi kapsamında değerlendirildiğinde kısaca, sadece kanunlar 

tarafından cezalandırılan davranışların bütünü olarak tanımlanabilir.  

 

Hukuki anlamıyla ortaya koyulmaya çalışılan suç ve ceza; her zaman neden sonuç ilişkisi 

içerisinde olmayabilir. Yani gerçek hayatta fiil itibari ile suç olup; kanunlar tarafından 



Mehmet AKALIN 

 

7 
 

cezalandırılmayan birçok davranışın da olduğunu gözardı etmemek gerekir. Bunun için de suçu 

daha geniş açılardan tanımlamak gerekmektedir. Kapsamlı bir tanımda; küçük ya da büyük bir 

sosyal grubun üyeleri tarafından iyi ve yararlı kabul edilen inançların, geleneklerin, adetlerin, 

törelerin ve kurumların dayandıkları kurallara aykırı olarak islenmiş bulunan anti-sosyal 

davranışlar suç olarak kabul edilmektedir (Yavuzer, 1988: 27). 

 

Diğer taraftan kentlerin kozmopolit ve yoğun nüfus yapısı, sosyal kontrolün çoğunlukla 

zayıflamasına yol açmaktadır. Bu durum, sermaye birikiminin toplandığı ve gelir dağılımı 

adaletsizliğinin belirginleştiği alanlar olmaları nedeniyle kentleri sosyo-ekonomik 

kutuplaşmaların bir sebebi konumuna getirerek, kentsel mekânları suçlar ve olağan suçlular için 

cazip kılabilmektedir. Nitekim kentlerin günümüzde yoğun şekilde nüfuslanması, kentlerdeki 

sosyal kontrolün sağlanmasını zorlaştırmaktadır.  Kalabalık yaşam alanları kentleri güvenilmez 

ve yasam kalitesi düşük alanlar haline getirerek; buraları suçlular için elverişli mekânlara 

dönüştürmektedir. Diğer taraftan, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizlikleri,  sosyal 

dışlanmışlıklar, kentsel planlamadaki yetersizlikler, mekânsal ayrışmalar vb. nedenler 

kentlerde; kişilere karşı işlenen suçlarda (kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, cinsel 

taciz sarkıntılık, çocuğun cinsel yönden istismarı, hakaret, tehdit taksirle yaralama gibi), mala 

karşı işlenen suçlarda (hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, gasp mala zarar verme gibi) ve topluma 

karşı işlenen suçlarda (Kasten yangın çıkarma, silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği 

tehlikeye sokmak, müstehcenlik, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, fuhuş, kumar oynanması 

için yer ve imkân sağlama, aile içi şiddet gibi) artışlara sebep olabilmektedir.  

 

Bu çalışmada kentsel dönüşüm proje alanlarındaki suç oranlarının değişimi; kentsel 

dönüşümün kentsel suçları hangi yönde etkinliğini anlayabilmek amacıyla analiz edilmiştir.  

Böylece kentsel dönüşümün kentsel suçlarla mücadelede etkin bir yöntem olup olmadığı 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde betimsel analiz, ikinci bölümünde ise 

veri analizi yöntemleri benimsenmiştir.  Bu kapsamda öncelikle kentsel suçların nedenleri, bu 

suçların gelişimi ve kent-suç ilişkisi tartışılmıştır. Tartışmalar suç ve suçluluğu kent merkezli 

olarak sosyolojik açıdan açıklamaya çalışan Chicago Okulu tarafından ileri sürülen teoriler 

çerçevesinde yapılmıştır. Böylece çok sayıda ve dağınık halde olan suç ve suçluluk 

kuramlarının kentsel dönüşüm literatürü bakımından rafine hale gelmesi hedeflenmiştir. Daha 

sonra ise kentsel suçlarla mücadele için kullanılabilecek kentsel dönüşüm yöntemleri üzerinde 

durulmuştur. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, Ankara İl Emniyet ve Altındağ İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’nden elde edilen verilerle 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları arasındaki suç ve suçlu 

sayıları karşılaştırılmış; nicel değişimler bu kapsamda yorumlanmıştır. İl ve İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne ait veri bankaları ve istatistik raporları, Altındağ İlçesi için 2012 yılı öncesi suç 

istatistiklerini elde etmeye imkân vermediğinden bu yıldan itibaren söz konusu tablolar 

oluşturulabilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin büyük oranda 2012 

yılı ve sonrasında hayata geçirildiği göz önüne alındığında oluşturulan veri setlerinin 

çalışmanın amacına hizmet ettiği anlaşılabilecektir. Ayrıca ilçede kentsel dönüşüm projeleri suç 

oranlarının yüksek olduğu, adı suç ile anılan ve ilçenin suç karakteristiğini doğru olarak 

yansıtabilecek gecekondu mahallelerinde gerçekleştirilmiştir. Böylece kentsel dönüşüm 

projelerinin gerçekleştirildiği alanlar ilçedeki suç desenini oluşturması bakımından ilçenin 

tamamı için anlamlı bir örneklem oluşturmuştur.  
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2. KENTSEL SUÇLARIN NEDENLERİ 

 

Kentler karmaşık, işbölümüne dayalı ve geleneksel toplumların ötesindeki bir toplum 

düzenini simgelediğinden, buralarda yaşayan insanların birbirlerini yakından tanımaları 

oldukça zordur. Bu nedenle kentlerde kurulan ilişkiler çoğunlukla, kırsal kesimden farklı 

olarak, şahsi olmayan, yüzeysel ve geçici niteliktedir. Bu ilişki biçimi, toplumda kişiyi 

yalnızlığa, nemelazımcılığa ve güvensizliğe itmektedir. Bu koşullar altında, rekabet ve resmî 

denetim mekanizmaları, daha eski dönemlerde, toplumu bir arada tutmada kendisine güvenilen 

dayanışmanın yerini almaktadır. Özellikle batı ülkelerinde suçun bu kadar yaygın olmasının 

ardında yatan nedenler arasında; toplumsal iletişimin zayıflaması ve toplumsal denetimin 

azalması gibi kentin kırdan farklı olan yapısı (Watts ve Watts, 1981: 425; akt: Karasu, 2008: 

258) gelmektedir. 

 

Ancak, kentin suç üzerindeki etkisi yalnızca toplumsal denetimin zayıflaması ve 

ilişkilerin yüzeysel duruma gelmesi ile sınırlı değildir. Kentsel alanlarda yaşanan çevre kirliliği, 

yoğun trafik, ulaşım zorlukları, geçim kaygısı, işsizlik, yüksek hizmet maliyetleri, ekonomik 

bunalımlar gibi sorunların varlığı, kişinin psikolojisinde olumsuz etkilere neden olmakta; bu 

durum ise, şiddet eğilimini ve suç oranını arttırabilmektedir (Karasu, 2008: 258). 

 

Suçun özellikle kentlerde yaygınlaşması, suça etki eden nedenlerin bilimsel anlamda 

tarihsel süreç itibarıyla analiz edilmesini gerektirmektedir. Kentsel suçlara etki eden faktörler 

literatürde genel olarak ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, mekânsal faktörler olarak 

sistematize edilmişlerdir (Cozens, 2002; Wang ve Minor, 2002; Lay vd., 2005; Grueneweld 

vd.,2006). Bu kapsamda kentsel suçlara etki eden faktörlerin her biri ayrı başlıklar altında 

aşağıda açıklanırken, kentsel suçlara etki eden mekânsal faktörler çalışmanın konusu itibari ile 

daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. 

 

2.1. Ekonomik Faktörler 

 

Suça etki eden ekonomik faktörler içerisinde yoksulluğun önemli bir yeri vardır. Nitekim 

kentlerde yaygın olarak görülen suç ve şiddet olaylarının temelinde, işsizlik, yoksulluk, 

yoksunluk ve evsizlik gibi bir dizi yoksunluklar yatmaktadır.  Neden sonuç ilişkisi içerisinde 

bir sarmal halinde birbirlerini besleyen ve büyüyen bu sorunlar, en yalın şekliyle kendisini 

kentlerde yaşanan yoksulluk olarak göstermektedir.  

 

Kent yaşamında kişilere sürekli olarak daha fazla tüketmenin gerekliliği empoze 

edilmektedir. Bu süreç sistematik olarak reklamlar vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. Bu 

durumda kişiler elde edemedikleri veya ulaşamadıkları özendirilmiş tüketim unsurları 

karşısında kendilerini mental olarak yetersiz hissedebilmektedirler. Devamlı olarak tüketim 

baskısı altında olan bu kişiler, özendirilen nesneye sahip olmak ve özendirilen yaşam biçimini 

sürdürebilmek için illegal yollara başvurabilmektedirler (Harvey, 2003). 

 

Ekonomik yetersizlikleri nedeniyle barınma hakkından yoksun kalan ve kent 

merkezlerindeki parkları, üst geçitleri,  pazar alanlarını ve otoparkları mesken tutan kimsesizler 

ile tinercilerin kentsel suçların olağan şüphelileri oldukları da unutulmamalıdır. Birçok yerde 

özellikle yaya bölgeleri için öne çıkan ve son derece çağdaş bir gereksinim olan oturma grupları 

oluşturulması faaliyetleri, çoğu kez bu gereksinimi duyan kentliler yerine, bu kent 

mobilyalarında uyuyan evsizlerin, fakirlerin ve madde bağımlılarının işgalinde uğramaktadır 

(Fırat, 2008). Bu ise kentlerde suç korkusunu körükleyerek kentsel gerilimi arttırmaktadır. 
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2.2. Sosyo-Kültürel Faktör 

 

Kentsel suçlara etki eden sosyo-kültürel faktörleri sosyal yapı, eğitim durumu, kültürel 

yapılanma, kentlerdeki kolluk kuvvetlerinin sayısı ve yaygınlaşan madde bağımlılığı gibi 

unsurlar oluşturmaktadır (Ackerman, 1998; Ceccato vd., 2002; Sezal, 2003; Ergun ve 

Yirmibeşoğlu, 2005). Toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, 

politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun olma sürecini ifade 

eden sosyal dışlanma da kentsel suçlara etki eden sosyo-kültürel faktörlerden bir diğeridir.  

 

2.3. Demografik Faktörler 

 

Kentsel suçlara etki eden demografik unsurlar çoğunlukla göç ve genç nüfusun 

çokluğuyla açıklanmaktadır (Ayhan ve Çubukçu, 2007; Grueneweld vd., 2006). Kentlerin 

demografik yapıları açısından kentleşme ve suçluluk arasındaki bağlantı ise genellikle 

kentlerdeki nüfusun hızlı şekilde artarak kontrolsüz ve suç işlemeye elverişli mekânların 

oluşturulmasıyla kurulmaktadır. Nitekim literatürde 15-29 yaş grubunun suçla en çok ilişkili 

olan nüfus grubu olduğu ve kadınların erkeklere göre suça daha az eğilimli oldukları 

belirtilmektedir (Ayhan ve Çubukçu, 2007; Grueneweld vd., 2006). Yüksek doğum oranları ve 

kontrolsüz göç hareketleri, kentlerdeki genç nüfusun artmasına ve bahsedilen suç potansiyeli 

yüksek kitlenin kentlerde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.  

 

Ayrıca kentleşme sürecinde, kırsal alanda kişiler üzerinde yoğun olarak görülebilen 

toplumsal denetim mekanizmaları büyük oranda erozyona uğramaktadır. Kırsal topluluklarda 

var olan düzenin törelerce ve toplumca yakından denetlenmesi kentlerde olanaksızdır. Bu 

nedenle kentleşme ve kentlileşme sürecini aynı anda yaşayamayan toplumlarda aile kurumu, 

toplumun yapı taşı olma özelliğini kaybederek (Buendia, 1989: 5)  kentsel suçların artışına 

sebep olabilmektedir. 

 

2.4. Mekânsal Faktörler 

  

Kentsel suçlara ilişkin yapılan araştırmalarda, kentsel mekândaki fiziksel ve sosyal 

çevrenin, güvenlik ve suç ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Kullanılmayan ve 

fonksiyonel olmayan alanlar, kent tasarımı, kent mekânının yapısı, aydınlatma elemanlarının 

yeterliliği, nüfus yoğunluğu, nüfus büyüklüğü, nüfus karakteristikleri, kentsel mekânların gece 

ve gündüz kullanıcı sayısı, gecekondulaşma,  kent merkezine uzaklık, kent büyüklüğü, boş 

konut birimlerinin mevcudiyeti, trafik sıkışıklığı, kolluk kuvvetlerinin ve kent içi gözetim 

mekanizmalarının etkinliği bu mekânsal faktörlere örnek olarak verilebilir (Newman, 1972; 

Tozar, 2001; Sezal, 2003; Anderson, 2005; Ergun ve Yirmibeşoğlu, 2005). 

 

Kentsel suçlarla mücadelede bir araç olarak kullanılabilen kent tasarımı, kentlerdeki 

mevcut suç unsurlarını ortadan kaldırabileceği gibi; yanlış uygulamalar neticesinde suçun 

oluşmasına uygun zemin oluşturarak bu suçların artmasına da yol açabilmektedir. Bazı 

araştırmalarda suçun kullanılmayan, yalıtılmış ve fonksiyonel olmayan alanlarda ortaya çıktığı 

belirtilmektedir. Bu araştırmalara göre ayrıca, mekânsal olarak ayrışan yerleşim birimlerinde 

yaşayan kişiler arasında gerilimlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olabilmektedir.  Kapalı/kapılı 

yerleşim yerlerinde toplumun geri kalanından ayrıştırılan kişiler bazen suni bir suç ve şiddet 

korkusuna kapılabilmekte, güven bunalımı yaşayabilmektedirler. Bu ise kentlerde 

kutuplaşmalara ve ötekileşmelere yol açarak suç ve suçlular için uygun ortamın oluşmasını 

sağlayabilmektedir.  
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Kentlerin büyüklüğü ve yerleşim yerlerinin kent merkezine olan mesafesinin fazla 

olması, kentsel suçların artışında etkili olduğu düşünülen başka bir faktördür. Nitekim büyük 

şehirler küçük şehirlere göre daha yüksek suç oranına sahiptir. Ancak küçük şehirlerin suç oranı 

büyük şehirlere göre daha hızlı artmaktadır. Dolayısıyla suç problemi kent hiyerarşisine paralel 

bir seyir izlemektedir. Nüfusu 15 binden küçük olan yerleşmeler artan nüfusları nedeniyle suç 

oranları artışından daha fazla etkilenebilmektedir (Ünsal, 2015).  

 

Kentlerde hızla artan büyük alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların ise kentsel 

suçları iki yönlü olarak etkilediği görülmektedir. Şöyle ki, daha korunaksız yerlerde yer alan 

küçük dükkânların ortadan kalkması, bu tür dükkânlardan yapılan hırsızlık olaylarını 

azaltmaktadır. Alışveriş merkezleri ise kurdukları güvenlik sistemleri sayesinde hırsızlık 

olaylarını büyük oranda engellemektedir. Diğer taraftan, kentlerdeki küçük dükkânların 

kapanması, bulundukları semt, cadde ve sokaklardaki yaya trafiğini de azaltmaktadır. 

Kentlerdeki sıcak noktalar olma özelliğini kaybeden bu alanlar zamanla kent içi çöküntü 

bölgeleri olarak suç işlemeye uygun hale dönüşebilmektedirler.  

  

Kentsel suçları etkileyen demografik faktörler içerisinde de açıklanan göç unsuruna, 

kentsel mekânları suça elverişli hale getirmeleri nedeniyle, yeniden değinmek gerekir. Sosyo-

ekonomik ve kültürel bakımdan cazip görülerek kırsal alanlardan kentlere doğru yaşanan göçler 

ve/veya kentlerde gerçekleşen yüksek doğum oranları suç işlemeye müsait kalabalık ortamları 

hazırlayabilmektedir. Ayrıca, kentlerdeki ekonomik yaşam koşullarının zorluğu, kentin sosyal 

yapısına uyum problemi ile birleşerek göçle gelen kitlelerin suç sayılan davranış biçimlerini 

daha sık sergilemelerine neden olabilmektedir.   

 

Diğer taraftan planlı ve sağlıklı bir kentleşmeye fırsat vermeyecek şekilde gerçekleşen 

kitlesel göçler, kentlerde eğreti barınma koşullarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu ise suç 

çetelerinin ve sosyo-ekonomik profili düşük, olağan suçluların sosyal yaşam ve eğitim 

açısından gerekli altyapıya sahip olamayan gecekondu mahallelerinde gelişmelerini 

sağlamaktadır. Ancak bu durum, gecekondu bölgelerinde yaşayan tüm bireylerin potansiyel 

suçlu oldukları anlamına gelmemektedir. Zamanla suçluların barındığı çevreler haline gelen 

bölgelerden daha güvenli görülen bölgelere doğru gerçekleşen göçler bu durumu 

doğrulamaktadır. Çocuklarını daha nezih ve mutena mahallelerde yetiştirmek isteyen aileler, 

ekonomik imkânlarının müsaade ettiği ölçüde başka mahallelerde yaşamayı tercih 

edebilmektedirler.   

 

3. KENTLEŞME SUÇ İLİŞKİSİ  

 

 Suç ve suçluluğu açıklamaya çalışan sosyolojik kuramlar oldukça fazladır. Sosyolojik 

yaklaşımlarda suç kuramlarının bu denli fazla olması, esasında suç olgusunun ve suç 

aktörlerinin karmaşık boyutundan kaynaklanmaktadır (Kızmaz, 2005: 150). Ancak bu 

çalışmanın sınırları gözetildiğinde, suç olgusuna kentleşme ve suç ilişkilerin çözümlenmesine 

odaklanan kent merkezli sosyolojik kuramlar çerçevesinde yaklaşmak daha anlamlı olacaktır.  

 

Kentsel suçlara ilişkin ilk kuramsal çalışmalar 20. yüzyılın başlarında Chicago Okulu’nca 

yapılmıştır. Chicago Okulu mensupları yaptıkları araştırmalarda suç ve suçluluğu kent merkezli 

olarak sosyolojik açıdan açıklamaya çalışmışlardır.  Chicago Okulu’nun temel hareket noktası, 

insan davranışının genetik yapısı nedeniyle değil, toplumsal ve maddi çevre faktörlerinden 

etkilenerek oluştuğu düşüncesidir. Bu düşünceye göre, insanın maddi çevresini oluşturan kent, 

onu etkilemekte, davranış biçimlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Karasu, 

2008: 259). Bu kapsamda Chicago okulunca sosyal organizasyonsuzluk ve anomi kuramları 
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öne sürülmüştür. Diğer taraftan, damgalama ve sosyal kontrol kuramları ile de kent-suç ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

 

3.1. Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı  

          Sosyal organizasyonsuzluk (social disorganization) kuramı, 1920’li yıllarda Shaw ve 

McKay’ın suçun ekolojik incelemeleri çerçevesinde yaptıkları araştırma bulgularının formüle 

edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle organizasyonsuzluk kuramı, suçun kentsel alandaki 

görünümlerini resmeden bir teori olarak da kabul edilir (Kızmaz, 2005: 151). Bu kuram, 

disorganize olmuş toplumlarda, geleneksel sosyal denetim unsurlarının zayıfladığı ve kriminal 

alt-kültürün gelişmesinin kolaylaştığı gerekçesiyle suç işleme olasılığının daha yüksek 

olduğunu öngörmektedir (Kızmaz, 2005: 152). 

 

          Sosyal organizasyonsuzluk kuramı, Park ve Burgess’in Chicago kentinde daha önceden 

gerçekleştirdikleri araştırmalardan esinlenerek geliştirilmiştir. Burgess'e göre kentsel çevre 

yeni bir insan türü yaratmıştır. Bu yeni bir biyolojik tür değildir. Kentsel yaşam tarzının ürünü 

olan yeni bir kişilik türüdür. Kırsal bölgelerin samimi ve kişisel ilişkilerinin aksine, kentte 

yüzeysel ve maddi çıkara dayalı ilişkiler bu yeni türün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  Ayrıca 

Burgess’e göre suçun coğrafi dağılımı üzerine Chicago’da yapılan çalışmalar, suçun belirli 

bölgelerde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bölgelerde yaşayan etnik grupların oranları göçler 

nedeniyle sürekli değişse de suç oranları bu durumdan pek etkilenmemektedir. Bu ise suç oranı 

ile etnik kimlik arasında doğrudan bir ilişkinin kurulamayacağını göstermektedir (Burgess, 

1974: 84).   

 

 Park ve meslektaşlarının geliştirdiği insan ekolojisi kuramı, daha sonraları Shaw ve 

McKay tarafından suçluluk araştırmalarına uygulanarak daha gelişkin bir düzeye getirilmiştir 

Bu nedenle sosyal organizasyonsuzluk ya da düzensizlik kuramı aynı zamanda “ekolojik 

yaklaşım” veya “Chicago Okulu”yla da eşzamanlı olarak anılmaktadır (Bohm, 1997: 72). 

Sosyal organizasyonsuzluk teorisyenleri, sosyal çözülmenin en çok kent alanında ortaya 

çıktığını varsayarak, kentleri suç üreten mekânlar olarak görmüşlerdir. Bu nedenle onlara göre, 

kentsel alanlar, sapma veya suç araştırmaları için birer laboratuvar konumundadır. Kuramın 

teorisyenleri, araştırmalarını, özellikle fahişeliğin, intiharın ve diğer sapkın veya suç 

eylemlerinin en çok gerçekleştiği disorganize ya da çözülmüş alanlarda (slum vb.) 

yoğunlaştırmışlardır (Kızmaz, 2005: 151). 

 

 Sosyal organizasyonsuzluk kuramı; heterojen yapı, çöküntü bölgeleri, sosyal hareketlilik, 

sanayileşme ve kentleşme gibi değişkenlerin doğrudan veya dolaylı olarak suç üzerindeki 

etkilerine dikkat çekmişlerdir. Shaw ve McKay, yoksulluk, kültürel heterojenlik ve fiziksel 

hareketlilik gibi kent yaşamını karakterize eden bu faktörlerin sosyal çözülmeye yol açtığını 

ileri sürmektedirler. Çünkü onlara göre bu etkenler, bireylerin toplumsal değerlere olan 

bağlılığını zayıflatarak onları suç işlemeye yöneltmektedir (Ellis ve Walsh 2000: 354). Shaw 

ve McKay böylelikle suç davranışının, toplumun sosyal organizasyonunun bozulmasıyla ortaya 

çıktığını belirtmişlerdir (Vito ve Holmes, 1994: 141).  

 

 Sosyal organizasyonsuzluk kuramı içerisinde Burgess’in ileri sürdüğü “Çember Teorisi” 

ise kenti beş bölgeye ayırarak kentsel suçların nedenlerini görünür kılmaya çalışmıştır. Çember 

teorisindeki bölgeler merkezi iş alanlarından daireler çizerek kentin çeperlerine doğru 

yayılmaktadır. Her bölgenin kendine özgü yapısı, kültürü, organizasyonu ve halkı vardır. 

Teoriye göre I. bölge Chicago’nun iş merkezidir. II. Bölge ise geçiş bölgesidir. Geçiş bölgesi 

kentteki suç ve sapkın davranış oranının en yüksek olduğu bölgedir. Bu bölgede kentteki en 
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ucuz evler ve lokantalar vardır. Burada yaşamanın maliyeti düşük olduğundan, yoksul insanlar 

yaşamak için burayı seçmektedirler. Belli bir ekonomik olgunluğa ve yeterliliğe ulaşan kişiler 

ise bu bölgenin dışına taşınmakta, onlarının yerini kente yeni gelen göçmenler almaktadır. III. 

bölgede emekçi sınıfının yaşadığı konutlar vardır. Bu bölgede yaşayanların aynı zamanda 

çalışıyor olmaları, onların şehrin dış bölgelerinde yaşayanların sahip oldukları bazı imkânları 

elde edebilmelerine olanak sağlamaktadır. IV. bölgede orta sınıf profesyoneller ve küçük iş 

sahipleri yaşamaktadır. V. bölge ise şehrin en dış bölgesidir ve burada uydu kentler ve 

banliyoler vardır (İçli, 2007). 

 Sosyal organizasyonsuzluk kuramı özellikle yerleşim yerinin nitelikleri ile suç olgusu 

arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu kuramın öncüleri, kentin belirli bölgelerinin daha çok 

kriminojen özellikler taşıdığını ileri sürmektedirler. Onlara göre, söz konusu bölgelerde 

yaşayan birey ve gruplar, suça daha çok eğilimlidirler. Bu bakımdan, yaşanılan yer ile suç ve 

suçluluk arasındaki ilişki önem kazanmaktadır (Kızmaz, 2005, 152). Ancak, bu yaklaşım diğer 

taraftan indirgeyici bir yaklaşımı da içeriğinde barındırmaktadır. Kuram kent içerisindeki suç 

olgusunu yüzeysel bir çerçevede ele almaktadır.  Kuramın eleştirildiği bir diğer husus da 

ekonomik, tarihsel ve politik faktörleri göz ardı edilip, tek bir veri üzerinden suçu 

değerlendirmesidir.  

 

3.2. Anomi Kuramı 

 

 Kent ve suç arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bir diğer teorik yaklaşım Durkheim 

tarafından ortaya atılıp, Robert K. Merton tarafından geliştirilen “anomi” teorisidir.  Anomi, en 

basit anlatımıyla, bireyin geçirdiği toplumsal değişim ve dönüşüm sonucunda kurallar 

karşısında afallaması, hangi kurala, nasıl bir toplum yapısına uyum sağlayacağı konusunda 

kararsız kalmasıdır. Merton anomiyi, toplumsal yapı ile kültürel yapı arasındaki uyumsuzluk 

ve bunun neden olduğu anormal davranışlar olarak tanımlamıştır (Erdoğan, 1991: 23) 

 

 Anomi kuramının gelişmesinin ilk aşamasında Durkheim, anomi kavramını sapkın 

davranışları açıklamada kullanmıştır. Durkheim anomi kavramını özellikle toplumda eşit 

olmayan süreçlerin yaşanması ile dezavantajlı gruplarda yer alan kişilerin avantajlı gruplara 

yönelik kıskançlık yaşaması olarak açıklamıştır (Demirbaş, 2001: 127). 

 

 Anomi kuramı, bazı toplumsal yapıların toplumdaki bazı bireyleri kurallara uymaktan 

ziyade bu kurallara uymamaya zorladığını söylemektedir (Merton, 1957: 131-132). Merton’a 

göre iyi düzenlenmiş toplum biçimi, söz konusu toplumda yaşayan bireylerin toplumsal 

amaçlarını gerçekleştirmek için eşit imkânlara sahip olduğu toplumdur. Bu çerçevede; 

özellikle, ekonomik açıdan dezavantajlı olan veya alt sınıf mensubu bireylerin, varlıklı veya 

statülü kesimlerle eşit imkânlara sahip olamamalarından dolayı, üst sınıfa yükselebilme 

gayretlerinin önemli ölçüde gayri meşru yollarının denenmesi ile gerçekleştiğini 

varsaymaktadır. Bu sebeple Merton’a göre suç, ani sosyal değişme ile ortaya çıkan bir olgu 

değil, daha çok toplumsal yapı fenomenidir. Dolayısıyla Merton, suçun nedenlerinin sosyal 

yapıda aranması gerektiğini ileri sürmektedir (Merton, 1968) 

 

 Merton Amerika odaklı incelemesinde suç ve sapmayı toplumsal yapının bir sonucu 

olarak görmektedir. Çünkü ona göre, Amerikan toplumunun yapısı, doğal olarak alt sınıfa ve 

siyah ırka mensup olanların, sosyo-ekonomik statülerini yükseltmelerini engelleyici veya bloke 

edici bir yapı sergilemektedir. Bu anlamda, Amerika toplumunda, alt sınıf ve azınlıklar arasında 

yasal yollardan iyi bir eğitime ve iyi bir işe sahip olma olasılıkları daha düşük olduğu için, 

dezavantajlı konumda olan bireylerin suçluluk oranı daha yüksek olarak gerçekleşmektedir 

(Merton, 1968). 
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Görüldüğü gibi Merton, suç analizinde toplumsal engellemelerin veya fırsatların bloke 

edilmesinin sonuçlarına dikkat çekmektedir. Diğer bir deyişle, Merton, sosyal yapı ve kültürel 

amaçlar arasındaki çelişkilere odaklanmıştır. Bu teori, toplumsal amaçlar ile bu amaçları 

gerçekleştirecek yollar arasında herhangi bir uyuşmazlığın var olmasını, toplumsal bütünleşme 

veya düzen açısından riskli bir durum olarak tanımlar. Kuramın suçun araştırılmasında “sosyal 

baskı” kavramını önemsemesi ve suç olgusunun köklerini içgüdülerden çok, sosyal sistemde 

aramış olması önemlidir (Conklin, 1989: 208). 

 

 Diğer taraftan Merton’un kuramı, suçların ancak sınırlı bir bölümünü açıklamakla 

eleştirilmektedir. Bu eleştiriye göre, Merton’un yaklaşımı anarşik ve terör niteliğindeki pek çok 

suçu açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Yücel, 2004:  50). Merton’un en çok eleştirilen 

varsayımı ise hem alt sınıfın, hem de orta sınıfın başarı hedefini içselleştirdiği ve alt sınıftan 

insanların kuralsızlık durumuna daha açık olup, daha fazla sapkın davranış gösterdikleridir. 

Oysa farklı sınıfların değer sistemlerini inceleyen çalışmalar, alt sınıftan insanların başarı 

hedefini içselleştirmelerinin orta sınıfa kıyasla daha az olası olduğunu saptamışlardır (Cole, 

1975: 211). Kuramın, resmi istatistiklere çok güvenmesi, suç olgusunu büyük ölçüde alt-sınıfa 

özgü bir fenomen olarak ele alması, kuramın eleştirilen diğer yönleridir (Tierney, 1996: 99). 

 

3.3. Damgalanma Kuramı 

 

 Charles H. Cooley’in “ayna benlik” ve George H. Mead’in “sembolik etkileşim” 

modellerinin temelini oluşturduğu bu yaklaşıma göre, insanların 

kendilerine ait kimlik ve benlik algıları üzerinde hem kendileri hakkında sahip oldukları 

kendi düşünceleri hem de diğer insanların kendileri hakkındaki düşünceleri 

etkilidir. Yani, bir kimse kendisinin nasıl biri olduğunu ancak kendisini toplumun 

aynasında görerek anlayabilmektedir. 

 

 Damgalama teorisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllarda yaygın olarak taraftar 

bulmaya başlamıştır. Bu kurama göre kişinin tutuklanması ve yargılanması bir kamusal tanıma 

işlemidir. Tutuklanan kişiye toplum tarafından bir etiket yapıştırılması, o kimsenin 

suçluluğunun görünür kılınmasını sağlayan bir eylemdir. Bu teori suçun açıklanmasında, bakış 

açısını suçluya değil toplumsal tepkiye veya damgalamaya yöneltmektedir (Dursun, 1997: 

309). 

 

 Damgalama kuramının öncülerinden Becker’a göre, suç olgusu, toplumda egemen sınıf 

veya güçlü konumda olanların çıkarsal öngörüleri çerçevesinde inşa edilen bir tanımlama 

biçimi ile ilişkilidir. Bu yaklaşım, suçun davranışsal bir özellik olmaktan çok, hukuksal bir 

tanımlamayla alakalı olduğunu göstermektedir. Yani Becker’a göre, bazı sosyal gruplar, sapkın 

olarak etiketlenmede kullanılabilecek bazı kuralları koymakta ve bireylerin bu kurallara olan 

uyum durumlarına göre, onları sapkın veya uyumlu bireyler biçiminde damgalamaktadır (Vito 

ve Holmes, 1994: 189-192). 

 

 Damgalama kuramı, bireylerin etiketlenmesinin, onların suç işleme süreçleri içerisinde 

etkili olduğu varsayımı üzerinde durmaktadır. Suçlu damgası yemenin bireylerin toplumsal 

kimliklerine ve kendilerine dönük bakışlarına zarar verdiği düşünülür. Bu durumun muhtemel 

sonuçları, kriminal faaliyetler ve alt kültürlerle daha derinden ilişki içerisine girilmesi ve 

bireyin üzerinde taşıdığı etikete uygun hareket etmesidir. Böylelikle damgalama süreci kişiyi 

tarif edildiği şey haline dönüştürmektedir (Gölbaşı, 2008: 88).  
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 Sapkın eylemlerin kaynaklarını ihmal etmesi (Kızmaz, 2008: 168) bir tarafa bırakılırsa 

damgalama teorisi, kent ve suç ilişkisini açıklarken önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. 

Kurama göre belirli kişiler gibi, belirli kentsel bölgeler de bir damgalanma sürecine maruz 

kalmaktadır. Bu damgalama ile buralarda yaşayanlar kolluk kuvvetlerinin daha fazla gözetimi 

ve denetimi altına girmektedir (Gölbaşı, 2008: 90). Bu ise kentsel suçların ve suçluların 

kontrolünün kentsel alan bakımından sınırlarının çizilebilmesini sağlamaktadır. Böylece olağan 

şüphelilerin takibi, bu kişilerin yaşadıkları yerler itibari ile kolaylıkla yapılabilmektedir. 

 

 

3.4. Sosyal Kontrol Kuramı 

 

 Kent ve suç ilişkisine dair teorik anlamdaki bir diğer bakış açısı sosyal kontrol (social 

control perspective) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım temelde kentteki sosyal değişim ile suç 

arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmaktadır. Kuram sosyal değişimi yerel cemaat ilişkilerini 

dönüştüren bir unsur olarak değerlendirmektedir. Kentlerde çeşitli nedenlerle meydana gelen 

sosyal değişimler toplumsal yapıda çözülmeye neden olmakta, sosyal kontrol mekanizmasının 

bozulması ise suç ve davranış bozukluklarının önünü açmaktadır. Yani toplum yapısında 

yaşanan erozyon ile kentsel suçlar arasında doğru oranlı ilişki vardır. Aile, sosyal kontrol 

anlamında en etkili örgüt olarak kabul edildiğinden, geleneksel değerlerin sağlam olduğu 

toplumlarda suç oranının düşük kalacağı öngörülmektedir (Buendia, 1989: 5). 

 

 Sosyal kontrol kuramı, Chicago Okulunun suça ve suçluluğa getirdiği sosyal 

organizasyonsuzluk yaklaşımıyla benzerlik göstermektedir.  Her iki yaklaşım da kentte yaşanan 

değişim nedeniyle sosyal denetimin etkisiz kaldığını;  böylece kentin suça uygun bir ortam 

yarattığını söylemektedir. Öte yandan gerek sosyal organizasyonsuzluk yaklaşımı, gerekse 

sosyal kontrol yaklaşımı; kentin getirdiği değişim, bireyin yaşadığı anomi ve toplumsal 

kontrolün zayıflığı üzerinde durmaktadır.  

 

 Bu yaklaşımda toplumun her kesiminin suçtan farklı bir biçimde etkilendiği göz ardı 

edilmiştir. Suça ve suçluluğa etki deden değişkenlerin yaş, cinsiyet, eğitim ve yaşanılan ortam 

gibi faktörler olduğu göz önüne alındığında bu önemli bir eksikliktir. Nitekim sadece kentte 

yaşamak ve geleneksel kurumların kontrolü dışında bulunmak suç işlemek için yeterli değildir. 

Eğer böyle olsa idi kentte yaşayan herkesin suç işlemesi beklenirdi. Yine kuram, kırdan kente 

göç edenlerin eğreti barınma çevreleri ve bunların sebep olduğu kentsel suçlara ilişkin ayrı bir 

başlık açmış değildir. Ayrıca kuram kapsamında yapılan araştırmalar ve varsayımlar hep 

Amerikan kentleri ölçeği ile sınırlı (Karasu, 2012: 178) kalmıştır.  

 

4. KENTSEL SUÇLARLA MÜCADELEDE KULLANILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM 

YÖNTEMLERİ 

 

Kentsel dönüşüm esasen bir kentin tümünün veya belli kesimlerinin değişmesi, başka bir 

biçime girmesi şeklinde tanımlamaktadır (Keleş, 2004). Başka bir tanımda ise kentsel dönüşüm; 

kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, 

sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem 

(Thomas, 2003) olarak ifade edilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse kentsel dönüşüm; bir 

kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi (Es, 2012) eylemidir. 

 

Kentsel dönüşüm farklı zamanlarda, farklı mekânsal, kültürel ve sosyo-ekonomik 

koşullar altında ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden kentsel dönüşümün, üzerinde uzlaşılmış tek 

bir nedeni bulunmamaktadır. Günümüzde kentsel dönüşüm çoğunlukla, fiziksel çöküşü 
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durdurmak ve tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak, ekonomik yaşamı canlandırmak, 

mimarlık ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak, kültüre dayalı dinamikleri harekete geçirmek 

ve proje sürecine ilgili aktörlerin katılımını sağlamak (Polat ve Dostoğlu, 2007) gibi nedenlerle 

hayata geçirilmektedir.  

 

Kentsel dönüşüm yukarıda sayılan nedenlerle ilişkili olmakla birlikte kentsel suçlarla da 

mücadelede bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Çoğu zaman kent içi çöküntü bölgeleri ve 

gecekondu mahalleri gibi kentsel suçlara ve suçlulara uygun ortamları bünyesinde barındıran 

yaşam alanları, farklı kentsel dönüşüm yöntemleri kullanılmak suretiyle dönüştürülmektedir. 

Böylece daha müreffeh ve steril yaşam alanlarına kavuşturulan bu bölgelerde kentsel suçların 

önüne geçilmeye çalışmaktadır.  

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel 

büyüme hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıpyeniden yapılması şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde kamu önderliğinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri iki farklı 

temele dayanmaktadır. Bunlar 1851’de İngiltere’de çıkarılmış olan ve kentsel politikalar 

üreten “Konut Kanunu” ve 18511873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için gelişim 

müdahaleleri gerçekleştiren Haussmann’ın gerçekleştirdiği operasyonlarıdır. Haussmann 

operasyonları; uzun yıllar süren devrim hareketleri ve yaşanan büyük göçler nedeniyle 19. yy 

ortalarında yaşanmaz hale gelen Paris için köklü bir değişim ve dönüşümün zorunlu bir sonucu 

niteliğindedir. 19. yy’ın ortalarına doğru sürekli olarak düzensizliğin ve anarşinin merkezi 

haline gelmiş olan Paris bu kapsamda, III. Napolyon’un emri ile Baron Haussman tarafından 

yeniden inşa edilmiştir. Haussman yapmış olduğu kent planında geniş bulvarlar, kent 

meydanlarına ve ortak kullanıma açık parklara sıkça yer vererek Paris’in bugünkü görünümünü 

almasında büyük rol oynamıştır. Haussman’ın bu temizleme hareketi kentsel alanlardaki 

istikrarsızlığı gidermeye yönelik olarak yapılan önemli bir proje olarak değerlendirilebilir. 

 

Her döneme ve her duruma göre değişim gösterebilen kentsel dönüşüm uygulamalarının 

literatürde genellikle dokuz başlık altında toplandığı görülmüştür (Ertaş, 2011).   

Yenileme (renewal): Yenileme, gerek yerleşme düzeni, gerekse mevcut yapıların durumu 

bakımından yaşama ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi olanağı bulunmayan alanlardaki 

yapıların tümünün veya bir bölümünün ortadan kaldırılarak yeniden imar edilmesidir (Keleş, 

1998).  

Sağlıklaştırma (rehabilitation): Eski kent dokusunun ve çöküntü alanlarının kısmi 

yenileme ile kullanıma açılmasıdır (Şahin, 2003).  

Koruma (conservation): Toplumun geçmişteki sosyal ve ekonomik koşullarını, kültürel 

değerlerini yansıtan fiziksel yapısının, yaşanan değişim ve gelişimler nedeniyle yok olmasının 

engellenmesi, kentsel dokunun çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi, kültürel varlıkların topluma 

faydalı, ekonomik ve işlevsel koşullarla sağlıklaştırılmasıdır (Polat ve Dostoğlu, 2007).  

Yeniden canlandırma (revitalization): Eski canlılığını kaybetmiş kentsel alanların, özellikle de 

tarihi kent merkezlerinin alınacak sosyal önlemlerle yeniden canlılık kazanmasını sağlamaktır 

(Şahin, 2003).  

Yeniden geliştirme (redevelopment): Ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine 

imkân vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan alt gelir gruplarının konutlarının yıkılması ve 

bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir tasarım düzeni içinde geliştirilmesidir (Keleş, 

1998). 

Düzenleme (improvement): Bir kentin, bir kasabanın tümünün veya bir yerleşim yerinin 

bir bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına biçim 

vermek amacıyla, yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı 

öngören, geleceğe dönük kamusal bir eylem türüdür (Keleş, 1998). 
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Temizleme (clearance): Alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerdeki konutların ve diğer 

yapıların sağlığa aykırı niteliklerinin giderilmesidir (Keleş, 1998).  

Yeniden Üretim (regeneration): Tamamen yok olmuş bozulmuş, köhnemiş alanların 

yeniden üretilmesidir (Ertaş, 2011). 

Kalitenin yükseltilmesi: Uygulama alanında yaşayanların sosyo-ekonomik açıdan statü 

ve yaşam kalitelerinde önemli ölçüde değişiklik yaşanmadan; fiziksel çevrenin iyileştirilmesidir 

(Ertaş, 2011). 

 

Bu yöntemler her ne kadar farklı amaçlara yönelik olarak sistematize edilmiş olsalar da 

bazı projeler kendine has özellikleri nedeniyle birden fazla kentsel dönüşüm yönteminin bir 

arada kullanılmasını gerektirebilmektedir. Gecekondu ya da kent içi çöküntü bölgelerinde sıkça 

kullanılan temizleme yöntemi, uygulama alanının tarihi niteliğinin olması nedeniyle ayrıca 

koruma yönteminin de kullanılmasını gerektirebilmektedir. Yine bazı yıkık, sağlıksız ve köhne 

yerleşim yerleri yeniden üretim yönteminin yanı sıra eski ekonomik canlılığının yeniden 

kazandırılabilmesi amacıyla yeniden canlandırma yönteminin de uygulanmasını zorunlu 

kılabilmektedir.  

 

5. ALTINDAĞ BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJELERİNİN SUÇ ORANLARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ 

 

2016 yılı itibari ile 363.687 nüfusu olan Altındağ İlçesi, tarih boyunca Ankara’nın 

kurulduğu kale ve çevresini de bünyesinde barındırması nedeniyle  "Eski Ankara" olarak 

bilinmektedir. İlçenin kuzeyinde Çubuk ve Pursaklar, batısında Keçiören ve Yenimahalle, 

güneyinde Mamak, güneybatısında Çankaya, doğusunda Akyurt ve Elmadağ ilçeleri yer 

almaktadır.  

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük bir Anadolu kasabası görünümünde olan Ankara, 

Cumhuriyetin başkenti olarak seçilmesi ile birlikte hızlı bir kentleşme hareketine sahne 

olmuştur. Bu kentleşme hareketlerinin ilki ise Altındağ bölgesinde başlamıştır. 1927’de planlı 

bir başkent için açılan uluslararası yarışmaya kadar Ankara’daki kentleşme hareketleri plansız 

ve programsız bir gelişme göstermiştir. 1927’deki Jansen İmar Planı’nda Ulus, kent merkezi 

olarak seçilmiş, merkezi iş alanı olarak ticaret bu alanda toplanmıştır. Ancak Ankara nüfusunda 

meydana gelen ve öngörülemeyen hızlı artış kısa zamanda Jansen Planı’nı işlemez hale 

getirmiştir. Yeni Başkent’e ülkenin her tarafından nüfus akını başlamış; gelen işçi, esnaf hatta 

memurlar barınma ihtiyaçlarını kendi yöntemleri ile plansız ve kayıtdışı olarak gidermeye 

çalışmışlardır. Altındağ ilçesinde yer alan Bentderesi’ndeki gecekonduların da bu dönemde 

(Köksal, 2012) ortaya çıkmaya başladığı söylenilebilir.   

 

Jansen İmar Planının büyük göç hareketleri karşısında çaresiz kalması nedeniyle 1957 

yılında yeni bir imar planı yürürlüğe konmuştur. Ancak merkezi hükümetin kentlere göçü 

özendirici politikası yeni imar planında öngörülen nüfusun çok öncelerden aşılmasına sebep 

olmuştur.  Böylelikle Ankara, ekonomik anlamda büyümeye ve gelişmeye çalışan Türkiye’de 

en çok göç alan kentlerden birisi olmuştur. Kırlardan kente iş bulmak amacıyla gelenler, imarsız 

bölgelerde inşa ettikleri derme çatma evlerde yaşamaya başlamışlardır.  

 

Merkezi hükümetin kentlere göçü özendirici politikaları sonucunda yaşanan büyük 

ölçekli göçler sonucunda, Ankara’da gecekondulaşma süreci iki yönde gelişim göstermiştir. İlk 

olarak bu gecekondular kalıcılık niteliği kazanmıştır. İkinci olarak ise, halihazırdaki 

gecekondular ve yeni gelenlerin ihtiyacını karşılayacak olan yeni gecekondular arsa ve bina 

spekülasyonuna yol açmıştır (Kıray, 1982).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ubuk,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pursaklar,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7i%C3%B6ren,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yenimahalle
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mamak,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ankaya,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akyurt,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elmada%C4%9F,_Ankara
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Ankara’ya göçle gelen gruplar, yerleşim için ilk olarak Altındağ Tepesi’ni seçmişlerdir. 

Böylece Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi’nde imarsız yerleşim bölgeleri oluşturulmuş ve 

bölgede gecekondulaşmanın ilk adımları atılmıştır. 1950’li yıllarda Altındağ  bölgesindeki 

Aktaş, Hıdırlıktepe, Yenidoğan, Çalışkanlar ve  Atıfbey gibi gecekondu mahalleleri bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde Ankara’nın nüfusu bir milyonu bulmuş, 

1957 yılında yapılan imar planı da yetersiz kaldığından çarpık yapılaşma kentin her tarafını 

sarmıştır (Köksal, 2012). 2004 yılına gelindiğinde ise büyük bölümü gecekondularla dolu olan 

Altındağ ilçesi için yeniden imar çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan yeniden imar çalışmaları 

çerçevesinde birçok gecekondu yıkılarak müteahhitler aracılığı ile bölge nispeten daha planlı 

hale getirilmeye çalışılmıştır.   

 

16.05.2012 tarihinde çıkartılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ise birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da büyük bir kentsel 

dönüşüm hareketini başlatmıştır. Rantabilitesi yüksek kent içi çöküntü bölgelerinde ve 

gecekondu mahallelerindeki bu dönüşüm büyük oranda Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından 

yürütülmüştür.  Bu yasa kapsamında, Altındağ İlçesinde yedi adet kentsel dönüşüm bölgesi 

oluşturulmuştur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanunun çıkarılması ile Bentderesi, Aktaş, Çinçin Bağları, Doğantepe, Gökçenefe, Şükriye 

ve  Başpınar Mahallelerinde kamu öncülüğünde kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilmiştir 

(Köksal, 2012).  Uygulanmaya çalışılan kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin yoz yapıları 

ortadan kaldırarak, daha yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulmak hedeflenmiştir. Ayrıca 

bölgeyi ekonomik olarak canlandırarak; ilçede huzur ve güvenin yeniden inşası da bu kapsamda 

bölgede gerçekleştirilen projelerin birincil amaçları arasında yer almıştır.  

 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan bölgeler fiziksel özellikleri itibari ile benzerlik 

göstermekteydiler. “Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi” olarak da bilinen bölgede; fiziksel 

olarak harap olmuş yapılar yer almaktaydı. Düzensiz ulaşım ağının bulunduğu bölgede, 

ailelerin nüfus yapılarına göre esneklik gösterebilen farklı büyüklüklerde 1-2 katlı 

gecekondular bulunmaktaydı. Bölge tarihsel süreç içerisinde temel ihtiyaçların karşılanması 

için gerekli altyapı ve hizmetlerin eksik olduğu ve güvensiz yaşam koşulların oluştuğu bir bölge 

konumuna gelmiş ve sürdürülemez bir kentsel alan halini almıştı. 

  

 5.1. Altındağ İlçesinde Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projeleri 

 

Altındağ Belediyesi öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ)  

gerçekleştirilen Altındağ Kentsel Dönüşüm projeleri Gültepe Mahallesi (Çinçin) 1’inci, 2’inci, 

ve 3’üncü etap, Aktaş 1’inci, 2’inci ve 3’üncü etap, Doğantepe, Bentderesi, Gökçenefe, Şükriye 

ve  Başpınar Mahallelerinde hayata geçirilmiştir. Bu projelere aşağıda kısaca değinilmiştir.  

 

5.1.1. Gültepe Mahallesi  (Çinçin) Kentsel Dönüşüm Projesi 

 

Ankara’da yaşanan asayiş olaylarının ve suç faillerinin adeta merkezi konumunda olan 

Gültepe semti, üç etap halinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2000’den 

fazla gecekondunun yıkımına sahne olmuştur. Yeni bir görünüme kavuşan semt, değişen 

çehresiyle suçluların kolaylıkla saklanabilecekleri karanlık ve dar sokaklardan da 

arındırılmıştır.  Ayrıca proje kapsamında inşa edilen  Altındağ Kültür Sarayı özellikle gençler 

için bir çekim merkezi halini almıştır. Böylelikle gençler arasında yaygın olarak görülen madde 

bağımlılığı ile gasp, kapkaç ve hırsızlık gibi asayiş olaylarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
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Resim 2. Eski ve yeni Gültepe (Çinçin) 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 12/04/2016)  

 

 

5.1.2. Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi 

 

Gültepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aktaş Kentsel 

Dönüşüm Projesi de Gültepe Kentsel Dönüşüm Projesi gibi 3 etaplı olarak hayata geçirilmiştir. 

Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesindeki ilk gecekondu mahallelerinden olan Aktaş bölgesi, 

nöbetleşe yoksulluğun yaşandığı birçok gecekondu bölgesiyle benzer özelliklere sahip bir 

yerleşim yeridir. Ekonomik anlamda yetkinliğe ulaşan ailelerin, kötüleşen çevresel ve fiziksel 

koşullar sebebiyle, bölgeden ayrılması; buralara daha sonra göç etmiş yoksul ailelerin 

yaşamasına olanak sağlayarak bölgede sosyo-ekonomik açıdan homojenitenin oluşmasına 

sebep olmuştur. 

 

Resim 3: Aktaş Mahallesinin Eski ve Yeni Görünümü 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 20/04/2016)  

http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
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5.1.3. Doğantepe Kentsel Dönüşüm Projesi 

 

 Toplu Konut İdaresi’nin Altındağ’da gerçekleştirdiği ikinci proje Doğantepe Toplu 

Konutlarıdır. Gecekondulaşmanın yoğun olduğu bu bölge proje kapsamında nispeten daha 

modern bir görünüme kavuşmuştur. Diğer TOKİ uygulamalarında da olduğu gibi dikey 

yapılaşmanın benimsendiği Doğantepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile doğal gözlem imkânı 

sağlayan fiziksel şartların kentsel suçlar ve olağan suçlular için elverişli ortamları ortadan 

kalktığını söylemek mümkündür.   

 

Resim 3. Doğantepe Toplu Konutları 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 04/05/2016)  

 

 

5.1.4. Bentderesi Kentsel Dönüşüm Projesi 
 

 Ulus Tarihi Kent Projesi kapsamında restore edilen Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi, 

bölgenin tarihi kimliğini yeniden görünür kılarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Yıllarca göz ardı edilip kendi haline bırakılan Bentderesi bölgesi ise Bentderesi Gecekondu 

Islah Projesi ile yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Halkın zihninde, sınırları içerisinde 

barındırdığı genelev nedeniyle kötü bir imajı bulunan bentderesi; yıllarca üzerinde taşıdığı 

olumsuz imajdan yapılan ticaret merkezleri ve yeni yaşam alanları ile kurtarılmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Resim. 4: Bentderesi Gecekondu Islah Projesi: Örnek Yapılar 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 06/05/2016) 

 

 

 

 

 

http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
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5.1.5. Gökçenefe, Şükriye ve Başpınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projeleri 

 

 Toplu konut projeleri kapsamında hayata geçirilen Gökçenefe, Şükriye ve Başpınar Toplu 

Konut projeleri, kentsel dönüşüm yöntemlerinden temizleme (clearance) yönteminin 

uygulandığı bir projedir.  Tamamlanan projeler ile  bölgeye birçok iş ve ticaret merkezleri, 

otoparklar ve yeşil alanlar kazandırılmıştır.   

 

Resim 5. Gökçenefe Mahallesi Toplu Konutları 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 10/05/2016)  

 

Resim 6. Şükriye Mahallesi Toplu Konutları 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 10/05/2016)  

 

Resim 7. Başpınar Mahallesi Toplu Konutları 

 
Kaynak: http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp (Erişim: 10/05/2016) 

 

5.2. Kentsel Dönüşüm Projeleri Sonrası Altındağ İlçesindeki Kentsel Suçların Analizi  

 

Gültepe (Çinçin), Aktaş, Doğantepe, Bentderesi, Gökçenefe, Şükriye ve  Başpınar 

Mahallelerinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri ile bölgede uzun süredir yaşanan 

güvenlik zafiyetinin önüne geçilerek, kentsel suçlar azaltmak hedeflenmiştir. Ancak 

gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri ile kısa vadede bölgedeki tüm suç ve suçlu 

sayılarında topyekün ve istikrarlı azalmaların olmasını beklemek oldukça iyimser bir bakış 

açısını gerektirmektedir. Nitekim Ankara İl Emniyet ve Altındağ İlçe Emniyet Genel 

Müdürlüğünden elde edilen veriler bölgedeki suç ve suçluluğun dramatik düzeyde 

azalmadığını,  hatta bazı suçlarda artışlar olduğunu göstermiştir.  Bu sonuca Ankara İl Emniyet 

ve Altındağ İlçe Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle 2012-2013; 2013-2014 ve 

http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
http://www.altindag.bel.tr/kentsel_donusum.asp
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2014-2015 yılları arasındaki suç ve suçlu hareketleri karşılaştırmalı olarak incelenerek 

ulaşılmıştır. 

 

 

Tablo 1. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar (2012/2013) 
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KASTEN ÖLDÜRME (GERÇEKLEŞEN) 16 1 17 35 16 1 17 24 %0 %94 %94 

KASTEN YARALAMA (TCK 86) 1772 239 2011 2995 1551 286 1837 2681 -%9 %88 %84 

Cinsel Saldırı (TCK 102) 27 5 32 23 40 6 46 43 %44 %84 %87 

Cinsel Taciz (TCK 105) (Sarkıntılık) 63 15 78 68 73 15 88 72 %13 %81 %83 

Çocuğun Cinsel Yönden İstismarı (TCK 103) 60 8 68 64 43 9 52 44 -%24 %88 %83 

TEHDİT (TCK 106) 777 25 802 985 727 44 771 838 -%4 %97 %94 

Hakaret (TCK 125) 294 8 302 354 250 19 269 259 -%11 %97 %93 

ŞANTAJ (TCK 107) 4 0 4 2 3 0 3 3 -%25 %100 %100 

KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR 2029 104 2133 2126 1950 126 2076 2022 -%3 %95 %94 

TOPLAM 5042 405 5447 6652 4653 506 5159 5986 -%5 %93 %90 

       Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

Çalışma suç istatistiklerine dayanmakla birlikte elde edilen istatistiklerin sağlıklı sonuç 

vermeleri, diğer değişkenlerin sabit kalması halinde mümkündür. Bu sebeple, eldeki sayısal 

veriler, toplumsal olaya etki eden diğer değişkenler sabit kabul edilerek değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, suçun işlendiği ve suçlunun yakalandığı yerler farklılık gösterebilmekte; bu da 

suç istatistiklerinin farklı bölgelere dağılmasına sebep olabilmektedir. Ancak istatistikler, 

suçların yoğunlaştığı yerleri daha iyi görmeye ve suçla mücadeleyi belirlemeye katkıda 

bulunmaları bakımından önemlidir.  

 

Kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiği ve ilçede bazı projelerin bitirildiği 2013 

yılında; 2012 yılına göre kişilere karşı cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları dışında; kasten 

yaralama, çocuk istismarı, tehdit, hakaret, şantaj gibi suçlarda azalmalar görülmüştür. Kasten 

adam öldürme suçunda ise istatistiksel olarak herhangi bir hareket olmamıştır. 2013 yılında 

2012 yılına göre ilçede en dikkat çekici suç artışı % 44 lük bir atışla cinsel saldırı suçunda 

yaşanmıştır.   
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Tablo 2. Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar (2012/2013) 

SUÇ TÜRÜ 
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EVDEN HIRSIZLIK 209 1565 1774 284 160 1649 1809 211 %2 %12 %9 

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK 192 500 692 355 117 454 571 172 -%17 %28 %20 

RESMİ KURUM VE KURULUŞTAN 

HIRSIZLIK 
11 18 29 25 16 20 36 33 %24 %38 %44 

OTODAN HIRSIZLIK 116 1056 1172 186 80 1187 1267 116 %8 %10 %6 

OTO HIRSIZLIĞI 59 403 462 87 53 436 489 67 %6 %13 %11 

KAPKAÇ 9 28 37 9 9 44 53 11 %43 %24 %17 

YANKESİCİLİK 49 938 987 62 31 1031 1062 34 %8 %5 %3 
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L
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HAYVAN HIRSIZLIĞI 3 5 8 5 7 19 26 7 %225 %38 %27 

BORU HATLARI VE ENERJİ 

HIRSIZLIĞI 
25 0 25 27 39 0 39 29 %56 %100 %100 

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI 7 26 33 8 6 25 31 4 -%6 %21 %19 

BİSİKLET HIRSIZLIĞI 2 12 14 2 2 16 18 2 %29 %14 %11 

İNŞAATTAN HIRSIZLIK 16 23 39 24 16 71 87 31 %123 %41 %18 

DİĞER HIRSIZLIKLAR (AÇIKTAN) 274 1403 1677 361 289 1865 2154 383 %28 %16 %13 

HIRSIZLIKLAR TOPLAMI 972 5977 6949 1435 825 6817 7642 1100 %10 %14 %11 

DOLANDIRICILIK 166 152 318 168 98 151 249 79 -%22 %52 %39 

GASP/ YAĞMA  120 51 171 198 123 59 182 177 %6 %70 %68 

MALA ZARAR VERMEK (IZRAR) 293 675 968 325 297 667 964 296 %0 %30 %31 

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK 196 61 257 183 179 71 250 128 -%3 %76 %72 

MAL VARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 98 22 120 153 93 12 105 126 -%13 %82 %89 

TOPLAM 1845 6938 8783 2462 1615 7777 9392 1906 %7 %21 %17 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

 

 Kişilerin malvarlıklarına karşı işlenen suçlarda ise suçun işlendiği bölge 

farklılaşabileceğinden, 2012 ila 2013 yılları arasındaki suç artış ve azalış oranlarında 

dalgalanmalar meydana gelmiştir. Nitekim suçun işlendiği bölge ile suçlunun yakalandığı, hatta 

ikamet ettiği bölgeler farklılaşabilmektedir. Örneğin, hırsızlık olaylarında işyeri hırsızlığı 2012 

yılına göre 2013 yılında %13 azalmıştır. Buna karşın boru hatları ve enerji hırsızlığı olaylarında 

%56’lık artış gerçekleşmiştir. Bu artışın görülmesinde bölgede devam eden altyapı çalışmaları 

nedeniyle inşaat halindeki alanlarda gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının etkisinin olduğu 

açıktır. Yine kapkaç olaylarında 2012 yılına göre 2013 yılında % 43 lük bir artış söz konusudur. 

Bu artış için ise bölgeye dışarıdan gelip şimdiki modern evlerde eski mahalle halkı ile birlikte 

yaşamaya başlayan kişilerin oluşturduğu kozmopolit yapının etkilerinden bahsedilebilir.  
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Tablo:3 Topluma Karşı İşlenen Suçlar (2012/2013) 

SUÇ TÜRÜ 
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KASTEN YANGIN ÇIKARMA 16 11 27 26 14 14 28 16 %4 %59 %50 

SİLAHLA ATEŞ ETMEK SURETİYLE  GENEL 

GÜN. TEH. SOKMA 
77 44 121 119 97 50 147 121 %21 %64 %66 

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 

SOKMAK (TCK 179/2) 
333 31 364 327 704 64 768 644 %111 %91 %92 

MÜSTEHCENLİK 7 0 7 8 2 0 2 2 -%71 %100 %100 

FUHUŞ (TCK 227) 16 0 16 32 18 0 18 25 %13 %100 %100 

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN 

SAĞLAMA (TCK 228) 
77 0 77 159 33 0 33 89 -%57 %100 %100 

AİLE İÇİ ŞİDDET (4320 SKM)  (TCK 232) 905 1 906 897 1025 0 1025 874 %13 %100 %100 

TOPLUMA KARŞI DİĞER SUÇLAR 220 21 241 162 148 14 162 43 -%33 %91 %91 

TOPLAM 1651 108 1759 1730 2041 142 2183 1814 %24 %94 %93 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

 Bölgede altyapı çalışmaları kapsamında yapılan bölünmüş yolların ve geniş bulvarların 

amaç dışı kullanılması nedeniyle trafiği tehlikeye sokmak gibi topluma karşı suçlarda artışlar 

yaşanmıştır. Hız yapmaya müsait olarak görülen bu yeni yollarda 2012 yılına göre 2013 yılında 

%111’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bölgedeki sağlıksız ve metruk alanların ortadan kaldırılması 

ise kumar oynatılacak yerlerin de bir o kadar azalmasına sebep olmuştur. Nitekim kumar 

oynatmak için yer temini sağlama olaylarında 2012 yılına göre 2013 yılında %57’lik azalış 

görülmüştür. 

 

 2012-2013 yılları kapsamında genel bir değerlendirme yapıldığında İlçede kasten 

öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuğun cinsel yönden istismarı, tehdit, 

hakaret, şantaj gibi kişilere karşı işlenen suçlarda küçük de olsa bir artış söz konusudur. İlçede 

kişilere karşı işlenen suçlardaki esaslı artışlar ise narkotik suçlarda ortaya çıkmıştır. 2013 

yılında 2012 yılına göre narkotik suçlar % 105 oranında artmıştır. Kasten yangın çıkarma, 

silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye sokma, trafik güvenliğini tehlikeye 

sokmak, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, aile içi şiddet gibi 

topluma karşı suçlarda ise toplamda %24 lük bir artış gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4. Toplam Suçlar Suçlar (2012/2013) 

SUÇ TÜRÜ 
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KİŞİLERE KARŞI  5042 405 5447 6652 4653 506 5159 5986 -%5 %93 %90 

MAL VARLIĞINA KARŞI  1845 6938 8783 2462 1615 7777 9392 1906 %7 %21 %17 

TOPLUMA KARŞI  1651 108 1759 1730 2041 142 2183 1814 %24 %94 %93 

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI 310 4 314 467 317 5 322 405 %3 %99 %98 

TAKİBİ GEREKEN 1871 175 2046 1061 1981 111 2092 855 %2 %91 %95 

TOPLAM 10719 7630 18349 12372 10607 8541 19148 10966 %4 %58 %55 

MALİ SUÇLAR 127 17 144 173 78 23 101 88 -%30 %88 %77 

KAÇAKÇILIK SUÇLAR 627 17 644 660 806 5 811 859 %26 %97 %99 

NARKOTİK SUÇLAR 502 29 531 781 1051 40 1091 1654 %105 %95 %96 

BİLİŞİM SUÇLARI 2 3 5 0 11 46 57 14 %1040 %40 %19 

ORGANİZE SUÇLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 %0     

GENEL TOPLAM 11977 7696 19673 13986 12553 8655 21208 13581 %8 %61 %59 

                

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

 

Tablo:5 Kişilere Karşı Suçlar Suçlar (2013/2014) 

SUÇ TÜRÜ 

2013 YILI 2014 YILI  
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KASTEN ÖLDÜRME (GERÇEKLEŞEN) 16 1 17 24 17 0 17 34 %0 %94 %100 

KASTEN YARALAMA (TCK 86) 1551 286 1837 2681 1689 264 1953 2411 %6 %84 %86 

CİNSEL SALDIRI (TCK 102) 40 6 46 43 27 5 32 27 -%30 %87 %84 

CİNSEL TACİZ (TCK 105) (SARKINTILIK) 73 15 88 72 58 17 75 52 -%15 %83 %77 

ÇOCUĞUN CİNSEL YÖNDEN İSTİSMARI 

(TCK 103) 
43 9 52 44 88 21 109 82 %110 %83 %81 

TEHDİT (TCK 106) 727 44 771 838 851 20 871 734 %13 %94 %98 

HAKARET (TCK 125) 250 19 269 259 394 17 411 383 %53 %93 %96 

TAKSİRLE YARALAMA  3 0 3 3 1653 85 1738 1700 %57833 %100 %95 

KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR 1950 126 2076 2022 217 21 238 187 -%89 %94 %91 

TOPLAM 4653 506 5159 5986 4994 450 5444 5610 %6 %90 %92 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

 

 Tablo 5,  2013 ve 2014 yılları arasında kişilere karşı işlenen suçlardaki artış ve azalışları 

göstermektedir. 2014 yılında 2013 yılına göre kişilere karşı işlenen suçlarda az da olsa yine artış 

olmuştur. İlçede kişilere karşı işlenen suçlar 2014 yılında %6’lık bir artışla 5.159’dan 5.444’e 

çıkmıştır. Bu suçların çoğunluğunu ise, kasten yaralama, tehdit ve kişilere karşı diğer suçlar 

oluşturmuştur.  
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Tablo 6.  Malvarlığına Karşı Suçlar (2013/2014) 

SUÇ TÜRÜ 

2013 YILI 2014 YILI  
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EVDEN HIRSIZLIK 160 1649 1809 211 206 1593 1799 198 -%1 %9 %11 

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK 117 454 571 172 154 562 716 195 %25 %20 %22 

RESMİ KURUM VE KURULUŞTAN 

HIRSIZLIK 
16 20 36 33 17 56 73 21 %103 %44 %23 

OTODAN HIRSIZLIK 80 1187 1267 116 92 1138 1230 104 -%3 %6 %7 

OTO HIRSIZLIĞI 53 436 489 67 44 451 495 50 %1 %11 %9 

KAPKAÇ 9 44 53 11 17 52 69 18 %30 %17 %25 

YANKESİCİLİK 31 1031 1062 34 33 1064 1097 47 %3 %3 %3 
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HAYVAN HIRSIZLIĞI 7 19 26 7 4 20 24 2 -%8 %27 %17 

BORU HATLARI VE ENERJİ 

HIRSIZLIĞI 
39 0 39 29 8 0 8 9 -%79 %100 %100 

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI 6 25 31 4 7 17 24 13 -%23 %19 %29 

BİSİKLET HIRSIZLIĞI 2 16 18 2 2 32 34 1 %89 %11 %6 

İNŞAATTAN HIRSIZLIK 16 71 87 31 20 91 111 31 %28 %18 %18 

DİĞER HIRSIZLIKLAR 

(AÇIKTAN) 
289 1865 2154 383 365 2164 2529 412 %17 %13 %14 

HIRSIZLIKLAR TOPLAMI 825 6817 7642 1100 969 7240 8209 1101 %7 %11 %12 

DOLANDIRICILIK 98 151 249 79 117 195 312 82 %25 %39 %38 

GASP/ YAĞMA  123 59 182 177 134 90 224 161 %23 %68 %60 

MALA ZARAR VERMEK (IZRAR) 297 667 964 296 334 576 910 324 -%6 %31 %37 

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK 179 71 250 128 212 78 290 107 %16 %72 %73 

MAL VARLIĞINA KARŞI DİĞER 

SUÇLAR 
93 12 105 126 113 9 122 129 %16 %89 %93 

TOPLAM 1615 7777 9392 1906 1879 8188 10067 1904 %7 %17 %19 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

 

 2014 yılında malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2013 yılına göre %7’lik artış 

gözlemlenmiştir. Bu artışta açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık, yankesicilik ve evden hırsızlık 

olaylarının payı fazladır. 2014 yılında bir önceki yıla göre boru hatları ve enerji hırsızlığında 

ise %79’luk düşüş görülmüştür.  2014 yılında bir önceki yıla göre silahla ateş etmek suretiyle 

genel güvenliği tehlikeye sokmak, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama gibi 

suçlarda azalışlar gözlenirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunda yine büyük bir artış 

olmuştur. 2013 yılında 768 olan suç sayısı 2014 yılında %106’lık bir artışla 1580’e ulaşmıştır. 
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Tablo 7. Topluma Karşı Suçlar (2013/2014) 

SUÇ TÜRÜ 
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KASTEN YANGIN ÇIKARMA 14 14 28 16 17 12 29 15 %4 %50 %59 

SİLAHLA ATEŞ ETMEK SURETİYLE  

GENEL GÜN. TEH. SOKMA 
97 50 147 121 62 59 121 55 -%18 %66 %51 

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 

SOKMAK (TCK 179/2) 
704 64 768 644 1452 128 1580 1323 %106 %92 %92 

MÜSTEHCENLİK 2 0 2 2 36 0 36 42 %1700 %100 %100 

FUHUŞ (TCK 227) 18 0 18 25 12 0 12 15 -%33 %100 %100 

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE 

İMKAN SAĞLAMA (TCK 228) 
33 0 33 89 19 0 19 29 -%42 %100 %100 

AİLE İÇİ ŞİDDET (4320 SKM)  (TCK 232) 1025 0 1025 874 982 0 982 723 -%4 %100 %100 

TOPLUMA KARŞI DİĞER SUÇLAR 148 14 162 43 132 21 153 63 -%6 %91 %86 

TOPLAM 2041 142 2183 1814 2712 220 2932 2265 %34 %93 %92 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 
Tablo 8. Tüm Olaylar (2013/2014) 
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KİŞİLERE KARŞI  4653 506 5159 5986 4994 450 5444 5610 %6 %90 %92 

MAL VARLIĞINA KARŞI  1615 7777 9392 1906 1473 5864 7337 1436 -%22 %17 %20 

TOPLUMA KARŞI  2041 142 2183 1814 2712 220 2932 2265 %34 %93 %92 

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI 317 5 322 405 255 11 266 355 -%17 %98 %96 

TAKİBİ GEREKEN 1981 111 2092 855 1819 59 1878 695 -%10 %95 %97 

TOPLAM 10607 8541 19148 10966 11253 6604 17857 10361 -%7 %55 %63 

MALİ SUÇLAR 78 23 101 88 92 20 112 112 %11 %77 %82 

KAÇAKÇILIK SUÇLAR 806 5 811 859 931 168 1099 977 %36 %99 %85 

NARKOTİK SUÇLAR 1051 40 1091 1654 1886 126 2012 2439 %84 %96 %94 

BİLİŞİM SUÇLARI 11 46 57 14 11 37 48 6 -%16 %19 %23 

ORGANİZE SUÇLAR 0 0 0 0 7 0 7 7 +   %100 

GENEL TOPLAM 12553 8655 21208 13581 14180 6955 21135 13902 %0 %59 %67 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

Tüm asayiş olayları bir arada değerlendirildiğinde 2014 yılında 2013 yılına göre mal 

varlığına karşı işlenen suçlarda %22’lik, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda %17’lik, 

şüpheli ölüm, kayıp eşya, intihar, intihara teşebbüs ve kayıp şahıs gibi takibi gereken suçlarda 

ise %10’luk azalış görülmektedir. Narkotik suçlarda ise önceki yıllarda olduğu gibi yine büyük 

bir artış söz konusudur. Narkotik suçlar, 2014 yılında bir önceki yıla göre %84 artarak 1091’den 

2012’ye yükselmiştir. 
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Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

Tablo 8, 2015 yılında 2014 yılına göre kişilere karşı işlenen suçlardaki artış ve azalışları 

göstermektedir. Tabloda görüldüğü üzere 2015 yılında 2014 yılına göre kişilere karşı işlenen 

suçlarda toplamda herhangi bir artış ya da azalış olmamıştır.  Kişilere karşı işlenen suçlar 

içerisinde en fazla karşılaşılan olaylar ise 2063 olayla kasten yaralama ve 1659 olayla taksirle 

yaralama olmuştur. 

 
Tablo 9. Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar (2014/2015) 
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EVDEN HIRSIZLIK 206 1593 1799 198 140 1209 1349 122 -%25 %11 %10 

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK 154 562 716 195 130 705 835 160 %17 %22 %16 

RESMİ KURUM VE KURULUŞTAN 

HIRSIZLIK 
17 56 73 21 17 48 65 27 -%11 %23 %26 

OTODAN HIRSIZLIK 92 1138 1230 104 104 1288 1392 127 %13 %7 %7 

OTO HIRSIZLIĞI 44 451 495 50 68 680 748 68 %51 %9 %9 

KAPKAÇ 17 52 69 18 15 52 67 14 -%3 %25 %22 

YANKESİCİLİK 33 1064 1097 47 25 880 905 14 -%18 %3 %3 
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 HAYVAN HIRSIZLIĞI 4 20 24 2 6 24 30 7 %25 %17 %20 

BORU HATLARI VE ENERJİ 

HIRSIZLIĞI 
8 0 8 9 3 0 3 3 -%63 %100 %100 

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI 7 17 24 13 5 14 19 9 -%21 %29 %26 

BİSİKLET HIRSIZLIĞI 2 32 34 1 13 43 56 18 %65 %6 %23 

İNŞAATTAN HIRSIZLIK 20 91 111 31 12 52 64 17 -%42 %18 %19 

DİĞER HIRSIZLIKLAR 

(AÇIKTAN) 
365 2164 2529 412 315 1992 2307 292 -%9 %14 %14 

HIRSIZLIKLAR TOPLAMI 969 7240 8209 1101 853 6987 7840 878 -%4 %12 %11 

DOLANDIRICILIK 117 195 312 82 111 117 228 76 -%27 %38 %49 

GASP/ YAĞMA  134 90 224 161 149 115 264 153 %18 %60 %56 

MALA ZARAR VERMEK (IZRAR) 334 576 910 324 316 572 888 237 -%2 %37 %36 

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK 212 78 290 107 232 94 326 105 %12 %73 %71 

MAL VARLIĞINA KARŞI DİĞER 

SUÇLAR 
113 9 122 129 99 20 119 106 -%2 %93 %83 

TOPLAM 1879 8188 10067 1904 1760 7905 9665 1555 -%4 %19 %18 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

Tablo 8. Kişilere Karşı Suçlar (2014/2015) 
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KASTEN ÖLDÜRME (GERÇEKLEŞEN) 17 0 17 34 25 1 26 51 %53 %100 %96 

KASTEN YARALAMA (TCK 86) 1689 264 1953 2411 1824 239 2063 2313 %6 %86 %88 

CİNSEL SALDIRI (TCK 102) 27 5 32 27 30 6 36 30 %13 %84 %83 

CİNSEL TACİZ (TCK 105) (SARKINTILIK) 58 17 75 52 67 16 83 62 %11 %77 %81 

ÇOCUĞUN CİNSEL YÖNDEN İSTİSMARI 

(TCK 103) 
88 21 109 82 87 9 96 85 -%12 %81 %91 

TEHDİT (TCK 106) 851 20 871 734 912 17 929 673 %7 %98 %98 

HAKARET (TCK 125) 394 17 411 383 295 5 300 273 -%27 %96 %98 

TAKSİRLE YARALAMA  1653 85 1738 1700 1578 81 1659 1694 -%5 %95 %95 

KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR 217 21 238 187 216 28 244 163 %3 %91 %89 

TOPLAM 4994 450 5444 5610 5034 402 5436 5344 %0 %92 %93 
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Tablo 10. Topluma Karşı İşlenen Suçlar (2014/2015) 

SUÇ TÜRÜ 
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KASTEN YANGIN ÇIKARMA 17 12 29 15 17 20 37 10 %28 %59 %46 

SİLAHLA ATEŞ ETMEK SURETİYLE 

GENEL GÜN. TEH. SOKMA 
62 59 121 55 82 53 135 77 %12 %51 %61 

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 

SOKMAK (TCK 179/2) 
1452 128 1580 1323 1251 155 1406 829 -%11 %92 %89 

MÜSTEHCENLİK 36 0 36 42 0 0 0 0 -%100 %100   

FUHUŞ (TCK 227) 12 0 12 15 6 0 6 5 -%50 %100 %100 

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN 

SAĞLAMA (TCK 228) 
19 0 19 29 8 1 9 8 -%53 %100 %89 

AİLE İÇİ ŞİDDET (4320 SKM)  (TCK 232) 982 0 982 723 371 0 371 281 -%62 %100 %100 

TOPLUMA KARŞI DİĞER SUÇLAR 132 21 153 63 167 25 192 123 %25 %86 %87 

TOPLAM 2712 220 2932 2265 1902 254 2156 1333 -%26 %92 %88 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

Topluma karşı işlenen suçlarda 2015 yılında önceki yıla göre %26’lık bir azalış söz 

konusudur. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak %11, kumar oynanması için yer temin etmek 

%53,  aile içi şiddet %62 azalarak düşüş trendini belirleyen esaslı unsurlar olmuşlardır.  

 
Tablo 11. Tüm olaylar (2014/2015) 

 

SUÇ TÜRÜ 
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KİŞİLERE KARŞI  4994 450 5444 5610 5034 402 5436 5344 %0 %92 %93 

MAL VARLIĞINA KARŞI  1879 8188 10067 1904 1760 7905 9665 1555 -%4 %19 %18 

TOPLUMA KARŞI  2712 220 2932 2265 1902 254 2156 1333 -%26 %92 %88 

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI 255 11 266 355 273 16 289 359 %9 %96 %94 

TAKİBİ GEREKEN 1819 59 1878 695 1927 26 1953 780 %4 %97 %99 

TOPLAM 11659 8928 20587 10829 10896 8603 19499 9371 -%5 %57 %56 

MALİ SUÇLAR 92 20 112 112 107 12 119 122 %6 %82 %90 

KAÇAKÇILIK SUÇLAR 931 168 1099 977 468 291 759 511 -%31 %85 %62 

NARKOTİK SUÇLAR 1886 126 2012 2439 1060 153 1213 1420 -%40 %94 %87 

BİLİŞİM SUÇLARI 11 37 48 6 8 23 31 4 -%35 %23 %26 

ORGANİZE SUÇLAR 7 0 7 7 3 0 3 3 -%57 %100 %100 

GENEL TOPLAM 14586 9279 23865 14370 12542 9082 21624 11431 -%9 %61 %58 

Kaynak: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü (2016) 

 

2015 yılında ilçede işlenen tüm suç türleri birlikte değerlendirildiğinde %9’luk azalışın 

olduğu görülmektedir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda %6, topluma karşı işlenen suçlarda 

ise %26’lık azalışlar olmuştur.  Narkotik suçlarda ise önceki yıla göre %40’lık azalış 

görülmüştür. Narkotik suçlar 2015 yılında bir önceki yıla göre 2012’den 1213’ e gerilemiştir.  
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Yoğun ve heterojen nüfus yapısı, farklı kimliklerin birlikteliği, toplumsal denetimin 

zayıflığı, ekonomik ve mali kaynakların adaletsiz dağılımı kentleri suç işlemek için ideal alanlar 

haline getirmektedir.  Ekonomik anlamdaki yoksunluklar ve kentsel yoksulluk da kentsel 

suçların artmasında önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Ancak bir bölgedeki suçların 

nedeni olması bakımından yoksulluk ve yoksunluk tek başına yeterli değildir. Diğer bir ifade 

ile her yoksul yerleşim yeri potansiyel suç bölgesi değildir. Buna rağmen yoksunluğun ve 

yoksulluğun bir dışa vurumu olan bakımsız, yıkık, kendi haline bırakılmış ve köhne yerleşim 

alanları, bazı suçlar ve suçlular için elverişli mekânlar sunarak, bu bölgelerin suç ile anılmasına 

sebep olabilmektedir. 

 

Diğer taraftan, kırsal yaşamda yeri olmayan işbölümü, uzmanlaşma, kitlesel üretim ve 

tüketim, yoğun ulaşım ve iletişim gereksinimi kente özgü yeni davranış biçimlerini zorunlu 

kılmaktadır. Bu davranış biçimlerine ayak uyduramayan kişiler ise kentlerde işlenen suçların 

bir parçası haline gelebilmektedirler. Bu bakımdan, kentsel suçlara olan eğilimin artan nüfusla 

birlikte çoğalmasının arkasında yatan sebep kentlileşemeyen kitlelerin varlığıdır. Nitekim 

kentlileşmek; yalnızca bir kentte yaşamaktan ibaret değildir. Kentlileşmek İnsanların 

davranışlarında, ilişkilerinde, değer yargılarında ve yaşam biçimlerinde bir değişimi de ifade 

etmektedir (Buendia, 1989: 5).  

 

Türkiye’de kentleşme süreci hep sanayileşmenin önünden giderek sanayileşmeden daha 

hızlı bir gelişim göstermiştir. Kırdan kente doğru yaşanan yoğun göçler karşısında birçok 

sanayileşen kent çaresiz kalmıştır. Bu süreçte çarpık, düzensiz ve plansız yerleşim yerleri ortaya 

çıkmıştır. Çarpık kentleşme sebebiyle oluşan çöküntü bölgelerinin, zaman içerisinde insan 

tutum ve davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler sonucu ortaya çıkan temel 

sorunlardan birisi de son zamanlarda artış gösteren kentsel suçlar olmuştur. Ankara ili sınırları 

içerisinde yer alan Altındağ İlçesi de yukarıda bahsedilen sürecin etkilerini yaşamış olması 

bakımından önemli bir bölgedir. Sınırları içerisinde birçok kent içi çöküntü ve gecekondu 

bölgelerini bulunduran Altındağ ilçesi; aynı zamanda asayiş olaylarının yoğun şekilde 

yaşandığı mahalleleri nedeniyle araştırmaya konu edilmiştir.  

 

Seçilen bölgede suç oranlarının yüksek olmasının sebeplerinden ilki, mekânın suçun 

işlenmesine elverişli sosyal ve fiziksel özellikleri bir arada barındırması ve sosyal destekten 

yoksun ailelerin yoğun olarak bölgede yaşamasıdır. Söz konusu bölgede, suça neden olan 

başlıca fiziksel özellikler arasında ise; terk edilmiş bina ve alanların varlığı, gözetimden 

uzaklık, yetersiz aydınlatma, suçun merkezi olarak bilinen bir yer haline gelmesi, formel (polis, 

kamera, devriye gözetimleri) ve enformel (komşular, mekanın devamlı kullanıcıları, işyeri 

sahipleri) denetleme sistemlerinden yoksunluk, atıl durumda kalan metruk alanlar, kentsel 

fonksiyonel uyumsuzluklar ve alandaki kör noktalar gelmektedir. 

 

Altındağ ilçesine bağlı birçok mahallenin Ankara İli içerisinde asayiş olayları ile bilinen 

yerler olmasını Chicago Okulu’nca ileri sürülen sosyal organizasyonsuzluk, anomi, damgalama 

ve sosyal kontrol kuramları ile açıklamak mümkündür. Bölgenin; heterojen yapısı, sanayi 

sonrası kent içi çöküntü bölgesi durumunda kalması ve disorganize yapısı sosyal 

organizasyonsuzluk kuramında belirtilen özelliklerle örtüşmektedir. Yine ilçenin yoğun göçler 

sonrası eğreti bir şekilde gelişim göstermesi, kırdan gelenlerin kentli yaşam tarzına ayak 

uyduramaması ve bu kişilerin tam manasıyla kentlileşememeleri kentsel mekânlarda birçok 

sorunu da beraberinde getirmiştir. Modern kente adapte olamamanın sebep olduğu 



KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SUÇ ORANLARINA ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA/ALTINDAĞ ÖRNEĞİ 

30 
 

uyumsuzluklar, kişilerin zaman zaman suç sayılan davranışlara yönelmelerine sebep olmuştur. 

Bu da ilçedeki yüksek suç oranını açıklamakta anomi kuramını haklı çıkarmaktadır.    

  

 Diğer taraftan, kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgeler gerek yerel gerekse ulusal 

basında suçluların yoğun olarak yaşadıkları yerler olarak haberlere konu edilmiştir. Kötü bir 

şöhreti olan bu mahalleler, sosyolojik açıdan damgalanma işlemine uğramış ve adeta suçluların 

yaşadığı merkezler halini almıştır. Ayrıca, kalabalık ve sosyal hareketliliğin fazla olduğu bu 

bölgelerde yozlaşmış hayat süren kişiler tarafından sosyal kontrolün erozyona uğratıldığını da 

unutmamak gerekir. Sosyal kontrolün yetersiz kaldığı bölgede, kolluk kuvvetlerinin gözetim ve 

denetim faaliyetlerinde artışların yaşanması ise sürpriz gelişmeler değildir.  

 

Tarihsel süreç içerisinde bölgede plansız gelişen, kaçak ve yoğun yapılaşmanın olduğu 

yerler, sadece mala karşı işlenen suçlara elverişli ortamlar sunmakla kalmamış, düzensiz ve 

eğreti yerleşim şekilleri, kişiler üzerinde stres unsurlarının oluşmasına da sebep olmuştur. 

Kişiler üzerinde oluşan bu gerilimler, zorlaşan yaşam koşulları ile birleşerek bölgede kişilere 

karşı işlenen suç eğilimlerinin artmasına yol açmıştır. Örneğin yoğun ve düzensiz konut 

alanlarından oluşan Yenidoğan, Atıfbey ve Hıdırlıktepe gibi mahallelerde işlenen suçlara 

bakıldığında; darp, hakaret, kasten ve taksirle yaralama, cinsel taciz ve cinsel saldırı gibi kişiye 

karşı işlenen suçların fazla olduğu görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu çöküntü ve 

gecekondu bölgelerinde yaşayan kişilerde şiddet eğiliminin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

 

16.05.2012 tarihinde çıkartılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Altındağ Belediyesi 

öncülüğünde gerçekleştirilen projeler,  her ne kadar riskli bölgelerin yeniden inşası ve 

modern/konforlu yaşam alanları üretmeyi amaçlasa da;  projelerin bir diğer önemli amacı, 

bölgede huzuru sağlamak ve asayiş olaylarını azaltabilmek olmuştur. Ancak Anakara İl 

Emniyet ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden elde edilen veriler incelendiğinde; 

Bentderesi, Aktaş, Çinçin Bağları, Doğantepe, Gökçenefe, Şükriye ve  Başpınar mahallelerinde 

gerçekleştirilen projeler ile bölgede suça elverişli ortamlar ortadan kaldırılmış olmasına rağmen 

suç oranlarında kısa vadede dramatik azalışların olmadığı görülmüştür.  

 

Gerçekleştirilen projeler kapsamında bölgede birçok gecekondu yıkılmış bunların yerine 

çok katlı bloklar inşa edilmiştir. Bu sayede formel denetim (polis, kamera, devriye gözetimleri) 

kolaylaşmış ve enformel (komşular, mekanın devamlı kullanıcıları, işyeri sahipleri) denetleme 

sistemleri yaygınlaşmıştır. Yapılan kültür merkezleri ise gençler için bir çekim merkezine 

dönüştürülmeye çalışılmıştır. Buna rağmen 2013 yılında, 2012 yılına göre ilçede narkotik 

olaylarında büyük bir sıçrama yaşanmıştır. 2012 yılında 531 olan narkotik olayları 2013 yılında 

1091’e yükselmiştir. 2014 yılında da yine yükseliş trendini sürdüren narkotik olayları, 2015 

yılında az da olsa azalma eğilimine girmiştir. Bu durum önceleri gecekondularda ve ara 

sokaklarda gerçekleştirilen uyuşturucu trafiğinin şimdilerde aynı kişiler tarafından çok katlı, 

otoparklı ve asansörlü boklarda yapıldığına işaret etmektedir.  

 

Kişilere karşı işlenen suçlarda (kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, cinsel 

taciz sarkıntılık, çocuğun cinsel yönden istismarı, hakaret, tehdit taksirle yaralama gibi), mala 

karşı işlenen suçlarda (hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, gasp mala zarar verme gibi) ve topluma 

karşı işlenen suçlarda (Kasten yangın çıkarma, silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği 

tehlikeye sokmak, müstehcenlik, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, fuhuş, kumar oynanması 

için yer ve imkân sağlama, aile içi şiddet gibi) 2012-2015 döneminde ciddi anlamda bir değişim 

yaşanmamış hatta bazı suçlarda artışlar görülmüştür. Bu durum gerçekleştirilen projelerin; salt 
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fiziksel bir dönüşüme odaklandığını, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümü eş zamanlı olarak 

gerçekleştirmekte yetersiz kaldığını göstermiştir.  

   

Verilerden anlaşıldığı üzere, kentsel suçlara etki eden çevresel faktörlerin iyileştirilmesi 

tek başına bu sorunlarla baş edebilmede yetersiz kalabilmektedir. Bu yüzden kentsel suçlarla 

mücadelede kullanılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı olabilmesi için bütüncül bir 

yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda suçun yaygın olduğu kentsel 

bölgelerde suçlarla mücadele edebilmek için fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik dönüşümün 

eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi şarttır. Diğer taraftan kentsel suçların azaltılabilmesi 

kentsel dönüşüm projelerine halkın katılımını gerekli kılmaktadır. Sadece bilgilendirme 

düzeyinde halkın projelere katılımının sağlanması hedeflenen amaçların gerçekleşebilmesi için 

yeterli değildir. Kentsel dönüşüm projeleri rant çevrelerinin ihtiyaçlarına göre 

gerçekleştirilmemeli,  halkın ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, proje sonrası bölgeye 

yeni gelenler ile bölgedeki mevcut halk arasında nüfus açısından makul denge kurulmalı, bu iki 

grubun entegrasyonu sağlanmalı, bölgede kutuplaşmaların önüne geçilerek gerilim 

potansiyelleri yok edilmelidir.   
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TÜRKİYE’DE EV İŞÇİLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

THE PAST AND PRESENT OF HOUSEWORKERS IN TURKEY 

                                                                                                                  Olcay TİRE 

ÖZET 

Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü Türkiye’de kadınları geçmişte ve günümüzde ev 

hizmeti işinden ve bakım emeğinden sorumlu tutmaktadır. Kadınlar, geçmişte bir statü 

göstergesi olarak günümüzde ise hem ücretli çalışma yaşamına katılım hem de yine bir statü 

göstergesi olarak evlerindeki bakım işlerini başka kadınlara yaptırmaktadırlar. Söz konusu 

kadınlar Osmanlı’da köleler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında evlatlıklar, günümüzde ise 

gündelikçilerdir. Bu kadınların ortak özellikleri yoksul ve düşük eğitim seviyelerinden 

gelmeleridir. Ev hizmeti işinin her kadının doğal olarak yapacağı iş olarak görülmesi ise bu işe 

ve çalışanlarına düşük değer verilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ev işçilerinin 

Türkiye’deki tarihçesini açıklayıp, bu işteki cinsiyet ayrımcılığının ve sınıf sömürüsünün ortaya 

konmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ev Hizmeti, Kadın, Köle 

 

ABSTRACT 

 The division of labor based on gender is responsible for women in Turkey in the past and 

also in today's domestic service work and care. In the past, as a status indicator, women now 

have more women in their wives and more women in their homes as a sign of status as they 

used to be. These women are slaves in the Ottoman Empire, foster child in the first years of the 

Republic, and are now day laborers. The common characteristics of these women are poor and 

educational levels are low. The fact that home work is seen as a natural work for every woman 

causes it to not be valued. The aim of this study is to explain the history of the houseworkers in 

Turkey and to reveal this common gender and class exploitation. 

Keywords: Turkey, Home Service, Woman, Slave 

 

GİRİŞ 

Kentte yaşayan eğitim düzeyi düşük, bir mesleği olmayan yoksul kadınlar ile daha iyi bir 

yaşam için köyden kente göç etmiş göçmen kadınlar, ekonomik sıkıntılar karşısında ailelerini 

ekonomik darboğazdan kurtarmak için çalışma yaşamına katılmaya başlamışlardır. Bir mesleği 

ve vasfı olmayan bu kadınların en kolay bulabilecekleri iş ise enformel sektör kapsamında yer 

alan toplumsal cinsiyetleri ile uyumlu ev işçiliğidir.  

Çalışan insanların evi ile işleri arasındaki boşlukları ve yetersizlikleri doldurmak 

amacıyla ortaya çıkan ev hizmetleri, günümüzde çok önemli bir iş alanı haline gelmiştir. Ev 

işçiliği, birçok ülkedeki kadın için en eski, en önemli işlerden biridir ve dünya tarihindeki 

kölelik, kolonileşme ve diğer hizmetlerle bağlantılıdır. Çağdaş anlamda ev işçiliği ırk, etnik 

köken, cinsiyet, sosyal sınıf ve ulusa dayalı hiyerarşiyi sürdüren küresel bir olgudur. Ev işçiliği, 

geçmişte de günümüzde de niteliksiz bir iş olarak görülmektedir. Çünkü bu işe bütün kadınların 

yapabileceği bir iş gözüyle bakılmakta ve ev işçiliği kadınların doğuştan getirdikleri bir 
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özellikmiş gibi görülmektedir (ILO, 2010: 5). “Dünya genelinde milyonlarca kadın ev 

hizmetlerinde çalışmaktadır. Kadınların iş piyasasına katılımlarının artması, nüfusun 

yaşlanması, çalışma hayatının giderek yoğunlaşması ve aile hayatı ile çalışma hayatı arasında 

dengenin sağlanmasına olanak verecek yasal ve politik önlemlerin alınamaması sonucunda ev 

hizmetlerine olan talep giderek arttırmaktadır. Günümüzde ev hizmetleri çalışanları özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde işgücünün büyük bir kısmını oluşturmaktadır”(Sükun, 2010: 90). 

Bunlarla beraber her iş için söz konusu olduğu gibi ev hizmeti işinde çalışan “ev 

işçilerinin” de bir tarihi vardır. Türkiye’de ev hizmeti işinde çalışanlar ülkenin sosyoekonomik 

yapısına göre şekillenmiş olup sırasıyla kapitalizm öncesi başat olan ev kölelerinden, ulus 

devlet inşası sırasında hizmetçi olarak kullanılan evlatlıklardan, kapitalizmin yaygınlaşmasıyla 

da gündelikçilerden oluşmaktadır (Özbay, 2012: 119- 120). Bu tarihçeye girmeden öncelikle 

ev işi ya da ev hizmetinin açıklanması yerindedir. 

 

EV İŞİ KAVRAMI 

“Ev işi toplumların yerleşik düzene geçmesiyle başlamış ve bireylerin kendilerini yeniden 

üretmeleri anlamında her zaman önemli olmuştur. Ev işi, aile bireyleri arasında paylaşılan 

kendilerini bir ertesi güne hazırlamak için harcanan toplam emektir. Ev işi, teknolojinin 

gelişmesiyle beraber pek çok yönden daha teknik ve yoğun özellikler kazanmasına rağmen yine 

de el emeğine ihtiyaç duyulan bir iş türüdür. El emeğini aile bireyleri arasında en çok 

yüklenenlerse kadınlardır”(Kalaycıoğlu ve Rittersberger Tılıç, 2001:153). Çünkü ev işleri, 

toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadınların yapması gerektiği düşünülen bir iş türüdür.  

ILO Türkiye Ofisi’ne (Uluslararası Çalışma Örgütü) göre “ev işi, evin belirli bir üyesi 

veya tüm aile fertleri için evde veya aile fertleri için icra edilen her türlü iştir. Bu işler arasında 

çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama, bahçe 

bakımı, evin güvenliğini sağlama ve ailenin şoförlüğünü yapma gibi çok çeşitli işler yer 

alır”(ILO Türkiye Ofisi, 2011:1-2). Başka bir deyişle “ev hizmetleri, hizmetçilik, aşçılık, 

şoförlük, bahçıvanlık gibi evin günlük işlerine yönelik, aile bireyleri dışında kalanlarca 

yürütülen işlerdir”(Okur, 2004: 10). Buna göre ev işçisi de “tam zamanlı veya yarı zamanlı 

(part-time) ev ve bakım işleri yapan; bir veya birden fazla işveren için çalışan; ülke vatandaşı 

olan veya olmayan; evde yaşayan veya yaşamayan ev işçilerini kapsar. Ev temizliği, 

bahçıvanlık, aşçılık, dadılık, çocuk, yaşlı bakıcılığı gibi işler ev işçilerinin sunduğu ev 

hizmetleri içerisinde yer almaktadır”(KEİG, 2014: 1).  

ILO ve Okur’un da belirttikleri gibi ev işinin içeriği geniştir. Bu işleri, aile içinde 

genellikle kadınlar yerine getirmektedirler. Ataerkil sistemin ve toplumsal cinsiyet rollerinin 

kadına yüklediği ev işleri ve bakım emeği, toplum tarafından kadının kocasına ve çocuklarına 

sevgisinin bir ifadesi olarak algılanmaktadır. Aile içinde kullanım değeri olarak kadınlar 

tarafından gerçekleştirilen bakım ve ev işleri, kamusal alanda sunulup değişim değeri haline 

geldiğinde yani ücretli olarak gerçekleştirildiğinde ise yine kadınlar tarafından ‘ücretli ev 

hizmetleri’ adı altında icra edilmektedir.  

“Ev hizmetlerini, genel olarak uşak, kâhya, hizmetçi, aşçı, çocuk bakıcısı, şoför, bekçi, 

hayvan bakıcısı, bahçıvan gibi kişiler tarafından görülen, bir evin hizmeti ile ilgili işler seklinde; 

ev hizmetleri çalışanlarını da bu işi yapan kişiler olarak tanımlanabilir”(Karaca ve Kocabaş, 

2009: 162). Gündelikçilerin yaptıkları ev hizmetleri de herhangi bir iş olmayıp doğrudan 

mekâna yönelik işler olarak konut ile direkt bağlantı içerisindedir. Ev hizmetinin doğrudan eve 

veya ev yaşamına yönelik olması gerekir ve bu yüzden ev hizmeti evden soyutlanamaz. Ev 
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temizliği eve doğrudan bağlı bir hizmet iken, aşçılık, bakıcılık, bahçıvanlık, bekçilik gibi işlerse 

dolaylı olarak ev yaşamına katkıda bulunan, onu kolaylaştıran hizmetlerdir (Okur, 2004: 10).  

Bu çerçevede “ev işçiliği ve bakıcılık, iş piyasasında, bireysel ve kamusal olanın mekânsal 

olarak yani hem işyeri/ev hem de işçi/işveren ilişkileri bakımından iç içe geçtiği hassas bir alanı 

oluşturmaktadır”(Rittersberger Tılıç ve Kalaycıoğlu, 2012: 301).  

Öte yandan ev işçiliği, işverenin kadın olduğu ender kategorilerden biridir. İşverenin ve 

çalışanın kadın olduğu bu iş alanında genel olarak çocuk ve yaşlı bakımı, yemek yapma, evin 

dağınıklığını toparlama, ev süpürme ve silme, cam silme, bulaşık yıkama, çöp atma, banyo ve 

tuvalet temizliği, çamaşır yıkama, ütü yapma,  evcil hayvan bakıcılığı vb. işler yapılmaktadır. 

Dolayısıyla ev işçilerinin aynı anda birden fazla mesleği yerine getirdikleri söylenebilir.  

 

 KÖLELİK  

Cumhuriyetin kurulmasından önce Osmanlı döneminde, ev hizmetlerinde köleler 

çalışmaktaydılar. Köle, savaşta esir edilen veya bir suretle ele geçip satın alınan erkek ve kadın 

esirlerin adı genel adıdır. Özel olarak kadın kölelere ise cariye denilmektedir. Köleler ve 

cariyeler, hürriyetlerine sahip olmayan, başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile 

alınıp satılan kimselerdir. Köle ve cariyeler her şeyden önce hukukî işlemlere konu olmaları 

bakımından adeta birer olarak mal kabul edilmektedir (Çakır, 2014: 202). Kölelik Osmanlı 

Devleti döneminde ortaya çıkmış bir uygulama değildir. Eskiçağ devletlerince kölelik, 

ekonomik ve sosyal önemine binaen uygulanagelen bir sistemdir. Köleliğin temel kaynağını ise 

savaşlar oluşturmaktadır (Yiğit, 2015:148-149). Fakat Osmanlı’da köleliğin kaynağı savaş 

esirlerinin yanında köle pazarlarından da oluşturmaktadır. Pazarlarda çoğunlukla Kuzey Afrika 

ve Kafkasya’dan getirilen köleler yer almıştır. Kuzey Afrika’dan zenci, Kafkasya’dan ise 

(Gürcistan, Çerkezistan ve Abazya) beyaz köleler getirilip satılmıştır (Şen, 2007: 73). 

Tüccarlara satılan tercihen çok küçük yaşlardaki kızlar, yaşlarına ve fiziki özelliklerine göre 

farklı kullanımlar için ayrılmıştır. Küçük, beyaz ve güzel olanlar aile reisinin cinsel ihtiyaçları 

için yetiştirilmek üzere odalık olarak, diğerleri ise ev işlerinde kullanılmak için pazara getirilip 

(Özbay, 2009: 23) para karşılığı satılmış veya başka mallarla ya da başka kölelerle takas 

edilmişlerdir (Akyılmaz, 2005: 222). Ancak köle statüsüne geçirilen bu esirlerin kesinlikle 

gayrimüslim olmaları gerekmektedir (Akyılmaz, 2005: 219).  

Osmanlı Devleti’ndeki kölelere dair bu uygulamalar hukuk sisteminden değil İslam 

Hukuku’ndan dayanak almaktadır (Yiğit, 2015:147). Buna göre köleler hakkın sahibi değil 

konusu olmuşlardır. Mal olarak kabul edildikleri için açık pazarlarda alınıp satılmış, herhangi 

bir mal gibi mirasa konu olmuş ve rehin verilebilmişlerdir. Bunun gibi, kölelerin miras hakkı 

olmadığı gibi hürlerle evlenmeleri de yasaklanmıştır. Köle ile efendi arasındaki ilişki tamamen 

hâkimiyet esasına dayanmış, köle efendisine mutlak itaate mecbur tutulmuştur. Ayrıca 

efendinin köleyi sınırsız olarak terbiye etme ve cezalandırmaya da hakkı vardır (Akyılmaz, 

2005: 214). Osmanlı toplumunda köle ve cariye bulundurma yetkisi ise sadece Müslümanlara 

tanınan bir hak olmuştur (Yiğit, 2015:147). 

Kadın köle anlamına gelen cariyelerinse bir kısmı günümüzdeki evlere temizliğe gelen 

hizmetçi kadınlar gibidir (Uzun, 1998: 64). Cariyeler ev hayatını kolaylaştıran birçok işi 

yapmışlardır. Köle ve cariyelerin bu hizmetlerinden yararlananlar onların yalnızca yeme, içme 

ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır (Yiğit, 2015:155; Dingeç, 2010: 19). Cariyeler 

bu yönleri ile Osmanlı toplumunda çok önemli bir vazife yerine getirdiklerinden sadece 

zenginlerin evlerinde değil, hali vakti yerinde olan çoğu kişi ve ailenin evinde bulunmaktadır 

(Yiğit, 2015:166).  
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Osmanlı’da ev işlerinde kullanılan köleler ve onların ticareti Avrupa ülkelerinin, özellikle 

İngiltere’nin baskılarıyla (Özbay, 2009: 22) ve Tanzimat Fermanı’yla birlikte tartışılmaya 

başlanmıştır. 1847’de zenci esir ticaretinin yasaklanması, köleliğin şeklen kalkmasına neden 

olmuştur (Şen, 2007: 79-80). 1857 yılında ise Osmanlı sınırları içinde köle ticaretinin 

kaldırılması ve esir tacirlerinin cezalandırılmasını içeren ferman yayınlanmıştır (Şen, 2007: 

102-103). Ancak köle alım satımına getirilen yasağın hayata hemen geçirildiğini söylemek 

zordur. Köle pazarı dağıtıldıktan sonra esirciler, köle ve cariyeleri hanlarda, evlerde alıp 

satmaya başlamışlardır (Şen, 2007: 80). Çünkü 1857 yılındaki ferman, köleliğin kaldırılması 

yönünde çok önemli bir adım olmakla berber sadece yayımlandığı tarihten sonra ülkeye girişi 

yapılan köleler için geçerli olmuştur. Fermanda, daha önceden satın alınmış kölelerin 

durumuyla ilgili herhangi bir içerik yoktur. Bu da kölelik uygulamasına alışmış olan toplumun, 

uygulamanın kaldırılmasına karşılık vereceği tepkiye bağlanabilir (Şen, 2007: 105).  

Diğer taraftan, Osmanlı’da Müslüman olmayan hanelerde köle kullanımı yasak 

olduğundan bu hanelerde bugünkü anlamıyla ev hizmetçileri bulundurulmuş(Toğrul, 2012: 

193), Müslüman hanelerde ise Batılılaşmanın etkisiyle 19. yüzyıldan itibaren ev hizmetçileri 

çalıştırılır olmuştur. Aslında “ücretli hizmetçilik son yüzyılda artmış olsa bile köle 

kullanımından bağımsız olarak Osmanlı toplumunda da hizmetçilik vardır. Öyle ki 15. yüzyılda 

gayri Müslimlerin köle kullanmalarının yasaklanmasının, ücretli hizmetçiliğin eş zamanlı 

olarak gelişmesinde rol oynadığı açıktır. 19. yüzyılda Müslüman ailelerinde işlevleri, 

cinsiyetleri ve statüleri farklı pek çok yardımcı aynı evde birlikte durabilmiştir. Örneğin 

çocukların bakımı için İngiliz, Alman dadıların tutulması; Batı kültürüne ayak uydurabilmek 

için tercihen bir gayri Müslim aşçının bulunması olağandır. Cariyelerse bu ücretli personeli 

denetleyici kalfa, kâhya gibi işlevleri üstlenmiş olabilecekleri gibi temizlikten sorumlu 

yardımcılar olarak da görev yapmışlardır”(Özbay, 2009: 22). 

Bütün bunlar, Osmanlı toplumunda üst tabakadan olanların ev işlerinde kadın köleleri 

çalıştırdıklarını ve Osmanlı toplumunda cinsiyetçi, dinsel bir hiyerarşinin olduğunu ortaya 

koymaktadır. Öyle ki hem kadın hem de gayri Müslim olmak Osmanlı toplumunda değersiz 

görüldüğünden ve ev işleri de değersiz ve pislikten arınma olarak algılandığından, bu işler 

toplumun en değersiz kesimi olarak düşünülen kadın kölelere yani cariyelere kalmıştır. 

Cariyeler, çalıştıkları evlerdeki bireylerin temizlik ve bakım işlerini yerine getirerek onların 

yaşamlarını kolaylaştırıp yeniden üretimi sağlamanın yanında, aslında onların toplumsal 

hiyerarşideki yerlerinin pekişmesine katkıda bulunmuşlardır.  

 

EVLATLIK: BİR TÜR MODERN KÖLELİK 

Kölelikle evlatlık arasında görünmez organik bir bağ bulunmaktadır. Bu bağı elinde tutan 

taraf, asıl olarak halktır. Öyle ki gerek sosyal gerekse aile hayatında köleliği benimsemiş olan 

halk, bunun kaldırılmasını yadırgamıştır. O nedenle zaman içerisinde köle alım satımı “besleme 

alma” adına dönüşmüş ve İslami gerekçelere de dayandırarak köleliğe yeni bir tür kılıf 

düşünülmüştür. Bu, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği döneme denk düşmektedir (Şen, 2007: 187).  

20. yüzyılda Osmanlı’daki iç ve dış savaşlar, kıtlık, üretimin yavaşlaması, salgın 

hastalıklar gibi sorunlar, köle kullanımının ücretli hizmetçiliğe dönüşümünü yavaşlatmıştır. Bu 

koşullarda gelişemeyen orta sınıf, Batı’da olduğu gibi, sanayileşmeyle birlikte ücretli yatılı 

hizmetçi kullanımına geçememiştir. Buna karşılık, Osmanlının son döneminde yaygınlaşmaya 

başlayan küçük yaştaki kimsesiz, fakir, köylü kız çocuklarını evlatlık alarak onları ev işleri ve 

çocuk bakımında kullanmak kurumsallaşmıştır (Özbay, 2009: 26). Bu uygulama, 19. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra hızlanan kitlesel göçler, savaşlar, salgın hastalıklar, açlık ve sefaletin 
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Anadolu köylüsünü kırıp geçirmesi sonucu ortada kalan kız çocuklarının korunması için en 

uygun çözüm olarak değerlendirilmiştir (Özbay, 2012: 134). Dolayısıyla evlatlık kurumu, 

temelde, bir yandan köleciliğin ortadan kalkması ile oluşan boşluğu doldurma, öte yandan 

kimsesiz, fakir kızları koruma gibi iki taraflı amaçları taşımaktadır (Özbay, 1999: 17). 

Kadınların geleneksel olarak bakım emeğinden sorumlu tutulması, yoksul, kimsesiz kız 

çocuklarının devletin kurumlarında bakılması yerine orta ve üst sınıf ailelerde hizmetçi ve 

bakıcı olarak çalıştırılmalarında neden olmuştur. Böylece devlet herhangi bir masraf yapmadan 

bu çocukların bakımını sağlamış ve üzerine düşen sorumluluktan kurtulmuş olmaktadır. Bu 

kentli ailelerse “hayırseverlik” adı altında böyle kızları evlerine alıp onlara eğitim ve iyi bir 

gelecek umudu vermelerine rağmen, kızları genelde eğitimden ve iyi bir gelecekten mahrum 

bırakılmışlardır. Böylece Türkiye’deki “evlatlık” kurumunu, toplumsal cinsiyet ve sınıf 

ilişkileri ile yetim-öksüz, yoksul çocukları koruyacak devlet kurumlarının yetersizliği 

doğurmuştur. 

Bu çerçevede özellikle savaş yıllarında devlet eliyle, evlere kimsesiz kız çocukları 

dağıtılmıştır (Özbay, 1999: 21). Kurtuluş Savaşı sırasında hükümet, kimsesiz kız çocuklarının 

karın tokluğuna hizmetçilik yapmak üzere evlatlık olarak alınabileceğini bizzat ilan etmiştir. 

1930’lara gelince Alevi-Kürt evlatlıklar yaygınlaşmıştır. Dersim olayları sırasında kız çocukları 

evlerden toplanıp genellikle subay ailelerine verilmiş ve bu ailelerde Sünni-Türk olarak 

yetiştirilmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise açlık ve sefalet içinde olan Anadolu 

köylüsü kızlarını,  kentteki bir aileye evlatlık vermek için adeta yarışmışlardır (Özbay, 2012: 

134-135).  

Benzer şekilde erken Cumhuriyet döneminde üst sınıf aileleri köle satın alır gibi üçer 

beşer evlatlık alırken, orta sınıflar bir evlatlık kızla ev işlerini ve bakım hizmetlerini 

döndürmeye çalışmışlardır (Özbay, 2012:136). Bu evlatlık kızlar, evlere çok erken yaşlarda, 

henüz 5 ya da 6 yaşlarındayken getirilmektedirler. Biyolojik aileden kasıtlı olarak erken 

yaşlarda ayırmadaki amaç, evlatlıkların küçükken baskı altına alınmalarını sağlamaktır (Toğrul, 

2012: 193).  

Bu baskı, evlatlıkların kişisel ve sosyal yaşamlarında açıkça kendini göstermiştir. Öyle ki 

evlatlık olan kızları düşük maddi kazanç, kötü muamele, zor bir yaşam ve iş koşulları 

beklemektedir. Evlatlık kızlar, az ve düzensiz uyku, evin diğer fertlerine nazaran kalitesiz 

yemek, duygusal yaralanmalar, zihinsel ve fiziksel istismar, eğitimden mahrum kalma gibi 

olumsuzluklar yaşamışlardır (Toğrul, 2012: 196). Benzer şekilde evlatlıkların sürekli 

denetlenmeleri gerekir; pencereden bakmak, sokağa çıkmak, kapıya gelenlerle konuşmak 

konusunda yasaklar, cezalar konur. Genellikle arkadaşlarının olmasına da izin verilmez. 

Böylece evlatlıklar hizmetçi konumunda olmadıkları bir ilişkiye kolay kolay giremezler. Bir 

köle gibi bulundukları evde yaşamlarını sürdürürler ya da evden kaçarlar (Özbay, 1999: 26). 

Öyle ki evlatlıklar, bu aşağılayıcı yaşantıyı evlatlık olarak evlere gitmeden önce bilirler. 

Gittikten sonra da çoğu kız köydeki ailesine küser, çünkü onlar ailelerinin istemedikleri 

çocuklarıdır (Özbay, 2012: 139). Ancak yine de geleceğe ilişkin umutları yok değildir. 

Evlatlıklar öncelikle evin kızı olmak, sonrasında evinin kadını olmak dileğindedir. Umutlarının 

gerçekleşmesi ise ancak aileye sadakat ve itaat ile mümkün olabilir (Özbay, 2009: 18). Bununla 

birlikte evlendirilme ve çeyiz verme vaadi evlatlıkların, aileden sayılmalarını meşru kılan en 

önemli unsurdur. Ayrıca evlenmediklerinde bile ömürleri boyunca aile ile oturmaya hak 

kazanırlar (Özbay, 2009: 20-21).  

Bu noktada Toğrul’un, evlatlık olarak verilen kadınlarla yaptığı çalışma konuyla ilgili 

önemli bilgiler vermektedir. Çalışmanın temel bulgusu, katılımcıların çoğunun refahlarında bir 

artış sağlanmadığı vermektedir. 22 katılımcıdan yalnızca üçü evlatlık olarak refahlarında genel 
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bir yükselme yaşamıştır. Evlatlıkların çoğunun yeni evlerindeki yaşamları, özgüven ve özsaygı 

kaybına, pozitif duyguları yitirmeye, güvensizliğe, bağlanamamaya ve yetersizliğe neden 

olmuştur (Toğrul, 2012: 198).  

Görünen o ki toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkilerinden doğan evlatlık kurumunun, kuruluş 

amaçları ile reel hayattaki uygulamaları birbirinden farklı olmuştur. Köylerinden koparılan bu 

yoksul küçük kızların teorik olarak aileden sayılmaları, kendi çocuklarına sunulan olanakların 

onlara da sunulması gerekirken, onlara evde hizmetçilik yaptırılmıştır. Evlatlık alınırken verilen 

sözlerin yerine getirilmemesi, onları yaşama karşı umutsuz ve güvensiz yapmıştır.  

Evlatlık kurumu 1960’lardan sonra ise değişmeye başlamıştır. Bu dönemden sonra sürekli 

olarak aile değiştiren ve adeta ücretli hizmetçi gibi çalışan “evlatlıklar” ortaya çıkmıştır. Aileler 

için artık çeyiz hazırlama, evlendirme zorunlulukları da ortadan kalkmaya başlamıştır. Birkaç 

yıl evlatlık konumunda çalıştıktan sonra ailesinin yanına dönen kızların sayısı artmıştır. 1964 

yılında temelde ev hizmetinden yararlanmak üzere evlatlık alma uygulamasını yasaklayan 

kanun da yürürlüğe girmiş ancak buna rağmen uygulamayı bir biçimde hala sürdüren aileler 

varlığına devam etmiştir (Özbay, 1999: 29-39).  

Sonuçta evlerde temizlik ve bakım hizmetlerinde evlatlıkların kullanılması, cinsiyetçi 

işbölümünün dolayısıyla ataerkil sistemin bir neticesidir. Ataerkil sistemin bir ürünü olarak 

kadının ve bakım emeğinin değersiz görülmesi, bu işlerde muhtaç, yoksul kız çocuklarının karın 

tokluğuna kullanılmasına neden olmuştur. Evlatlık uygulaması, Türkiye’de kadınların daha 

yeni yeni kamusal alanda çalışmaya başladıkları zamana denk gelmektedir. Dolayısıyla bu 

kurum Türkiye’deki yoksul, yetim kızları özel alana hapsederken, bu kızların emeklerinden 

yararlanan orta ve üst sınıftan kadınların da kamusal alana girmelerini sağlamıştır. Ev 

hizmetlerinde evlatlık uygulaması zamanla yerini yine yoksul kadınları bekleyen 

“gündelikçiliğe” bırakmıştır. 

 

GÜNDELİKÇİLİK 

Türkiye’de kapitalizmin yerleşmeye başlamasıyla birlikte ev hizmetlerinde gündelikçi 

kadınlar çalışmaya başlamışlardır. Özbay’ın belirttiğine göre gündelikçiler, 1960’ların ikinci 

yarısından sonra önemli ölçüde ortadan kalkan evlatlıkların yerini doldurmuştur. Böylece, orta 

sınıf kadınlarının yardımcı ev emeği kullanması daha da yaygınlaşmıştır (2012: 141). 

“Gündelikçilik başta temizlik olmak üzere çeşitli ev işlerini yerine getirmek amacıyla bir veya 

birden fazla hanede haftanın veya ayın belli günlerinde çalışmak demektir. Esas olarak 

çocuk/hasta/yaşlı bakmak ve yanı sıra ev işlerini yapmak üzere tam zamanlı ve sürekli istidam 

edilen aylıkçı kadınlar da vardır”(Erdoğdu-Toksöz, 2013: 9). Gündelikçilerin ortak özellikleri 

çalıştıkları eve sabah gelip akşam gitmeleri ve aileden sayılmamalarıdır. Oysa köle ve 

evlatlıklar sabah akşam çalıştıkları evlerde kalarak aileden sayılmaktalardır.  

Ev hizmetleri günümüzde kentte yaşayan yoksul ve düşük eğitimli kadınlar için önemli 

bir iş alanı iken, ücretli bir işte çalışan orta ve üst sınıf kadınlar içinse önemli bir hizmet alanıdır. 

Çünkü kadının kamusal alanda ücretli olarak çalışması, ev işlerini, çocuk, hasta, yaşlı bakımını 

eşiyle paylaşması anlamına gelmemektedir. Bu işler her kadının birincil ve doğal görevi olarak 

görüldüğünden, ücretli çalışan orta ve üst sınıf kentli kadınlar bu işleri piyasadan karşılamak 

zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla kentli kadınlar, gündelikçi kadınlar sayesinde hem daha 

yüksek gelirli ve statülü işlerde çalışıp hem de sosyal yaşamda (sanatsal ve sportif etkinlikler, 

arkadaş etkinlikleri, farklı yerleri görme vb gibi) daha fazla yer alabilmektedirler. Bu çerçevede 

Bora’nın ifade ettiği gibi ev işlerini, sınıfsal farkın yeniden üretildiği bir alan olarak ele almak 
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mümkündür. Çünkü burada iki farklı sınıftan kadın karşılaşmakta ve geliştirdikleri ilişki 

stratejileriyle bir yandan güç kazanmaya çalışırken diğer yandan sınıfsal farkı kendi anlam 

sistemleri içinde algılayıp yorumlayarak kendi özelliklerini inşa etmektedirler (2011: 70). O 

halde, “ev işçiliği ve bakıcılık, sınıfsal statüye ya da toplumsal cinsiyete dayalı olan ve 

günümüzde bile bir çeşit yeni kölelik biçimi olarak ortaya çıkan bir eşitsizliği 

yansıtmaktadır”(Rittersberger Tılıç ve Kalaycıoğlu, 2012: 301).  

Ev hizmetleri, diğer açıdan, bu alanda çalışan ve işveren açısından “güven” öncelikli bir 

sorundur. Bu sebepten, gerek işe alma gerekse işi kabul etme akraba, tanıdık, komşular vb. 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. İşin bu özelliğinin bir getirisi olarak da iş ilişkileri kaçınılmaz 

olarak geleneksel değer ve normlara göre yürümektedir. Erdoğdu ve Toksöz’e göre Türkiye’de 

bakım ve ev işlerinde çalışacak kişilerin temininde tanıdıklar, ahbaplar gibi enformel kanallar 

çok önemli olmakla birlikte kurumsal hizmetler de gittikçe artmaktadır. Örneğin İŞKUR 

2007’den bu yana ev hizmetlerinde çalışmak isteyenler ve eleman arayanlar için aracılık 

yapmaktadır. İŞKUR’dan lisanslı olan özel istihdam büroları (ÖİB) esasen bakıcı olarak 

çalışacak kadınların aracılığını yapmaktadırlar. Temizlikçi olarak gündelikte çalışanlar ise daha 

çok temizlik şirketlerince istihdam edilmekle birlikte, evden ziyade büro temizliğine 

gönderilmektedirler (2013: 34). Ancak bu ÖİB bünyesindeki taşeronluk ilişkisi içerisinde 

çalışan firmalar, gündelikçi kadınları sigortasız ve piyasadan daha düşük ücretlerle 

çalıştırmaktadırlar (Rittersberger Tılıç ve Kalaycıoğlu, 2012: 313). Gündelikçi kadınlar da 

ücretlerinin düşmesini önlemek için ÖİB yerine, aracı olmadan işverenle direkt ilişki kurup 

çalışmayı tercih etmektedirler. 

Konuyla ilgili diğer önemli nokta da Türkiye’de bakım ve ev hizmetleri işinde 

çalışanların hepsinin Türkiyeli kadınlar olmayışıdır. Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyet 

Birliğinin (SSCB) 1991 yılında dağılmasından sonra kurulan devletlerdeki kadınlar, ülkelerinde 

yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ev hizmetlerinde çalışmak üzere Türkiye’ye gelmeye 

başlamışlardır. Erdem ve Şahin’in belirttiğine göre ev hizmetlerinde çalışan bu kadınların çok 

büyük bir kısmı Ukrayna ve Moldova vatandaşlarıdır. Bu kadınların yarısından fazlası evli olup 

ailesinin bütçesine katkı yapmak amacıyla çalışmaktadırlar (2009: 322). Öyleyse ev işçiliği her 

zaman düşük eğitimli kişilerin yaptığı bir iş değildir. Bazen eğitimli fakat göç etmiş kişiler 

tarafından da yerine getirilmektedir (Albin ve Mantouvalou, 2012: 2). Bu kadınlar açısından 

kalacak yer önemli bir problem olduğundan yabancılar, yerli ev hizmeti işçilerinden farklı 

olarak yatılı işçiler olup özellikle çocuk ve yaşlı bakımı işlerinde çalışmaktadırlar. Yabancı ev 

işçileri, 24 saat çocuk ve yaşlı bakımı ile birlikte evin temizliğini de yapmaktadırlar. 

Türkiye’deki yerli, yabancı bütün ev işçilerinin istihdam türleri enformel yani kayıt 

dışıdır. Enformel yapı, kendi içerisinde pek çok sorun barındırmaktadır. Örneğin 

gündelikçilerin enformel olarak çalıştırılması bu alanda çalışan kadın sayısının tespitini 

zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte gündelikçilerin sosyal güvenceden yoksun olarak 

çalışmalarının da önünü açmaktadır. Bu kadınların sağlık sigortaları, iş güvenceleri 

olmadığından gündelikçi kadınlar sağlık konusunda hassasiyet taşımaktalardır. Ayrıca 

gündelikçilik emekliliği bulunmayan, yorucu bir iş olduğundan kadınlar ancak ya ailelerinin 

ekonomik durumları düzelince ya sosyal güvencesi olan bir işe geçince ya da yaşlanıp fiziksel 

enerjileri tükendiğinde ev işçiliği işinden ayrılmak durumunda kalmaktadırlar. Bütün bunlardan 

öte enformel çalışmanın başlıca götürüsü ücret hususundadır. 

Ücretleri genellikle enformel olarak belirlenmiş olup en fazla asgari ücret düzeyinde 

olmaktadır. Ev işlerinin kolay ve yetenek istemeyen işler olarak görülmesi ve yasal 

düzenlemelerin bulunmayışı ücretlerin aşağıya çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Sadece 

Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde “ev işçileri” korunmasız işçilerdir ve birçok istismara 
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maruz kalmaktadır. Sürekli değişen iş kontratları, ücretlerinden yapılan kesintiler ve 

ödenmeyen ücretler, bu işin iş düzensiz doğasından kaynaklanır. Bağlayıcı bir iş kontratlarının 

olmaması, kovulduklarında hiçbir haktan faydalanmamalarına sebep olur ki bu da iş 

anlaşmalarının genellikle sözlü olmasından kaynaklanır (Ramirez ve Machado, 2003: 3). 

Ayrıca yazılı iş tanımlarının olmaması nedeniyle ev işçileri önceden tanımlanmayan birçok işi 

yapmak zorunda kalabilirler. Ve bu işler zamanla daha da çoğalır ya da değişir. Suğur vd. ifade 

ettikleri gibi gündelikçi kadınlar ile işverenler arasında yazılı uygulamaların olmaması, iki 

kadın arasındaki resmiyetin kısa zaman sonra yerini samimiyete, yakınlık ve aileden birisi olma 

gibi paternalist yapılara bırakmasına sebebiyet verir. Bu paternalist yapı, genel işçi-işveren 

ilişkisini kişiselleştirmekte ve ona ailevi bir öz kazandırmaktadır (2008: 173). İşverenler, 

paternalist yapıya dayanarak işin tanımının ve saatinin dışına çıkabildikleri gibi ücreti de geç 

ya da eksik ödeyebilmektedirler. İş güvencesi olmayan, işverenin keyfine bağlı bulunan 

gündelikçi kadınlarsa işlerini kaybetmemek için itirazsız çalışmaya devam etmektedirler. 

 

SONUÇ 

Temelde yoksulluk ve eğitimsizlik, kadınları toplumsal cinsiyetleri ile uyumlu ev 

hizmetleri işinde çalışmaya zorunlu kılmaktadır. Ev hizmetleri işinde, Türkiye’de önce köleler 

ve evlatlıklar çalışmış, günümüzde ise bunun yerini gündelikçiler almıştır. Cariyeler, evlatlıklar 

ve gündelikçilerin ortak özellikleri kadın, yoksul ve muhtaç olmalarıdır. Evlerde temizlik ve 

bakım hizmetlerinde yoksul ve muhtaç kadınların emeklerinden faydalanılması Türkiye’deki 

toplumsal cinsiyetçi işbölümünden ve sınıfsal yapıdan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede ev 

hizmeti işi, toplumsal cinsiyetçi işbölümü ile sınıf ilişkilerinin kesiştiği özel bir yerde 

bulunmaktadır. 

Tarihsel zeminde cariyelerin birer köle, evlatlıklarınsa yalnızca resmiyette özgür vatandaş 

olmaları dışında aralarında önemli bir fark bulunmamaktadır. Cariyeler ve evlatlıkların ortak 

özellikleri çalıştıkları evlerde yatılı kalmaları ve herhangi bir ücret almamalarıdır. Bununla 

birlikte her ikisinde de evin sahiplerine sonsuz itaat vardır. Kölelerin ve cariyelerin ardından, 

kapitalistleşme süreci ve kadınların ücretli çalışma yaşamına katılımlarıyla birlikte ev 

hizmetlerinde ücretli çalışan kadınlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gündelikçilerin, cariye ve 

evlatlıklardan ücret dışındaki farkı yatılı çalışmamaları, diledikleri zaman işi bırakabilmeleri ve 

birden fazla evde çalışabilmeleridir.  

Cariye, evlatlık ve gündelikçi olarak çalışan ev işi işçilerinin ilk ortak yönleri, çalıştıkları 

evlerdeki bireylerin temizlik ve bakım işlerini yerine getirerek onların yeniden üretimlerini 

kolaylaştırmaktır. Bunlar, çalıştıkları ailelerin sosyal statülerinin yükselmesine de yardımda 

bulunmaktadır. İkincisi olarak, emeklerinin üst ve orta sınıf ailelerce sömürülmesi ve hak 

ettikleri değeri görememeleri nedeniyle tarihsel süreçte ev işi işçilerinin sosyal hakları 

konusunda bir iyileştirme görülmemesidir. Toksöz’ün belirttiği gibi “ev işi işçileri, dünyanın 

en fazla sömürülen ve istismara uğrayan işçileri durumundadırlar”(Toksöz, 2012: 188). 

Dolayısıyla geliri ve statüsü düşük, sosyal güvencesi olmayan bu işe başlamak, yoksul kadınlara 

sunulan zorunlu bir son çare gibi değerlendirilebilir.  
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SİYASAL KAYITSIZLIK: APATİ 

POLITICAL CARELESSNESS: APATHY 

 

         Orhan BİNGÖL 

                                                                                                                            

ÖZET 

Siyaset, geçmişte olduğu gibi bugün de hararetli bir alandır. Modern devlet ve 

toplumlarda siyasetle ilgili bazı tartışma başlıkları seçimler, hükümetler ve ideolojileri, 

anayasalar, siyasi partilerin faaliyetleri ya da siyasal katılım şeklinde sıralanabilir. Bu liste 

özellikle siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi gibi disiplinlerin dikkatini çekmektedir. Bunların 

haricinde siyasette apati denen bir olgu da vardır. Temel anlamıyla siyasal lakaytlık, boş 

vermişlik veya siyasal katılımsızlık olan apati siyaset odaklı diğer konular kadar önemlidir, 

önemsenmelidir. Çünkü modern demokrasilerde siyasi devinimlerin yapısı, rotası ve hızı ne 

kadar kader tayin ediciyse apati gibi siyaset dışılığın varlığı da o denli yol değiştirici olabilir. 

Dolayısıyla önemle dikkate alınan siyasal katılımın yanında, siyasete uzaklığı anlatan apatiye 

de eğilmek gerekir. Bu çerçevede apati nedir? Sınırları nerelerde başlayıp bitmektedir? Apati 

psikolojik geri planlarla mı yoksa toplumsal süreçlerle mi daha ilgilidir? Apati hangi toplumsal 

sonuçları üretebilir? gibi sorular bu makalenin üzerinde çalıştığı ana noktaları işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birey ve Toplum, Siyaset, Katılım, Apati 

 

ABSRTACT 

Politics is fervent issue today as in the past. In modern states and societies some of the 

discussion headings relevant to politics can be arrayed as elections, governments and their 

ideologies, constitutions, political parties’ activities or political participation. This list 

especially brings to disciplines’ such as political science and political sociology attention. Apart 

from these, there is also another phenomenon which is apathy in politics. Apathy that its basic 

meaning is political carelessness, free-riding or political non-participation is as important as 

politics-oriented other subjects and it should be considered important. Because political actions’ 

structure, route and velocity are dominant to the extent that existence of non-politics as apathy 

may be change route in modern democracies. Therefore apathy which indicates political 

standoff must be taken in consideration, in addition to participation which is always considered 

in political sphere. In this context what is the apathy? Where do its borders start and finish? Is 

apathy more related to psychological backgrounds or social processes? Which social results 

does it produce? These questions and so on refer basic points which are examined in this article. 

Key Words: Individual and Society, Politics, Participation, Apathy 

 

GENEL OLARAK SİYASET VE APATİ 

Siyasetin, devlet yönetimine ilişkin faaliyetler, iktidar mücadelesi ve değerlerin otorite 

yoluyla dağıtılması gibi temel anlamları bulunmaktadır (Dursun, 2012: 4, 5). Bu kapsamda 

siyaset, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere hemen herkesin eylemlerinde etkin olmaktadır. 

İnsan eylemlerinin belli bir kesimine ışık tutan siyaset bilimi, çeşitli yönleri arasından bireylerin 
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siyasi işlerine, edimlerine ve ilişkilerine eğilmektedir. Bireyler, siyaset bilimi ve de siyaset 

sosyolojisi içerisinde, siyasi eğilimleri, düşünceleri ve eylemleriyle okunmak istenir. Bu 

noktada siyaset bilimi ile onun ele aldığı bireye dair geniş ve yaygın bir ifadeye yer verilebilir: 

“Siyaset bilimi siyasal yaşamda bireyleri ilgilendiren siyasal sorunları, bunların oluşturduğu 

hareketli ve sürekli bir değişim içinde olan toplumsal yapı ve ilişkileri, siyasal aktör ve 

örgütleri, siyasal sistemi etkilemeye çalışan grupları, siyasal sistemin kurallarını, siyasal 

gelişmenin dinamiğini, düzeyini, alan ve şartlarını, siyasal kültürü ve davranışları… inceleme 

alanı olarak seçmiştir”(Erkul, 1999: 1). Siyaset biliminin bu içeriği, kendi sınırlarına giren her 

öğenin bir diğeri kadar önemli olduğunu yinelemektedir. Söz konusu o öğelerden biri de 

apatidir.  

Apatiyi, hem bireysel açılımları hem de toplumsal öğeleriyle birlikte ele alırken bir 

gerçeği anmak gerekir: İnsanın davranışlarını kendi içinde/kişisel olarak değerlendirmek güç 

bir şeydir. İnsani eylemleri sayısız türdeş örneğiyle yani toplumsal yönleriyle 

çözümleyebilmekse daha zor bir iştir. Bu zorluk siyasal eylemler açısından da geçerlidir. Öyle 

ki toplum, iktidar ve eylem bağlamında düşünüldüğünde “her şey (ya da hemen hemen her şey) 

kısmen siyasaldır ve hiçbir şey (ya da hemen hemen hiçbir şey) tümüyle siyasal 

değildir”(Duvarger, 2002: 18). O nedenle siyaset, dozajı değişmekle beraber çeşitli bireysel 

tutumları ve toplumsal eylemleri mutlaka etkilemektedir.  

Bu noktada apati, bireysel ve sosyal yaşamın hemen her alanı için kullanılabilecek bir 

terimdir. En genel haliyle “apati, motivasyon kaybına bağlı olarak amaca yönelik eylemlerin 

anlamlı ölçüde azalmasıdır”(Ulaş vd, 2006: 1). Buna göre bireyler, kişisel ve sosyal hayatlarının 

rutin akışını sağlayan anlamı ve amaçlı eylemlerinden apati nedeniyle geri çekilmektelerdir. 

Apatinin siyasetteki karşılığı da benzer içeriktedir. Siyasal açıdan apati, siyasete karşı temelde 

aldırmazlık, pasiflik, başına buyrukluk, umursamazlık gibi durumları işaret etmektedir. Böyle 

düşünüldüğünde apatinin görüldüğü yerde kesin olarak bulunmayan ilk şey, her türlü siyasal 

katılımın (oy verme, mitinglere eşlik etme, seçimlerde aday olma, siyasi örgüt kurma, 

örgütlerde yönetici ya da üye olma, siyasi haberleri takip etme, partiler ve liderlerine 

sempatizanlık vb.) yokluğudur. Dolayısıyla bu yokluk ilişkisi dâhilinde apati ile siyasal katılım 

arasında kesin bir kontrast söz konusudur. Zaten apatinin siyasetle ilişkilendirildiği değişmez 

merkez genellikle siyasal katılım etrafında oluşturulur. 

Dursun’a göre (2012: 103) siyasal katılımın temel amaçları çeşitli eylem ve davranışlar 

yoluyla siyasal yöneticileri belirlemek, yöneticilerin aldıkları veya alacakları kararlara etki 

edebilmek şeklinde öne çıkmaktadır. Bunun yan anlamlarından biri pek çok siyasal katılım 

türünün bulunduğunu vurgulamaktadır. “Örneğin kişiye bağlılığa dayanan katılma, dayanışma 

katılımı, çıkara dayalı katılım, yurttaşlık katımı, cihat katılımı”(Erkul, 1999: 25) gibi siyasal 

katılım tiplerinden söz edilebilir. Apati ise siyasal katılımın tüm biçimlerinin dışında duran 

düşünceleri, tutumları, inanış ya da davranışları içermektedir. Çünkü “apati, sisteme ve 

kararlarına ilişkin kayıtsızlık, ilgisizlik olarak tanımlanan bir duygudur. Sisteme karşı ilgisiz ve 

ona kendi dışında bir yapı olarak bakan bireyde siyasal yabancılaşma olacağından böyle birinin 

siyasal katılımından söz etmek mümkün değildir”(Erkul, 1999: 43). 

Bu noktada iki açıya yoğunlaşmak gerekmektedir. İlkine göre apati bireysel duygu, tutum 

ve davranışlara ilişkindir. Apati bu haliyle bireyin bizzat kendiyle ilgili görünmektedir. İkinci 

olarak apati bireyin kendinden fazlasına açılarak (oraya/sosyale ve siyasete katılmaması 

nedeniyle) toplumsal bir boyuta geçmektedir. Zaten siyasal katılımın kendisi gibi bunun tersi 

olan apati de “…sosyal bilimciler açısından iki boyutta ele alınmaktadır. Birincisi, sosyal bir 

olguyu irdelemek ve çözümlemek için bireyden hareketle topluma gitmeyi, diğeri ise toplumun 

kendinden hareketle konuyu incelemeyi hedeflemektedir”(Erkul, 1999: 29).  
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İki yaklaşımın ortak paydası ise apatinin bir davranış biçimi olarak kabul edildiğidir. 

İçeriden ve dışından gelen uyarıcıların birey tarafından yorumlanmasıyla ortaya çıkan 

davranışlar, apati zemininde düşünüldüğünde bir tür sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak 

davranışların apatiyle sonuçlanmadan önce psikolojik ve sosyolojik gerekçeleri yani apatik 

davranışların kişisel ve toplumsal arka planları incelenmelidir. Bu ikili perspektifin takibiyle 

yapılacak çözümlemeler için apatinin önce kişisel/psikolojik yanlarına sonra 

toplumsal/sosyolojik taraflarına bakılabilir.  

APATİNİN KİŞİSEL AÇILIMLARI 

Bireysel bazda ele alındığında apatinin üç ana bileşeni olduğu görülmektedir. Buna göre 

“apatinin duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutları vardır. Örneğin… girişim eksikliği apatinin 

davranışsal bulgularıdır. Apatinin bilişsel bulguları ilgi eksikliği ve geleceğe yönelik plan 

yapma yetersizliği, duygusal bulguları ise yüzeysel duygulanım ve kayıtsızlıktır”(Ulaş vd, 

2006: 1). Bu sayılanlara bakıldığında apatinin bazı bilişsel süreçlerle ve duygularla beslenen 

bir davranış tarzı olduğu söylenebilir. Apatinin davranışsal boyutu bu metnin tamamında zaten 

ele alındığından burada apatik bir tutumun ve davranışın ortaya çıkışında önce bilişsel sonra 

duygusal bileşenlere ayrı ayrı bakılabilir.  

Bilişsel süreçler bireyin genel olarak anlama, anlamlandırma, öğrenme ve bilme gibi 

temel zihinsel etkinliklerini içerir. Bireyin bilişsel faaliyetlerini ön plana koyan bilişsel 

psikoloji “bilginin algılanış ve işleniş süreçlerinin davranışlara olan etkisine 

yoğunlaşır”(Cemalcılar, 2012: 12). Buna göre apatinin bilişsel kökenleri bireyin zihninde 

siyasete dair yer etmiş (ya da edememiş) kavramlar, anlamlar ve bilgilerle ilgilidir. Bunları 

edinmek ve yorumlamak aynı zamanda birer aşama olduğundan, bilişsel faaliyetler bireyin 

gelişim ve öğrenme süreçleriyle de yakınlık gösterir. Bu noktada bilişsel açıdan sorulacak olan 

soru bireyin siyasetle ilgili şeyleri zihnine nasıl, ne biçimlerde, ne kadar ve ne zaman kodlamış 

(veya kodlamamış) olduğudur.  

Psikolojinin genel geçer ön kabullerinden birine göre bu soruların yanıtları bireyin 

çocukluğuna ve ilk yakın sosyal çevresine kadar dokunur. Örneğin “Hyman’e göre bireyler 

siyasal tutumlarını, yaşantılarının çok erken döneminde ve bir bütün olarak öğrenir, sonradan 

da bu tutumlara sadık kalırlar. Böylece istisnalar dışında kalan yetişkinlerin siyasal 

davranışlarını değiştirmek mümkün değildir”(akt. Duvarger, 2002: 102). Buna göre bireylerin 

büyük çoğunluğu siyasetin ne olduğunu, ne olması/olmaması gerektiğini ya da kendilerinin 

siyasetin çeşitli düzey ve alanlarındaki yerini henüz küçük yaşlardayken öğrenmektelerdir. 

Bireylerin bu süreçte yararlandıkları birincil kaynaklar ise aileler ve küçük sosyal çevrelerdir. 

Şayet bireyler bu kaynaklardan kuvvetli ve doğru siyasal mesajlar alamazlarsa siyasi 

konulardaki tutumları, bilgi ve hevesleri yeterince gelişmeyebilir. Buna bağlı olarak “siyasal 

olgulardan hiç haberdar olamayan bireylerde, bilmemekten kaynaklanan bilinçsiz bir ilgisizlik 

durumu görülebilir”(Erkul, 1999: 80). Öyleyse bireylerin siyasal ya da değil herhangi bir bilgi 

birikimine, doğru ve yeterli bir bilince erişmeleri yalnızca kendilerini bağlayan bir süreç 

değildir. Tersine bir siyasal bilinç edinememiş bireyler, bu halleriyle, içinde yetiştikleri kültürel 

ve siyasal sistemlerin ürünleri olarak düşünülebilir. Çünkü “bireylerin katılma haklarına sahip 

çıkabilmeleri ve katılınacak konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, eğitim sisteminin 

toplumsallaşması gerekmektedir”(Hatipoğlu, 2004: 398). Eğitim sisteminin toplumsallaşması 

ise toplumsal yapının genel özelliklerinden ve güzergâhından ayrı tutulacak bir şey değildir. 

Fakat bu, apatinin daha çok toplumsal arka planlarıyla ilgili olduğundan apatinin kişisel 

açılımlarına yeniden dönülmelidir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere bireye aktarılan siyasal bilgilerin eksik ya da hatalı 

olabilmesinin yanında, söz konusu mesajların iletiliş tarzı da bireyin siyasal davranışları ve 

tutumları üzerinde baskın görünmektedir. Kışlalı’ya göre (2008: 139) “kişinin siyasal tutum ve 
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davranışlarının oluşumunda rol oynayan deneyimlerinin başında siyasetle doğrudan ilgili 

olanlar gelir. Örneğin, kişinin ailesinden başlayarak karşılaştığı otorite ile ilgili ilişkilerinin, 

onun siyasal tutumunun belirlenmesinde özel bir yeri vardır”. Bu bakımdan bireyin aile içinde 

yaşadığı otorite ilişkileri katı mı yoksa gevşek midir? Birey özgürlükçü veya baskıcı bir 

ortamda mı yetişmiştir? Bireyin kurduğu temel kişisel ve sosyal bağlar geleneksel mi yoksa 

modern kalıplar mı içermektedir? şeklindeki merak konuları, bireye verilen siyasal mesajların 

tarzları, veriliş biçimleri ve inandırıcılıklarıyla direkt ilgilidir. Dolayısıyla siyaseti sahici, 

tutarlı, ılıman kaynak ve yollarla deneyimleyen bireylerin, siyasete karşı buna uygun tutum ve 

davranışları geliştirmeleri beklenir. 

Apatinin bireysel açıklamalarında son olarak duygusal boyuta değinilmelidir. Çünkü 

duygular, tutum ve davranışları besleyen önemli bileşenlerdendir. Bu açıdan “siyasal davranışı 

etkilediği saptanmış olan psikolojik değişken, etkinlik duygusudur... Çevrelerini 

etkileyebildiklerini, denetleyebildiklerini düşünen kimseler her türlü toplumsal faaliyete daha 

çok katılma eğilimi göstermektelerdir”(Aslan, Güldiken, 2006: 32). Bireyin siyasete katılımına 

tesir eden etkinlik duygusu iki taraflı ele alınabilir. Birincisi bireyin daha çok kendine yönelik 

olan duygularıyla ilgili gibidir. Bu anlamda birey, kendine karşı duyduğu özgüven, cesaret ve 

etkinlik duygularında bir sorun yaşıyor olabilir. Böyle bir birey çevresine karşı aktif olmayı 

büyük olasılıkla daha başından denemeyecektir. Çünkü girişimlerinde başarısızlık yaşayarak 

hayal kırıklığı, mutsuzluk, pişmanlık gibi duyguları tadabileceğini peşinen kabullenmiş gibidir. 

Buna bağlı olarak bireyde siyasal “…alanın görevlilerinin bulunduğu, onların bu işi daha iyi 

bilecekleri ve işlerin yolunda gittiği, yolunda gitmese bile düzeltmeye kendisinin gücünün 

yetmeyeceği nedeniyle katılmama görülebilir”(Erkul, 1999: 80).  

Siyasal katılımdan uzak durmanın etkinlik duygusuyla öteki bağlantısı, bireyin, içinde 

bulunduğu sosyokültürel yapıya karşı taşıdığı duygularla kurulabilir. Örneğin birey, kendini, 

etkileşimde bulunduğu sosyal dünyanın ve siyasal yapının bir parçası, bir üyesi olarak 

hissetmeyebilir. Bu, mevcut sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapı ile birey arasında 

bulunan duygusal bağlardaki iletişimsizliğin, kopukluğun veya yabancılaşmanın hem gerekçesi 

hem de göstergesi sayılabilir. Söz konusu durum tamamen bireyin penceresinden öyle 

görünüyor olabileceği gibi, bazen, sosyokültürel yapı da bunda pay sahibidir. Sonuçta apati, 

birey ile onun etrafını saran sosyal ve siyasal çevrelerin karşılıklı olarak yeterince iç içe 

geçmediğinde görülmektedir. Bireyin sosyal yapıyla kuracağı böylesi ilişkilerin tersinde ise 

apati yerine siyasal katılım oranı büyüyecektir. Bu anlamda “toplumla özdeşleşme derecesi 

yükseldikçe, bireylerin toplumsal sorunları kendilerinden ayrı görmeyerek onlarla ilgilenme ve 

siyasal katılmaya yönelme düzeyleri artmaktadır”(Hatipoğlu, 2004: 401). Nitekim etkinlik 

duygusu Dilber’in çalışmasında da (2013: 10, 11, 12, 13) siyasal katılım davranışına 

yansımaları açısından olumlu psikolojik değişkenlerin başında sayılmış ve bu duygu ile siyasal 

katılım arasındaki anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu aşamada konu, bireylerin toplumla 

özdeşleşmeleri noktasına dokunarak apatinin toplumsal yüzüne yoğunlaşmaktadır.  

TOPLUM, BİREY VE APATİ  

Apati de dâhil çeşitli tutum ve davranışların toplumsal açıklamalarına gidildiğinde 

eylemler üzerinde kültürün egemenliğiyle karşılaşılmaktadır. Bu açıdan kültür, bireysel 

dışavurumlar şeklinde ortaya çıkan davranışlara genel ve harici karakter katan bir atmosferi 

karşılamaktadır. Böyle bir yaklaşımdan yol alan “toplumcu görüşe göre bireysel davranış neden 

değil sonuçtur. İnsanı tanımlayan davranış, toplum üyeliğidir”(Erkul, 1999: 29-30). Bu sebeple 

bireysel farklılıklara ve davranışlara öncelik tanıyan psikolojinin tersine sosyolojide bireylerin 

toplum üyesi olmaları bakımından taşıdıkları benzerliklere ve paydaşlıklara önem verilir. 

Çünkü sahip olunan ortaklıklar bireylerin sosyal eylemlerinde son derece etkilidir. Bu noktada 

demografik kategoriler, apatik eğilim ve davranışların toplumsal yorumlarında elverişli 

başlangıç yerleridir. Öyle ki demografik açıdan paralellik taşıyan bazı kesimlerde apatiye daha 
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çok rastlandığı tespit edilmiştir. Örneğin “yapılan tüm araştırmalarda bireyin yaşının siyasal 

tercihlere etki ettiği ve değişime sebep olduğu görülmektedir… Gençlerde ve ileri yaşlardaki 

bireylerde katılım, orta yaş grubuna karşın daha düşüktür”(Erkul, 1999: 32). Bir demografik 

unsur olarak yaş değişkeni, siyasete katılımı ya da kayıtsızlığı belirleyecek güce tek başına 

sahip olmayabilir. Ancak yaş ölçütlü nüfus kategorilerine siyasal, kültürel ya da ekonomik 

toplumsal konumlar eklendiğinde yaşın katılım üzerindeki ağırlığı yükselmektedir.  

Bir başka demografik nitelik olan cinsiyetin de siyasal tutum ve eylemler üzerinde etkin 

olduğu bilinmektedir. Örnekse “genel olarak kadınların ve erkeklerin siyasete katılımları 

arasında farklılıklar söz konusudur ve bunlar bireysel tercihlerin bir sonucu olarak düşünülse 

de daha çok toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin siyasi katılımlar üzerindeki 

etkisidir”(Ertan, 2011: 109). Buradan çıkan yargıya göre siyasete katılıp katılmamanın yalnızca 

demografik bir özellik gibi duran kadın ve erkek oluştan fazlası vardır. Kadınlar ve erkekler 

arasındaki siyasal katılım asimetrisi, biyolojik veya demografik faktörlere değil, daha çok 

toplumsal geri planlara yaslanmaktadır. Özellikle ataerkilliğin ve gelenekselliğin egemen 

olduğu toplumlarda kadınlar, aktif siyasetin uzağında tutularak bağımlı ve adeta birer yardımcı 

katılımcı pozisyonunu paylaşmaktalardır (Menteşe, 2014: 107). Dolayısıyla toplum, toplumsal 

cinsiyetleri nedeniyle kadın ve erkeğe birbirinden farklı ve eşitsiz imkânlar, statüler, roller 

dağıtarak onların siyasal tutum ve davranışlarında taraf olmaktadır.  

O halde yaş, cinsiyet, ekonomik gelir ya da medeni hal gibi değişkenler bazı demografik 

ortaklıkları vurguluyorsa da aslında apatinin toplumsal yönüne işaret etmektedir. Çünkü 

demografik dağılımlar temelde toplumun genel yapısını resmetmektedir. Örneğin siyasal 

katılıma etki eden kadın erkek eşitsizliğine dair demografik verilerin grafikeri aslında toplumun 

kendisidir. Farklı eğitim düzeyleriyle ilgili oranlar da birtakım toplumsal gelişmelerle 

şekillenmektedir. Siyasete uzaklığı ve yakınlığı belirleyebilen ekonomik gelir ayrılıkları yine 

toplumun altyapısıyla ilgilidir. Dolayısıyla apatinin toplumsal kökenleri muhakkak toplumun 

mevcut yapısı ve kültürüyle ilişkilidir. İşte bu noktada demokrasiden söz edilmelidir. Çünkü 

demokrasi toplumların hem siyasal haritalarına hem de kültürel yapılarına radikal olarak 

işlemiştir, işlemektedir. Özellikle kültürel anlamda demokrasi, toplumların ideal ve gerçek 

kültürlerinin çeşitli açılardan okunmasında kullanılan başlıca kriterlerdendir. Demokrasiye 

burada önce bir siyasi yönetim şekli olarak eğilip oradan da apatiyle olan ilişkisine geçilebilir.  

Yönetim biçimi açısından demokrasi ile siyasetin birlikteliğinde devlet, merkezi bir 

yerdedir. Öyle ki “devlet bulunmayan yerde siyaset yoktur; siyaset bulunan yerde de kesinlikle 

devlet vardır. Dolayısıyla siyasal katılma, devlet yönetimine katılma sorunu olarak da 

tanımlanabilir”(Eroğul’dan Akt. Hatipoğlu, 2004: 397). Burada önemli olansa siyasi katılımın 

yolları ve hedefidir. Demokraside siyasete katılmanın başlıca amacı devlet yönetimine 

müdahale etmektir. Devleti demokrasiyle yönetmek istemektir. Bu hedefin sahiciliği ve 

gerçekleşme derecesi iki şeyle ilgilidir. Birincisi, devlet denen aygıtın toplumdaki algısına, 

yerine, yapısına ve yaptıklarına ilişkindir. Bu bakımdan devletin toplumla kurduğu demokratik 

ilişkiler, toplumun devlete yönelik tepkilerini şekillendirerek birer etkileşime dönüşecektir. Söz 

konusu etkileşimde devlet, demokrasiyle işlediği ve değiştiği hususlarında güçlü refleksler 

taşıyarak ne kadar şeffaf ve demokratik olabiliyorsa, toplumu bu konudaki siyasal katılıma o 

oranda teşvik ve ikna edecektir. Bu açıdan “katılınacak varlığın yani devletin, katılanları 

muhatap kabul etmesi gerekir. Katılanlar, eylemlerinin somut sonuçlarına ve değişikliklere yol 

açtığını görmezlerse bir süre sora katılma anlam ve değerini kaybedecektir”(Hatipoğlu, 2004: 

399). Dolayısıyla apati, devletin demokratikliğine ve demokrasiyle yönetilirliğine dair 

toplumun yaşadığı çeşitli hayal kırıklıklarının, haksızlığa veya birtakım çifte standartlara maruz 

kalındığı kanısının bir eseri gibi görünmektedir. Çünkü devletin idaresi veya temsili anlamında 

“demokrasiyi tanımlayan yalnızca… çoğunluğun egemenliği değildir, demokrasi her şeyden 

önce bireylere ve topluluklara ait tasarımlara saygıdır”(Touraine, 2002: 100). Bu sebeple, bazı 
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toplumsal kesimlerin, devletin bu konulardaki saygısını layıkıyla bulamadıkları düşüncesiyle 

apatiye yaklaşmaları olası durmaktadır. 

Öte yandan, devletin demokratik yapıda olup olmaması ile demokratik yollarla yürütülüp 

yürütülmediği aynı şeyler değildir. Ancak bunlarla ilgi izlenimler birbirine mutlaka 

geçmektedir. O nedenle siyasi demokrasinin bizzat kendisine ya da başlıca aracı olan seçimlere 

karşı toplumdaki inanç ve katılım erozyonu özellikle bu noktada anlamlı görünmektedir. Diğer 

ifadeyle, seçimlere ve dolayısıyla devlet yönetimine katılmama, apatinin önemli toplumsal 

açılımlarından bir diğeridir.  

Zaten “demokrasinin, en iyi biçimde katılım ve eylemle öğrenildiği bilinmektedir… 

Çağdaş demokrasiler üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki demokrasinin performansını 

belirleyen, yurttaşların siyasete katılımı ve aktif olmaları, yani yurttaşlık bilincinde 

olmalarıdır”(F. Gündüz, M. Gündüz, 2002: 15, 39). Buna göre çağdaş yurttaşlık bilincini 

taşımanın ve ifade etmenin en açık göstergelerinden biri seçimlerde aday, çalışan ve seçmen 

olarak yer almaktır. Gerçi seçimler kendi içinde birçok problem taşımaktadır. Örneğin “her 

şeyden önce halkın unutma yeteneği sınırsızdır; seçmenler yöneticileri genellikle son altı aylık 

siyasetleriyle yargılarlar… İkinci olarak, halkın aynı zamanda çok çabuk kanması, yönetenlere 

iyi bir propaganda ile birçok şeyi halka kabul ettirme olanağı verir. Nihayet seçmenler 

demagojiye çok duyarlıdırlar”(Duvarger, 2002: 56). Bunlara rağmen seçimler, içinde bulunulan 

siyasi yapının yürütülmesindeki başlıca kanallar olarak kullanılmaktadır. Seçimler aynı 

zamanda tabi olunan yönetimin iyileştirilmesi niyetiyle toplumca iletilen resmi mesajlardır. Ve 

seçimler, seçmenler açısından mevcut yönetimlerin değiştirilmesinin en geçerli ve makul 

yöntemi olma özelliğini taşımaktadır. Bu yüzden seçimler, hali hazırdaki temsilcilerden 

memnuniyet duyuluyorsa onu korumanın, hükümetlerden şikâyet ediliyorsa demokratik 

yollarla onu uyarmanın ya da yerinden uzaklaştırmanın en önemli araçlarıdır. 

Ne var ki toplumun gerek devletle gerek temsilcileriyle ve gerekse seçimlerle ilgili tüm 

bu bağları; farkındalıkları, aymazlıkları, avantajları ve dezavantajları sonunda demokrasinin 

kültürel tarafını tırnak içine almaktadır. Çünkü devlet, hükümetler ya da bunlara dokunabilmeyi 

sağlayan seçimler sonuçta toplumun kendi içinden çıkardığı, kendinin yarattığı vasıtalardır. 

Buna göre bir toplumda demokrasi kültürü ne kadar zenginse; sosyal ve siyasi özgürlükler, 

insan hakları, siyasal bilinç ve/veya çok kültürlülük ne kadar gelişmişse, toplumun, devleti ve 

hükümetleri, seçimleri, siyasi partileri veya örgütleri oluşturma stilleri o ölçüde 

demokratikleşecektir. Bu, aynı zamanda apatinin körelmesine ve demokrasinin 

profesyonelleşmesine de hizmet edecektir. Çünkü gerçek ve ileri demokrasilerde siyasal olana, 

siyasal alana karşı kayıtsızlık, kültürel anlamda kabul edilemez bir şeyi yansıtmaktadır.   

Öyleyse apatinin toplumsal kaynakları, toplumların kendileriyle kuracakları 

monologlarda aranmalıdır. Söz konusu monolog siyaset başlığıyla yürütüldüğünde buna en 

uygun güncel dilin demokrasi olacağı açıktır. Ve yerine henüz daha fonksiyoneli gelmemiş olan 

demokrasi, gerçekten istenmesi durumunda “ona layık olanların sistemi”(Saim, 2000: 310) 

olarak anlaşılmaktadır. Bu da yine toplumların kültürel gelenek ve geleceklerinin bir yansıması 

gibi durmaktadır. 

SONUÇ 

Yaşamın neredeyse her alanında görülebilen apati genel bir atalet durumudur. Apatinin 

belli başlı özellikleri aynı zamanda onun birer dışavurumudur: Apati ilgisizlik, takipsizlik, 

duygusuzluk veya eylemsizlik olarak vücut bulur. Daha özele inildiğinde apati, siyasal 

düşünceler, eğilimler ve davranışlar havzasında da bulunur. Bu bakımdan apati siyasal olan 

hemen her şeye; devlete, hükümetlere, siyasetçilere, örgütlere, aktivitelere, seçimlere karşı nötr 

ve dolayısıyla karşılıksız olma pozisyonudur.  
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Hem bireyler hem de toplumsal kesimlerce ortaya konduğundan apatinin temelde iki yönü 

bulunmaktadır. Birbirleriyle iç içe geçmiş bu boyutlar, apatiye, birey-toplum bütünlüğünde 

bakmayı gerektirir. Bu bütünün bir kısmı apatinin kişisel tarafına ilişkindir. Bazı kişiler siyasete 

karşı neden lakayt ve tepkisiz haldelerdir? Söz konusu sorunun cevabı apatinin zihinsel, 

duygusal ve davranışsal bileşenlerine ilişkindir. Buna göre bireyler siyasal bilgileri, tecrübeleri, 

birikim ve hisleriyle ilgili eşiklerinde yetersizlik, olumsuzluk ve pasiflik yaşamaları sebebiyle 

apatiyi deneyimlemektelerdir. Apatiye neden olabilen bu kişisel nitelikler, bireylerin aynı 

zamanda öğrenmeyle ilgili yaşantılarına değindiğinden apati bireylerin toplumsallaşmalarıyla 

da doğrudan ilgilidir.  

Her birey bir toplum ve kültürün içerisine doğarak, o kültürün sosyalizasyon 

aşamalarından geçmektedir. Bu süreçte toplum, kendi kültürüne has siyasal karakteristiklerini 

aile, hukuk, eğitim, medya gibi çeşitli ideolojik araçlarla bireylere işlemektedir. Onları siyasal 

ya da apatik tutum ve eylemlere karşı olumlu ve olumsuz açılardan yönlendirmektedir. Böyle 

bir sosyolojist yaklaşımla alındığında apati, toplumun ve (o topluma ait olması açısından) yerel 

kültürün birey üzerindeki egemenlik göstergelerinden birini örneklemektedir. 

Kültürün küresel yönü ve hareketleri göz önüne alındığındaysa demokrasinin kültürler 

üzerindeki göreli ağırlığını teslim etmek gerekmektedir. Yaygın konsensüse göre demokrasi, 

pek çok kültürün yakın geçmişinde etkin rol oynayarak bunu gelecekte de sürdüreceğe 

benzemektedir. Hem siyasal hem de kültürel açılardan bakıldığında demokrasi, yüksek 

hassasiyet, geniş katılım ve bunların bilincinde olmayı gerektirdiğinden demokrasinin 

içerisinde apatiye yer olmadığı açıkça görülmektedir. Bu anlamda apatinin varlığı ve oranları, 

yerel ve evrensel kültürel akışlarda toplumların başarısız toplumsallaşmalarının bir sonucu 

olarak yorumlanabilir. 
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ANALYSIS OF SYNTACTIC ERRORS BASED ON MOTHER TONGUE SYNTAX IN 

SECOND LANGUAGE LEARNING 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, Türk öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizceyi öğrenirken yaptıkları 

sözdizimsel hatalar incelenerek, bu hataları en aza indirmek için çözüm önerileri sunmak 

amaçlanmaktadır. İkinci dil öğrenimi, şüphesiz üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan 

biridir. Geçmişten günümüze kadar, ana dil edinimi ve ikinci dil öğrenimi süreçleri incelenerek, 

ikinci dil öğrenme sürecine katkı sağlamak ve başarıyı artırmak için öğrencilere yardımcı olmak 

hedeflenmiştir. Soyut bir süreç olan dil öğreniminin somut belirtileri olan hatalar, 

araştırmacılara önemli ipuçları sunmaktadır. Bu çalışmada, bir grup Anadolu Lisesi öğrencisine 

mevcut eğitim-öğretim yılında öğrenmiş oldukları yapıları içeren üç adet metin verilmiş ve bu 

metinleri Türkçeden İngilizceye çevirmeleri istenmiştir. Çeviri esnasında, sözlük 

kullanmalarına izin verilmiş ve not kaygısı taşımadan çeviri yapmaları istenmiştir. Çalışmanın 

son adımında öğrencilerin çevirileri, karşılaştırmalı analiz ve hata analizi yöntemleri 

kullanılarak incelenmiş ve sözdizimsel hatalar saptanmıştır. Sözdizimsel hatalar dışındaki hata 

türleri dikkate alınmamıştır. Saptanan sözdizimsel hataların hangi sebeplerden dolayı yapıldığı 

belirlenmiş ve bu hataların nasıl giderilebileceğine dair çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sözdizimi, Dil Öğrenimi, İkinci Dil, Hata Analizi, Karşılaştırmalı Analiz. 

 

ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed to analyze the syntactic errors made by Turkish students while 

learning English as a second language and to suggest solutions to minimize these errors. Second 

language learning is certainly among the most frequently investigated research topics. The 

process of mother tongue acquisition and second language learning has been analyzed and it 

has been intended to help students to get most efficient results in this process from past to 

present. Errors that are the concrete signs of abstract process of language learning have been 

important clues for the researchers.   In this study, a group of Anatolian High School students 

have been given three texts that consist of linguistic patterns they learned during the current 

academic year and they have been wanted to translate these texts from Turkish to English. 

During the translation process, they have been allowed to use dictionary and wanted them not 

to be anxious about grades. In the final step of the study, the translations of students have been 

analyzed and detected in terms of syntactic errors based on the findings of Errors Analysis and 

Contrastive Analysis. Errors except for the syntactic errors have not been considered. The 

reasons of the errors have been determined and solutions for these errors have been suggested.  

Keywords: Syntax, Language learning, Foreign Language, Error Analysis, Contrastive 

Analysis. 
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Giriş 
Sosyal hayatın vazgeçilmezi olan dil üzerine yıllardan beri sayısız çalışmalar 

yapılmaktadır. Üzerinde bu kadar çok çalışma yapılmasının nedeni ise, hiç kuşkusuz dilin nefes 

almak kadar önemli ve hayati bir ihtiyaç olmasıdır. İnsanların ihtiyaçları arttıkça, yeni insanlar, 

farklı kültürler, farklı yerler tanımak istedikçe, kişinin ana dili yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 

ana dilinden başka diller öğrenme isteği ve ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç da ikinci dil öğrenimi 

ve öğretimi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İkinci dil öğretimi, öğretimin en güç dallarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İkinci dil öğretimini güçleştiren pek çok sebep vardır. Bu sebeplerin içinde en büyük yeri uygun 

olmayan yöntem/teknik ve metotlar almaktadır ve geçmişten günümüze kadar ikinci dil öğretim 

sürecini verimli hâle getirebilmek için daha etkin bir yöntem arayışı hız kesmemiştir. Ancak 

yine de, dil öğretiminde ideal bir yöntem üzerinde uzlaşılamamıştır, uzlaşılması da mümkün 

görünmemektedir. Çünkü dil eğitiminin kapsamına uygulanan yöntem dışında başka öğeler de 

girmektedir. Bu öğeler genel olarak; 

1) yönetici, 2) öğretmen, 3) öğrenci ve 4) öğretim ortamı ve araç gereç olarak sınıflandırılabilir. 

Öğretim sürecinin ayrılmaz iki öğesi öğrenci ve öğretmen olduğu için, bu çalışma bu iki öğe 

üzerine odaklanacaktır ve özellikle öğrencilerden alınan geri bildirimler üzerinden çıkarımlar 

yapılacaktır. Öğretmen-öğrenci etkileşimi esnasında çalışma ortamı ve öğrenme konusu ne 

olursa olsun hatalardan bahsetmemek mümkün değildir. Hatalar öğrenme sürecinin doğal bir 

parçasıdır ve öğretmene, öğrencinin öğrenme düzeyi ile ilgili önemli ipuçları verir. Öğretmenler 

bu hatalardan yola çıkarak kullandığı yöntemi gözden geçirebilir, geliştirebilir veya 

değiştirebilir. Gözlenen hatalar, doğru analiz edildiğinde öğrenme sürecine yön vermeyi 

mümkün kılabilir. 

Hatalar, dil öğretimine farklı açılardan rehberlik eder. Öncelikle öğretmene öğrencinin 

ikinci dildeki ilerleme düzeyi hakkında bilgi vererek, analiz yapma olanağı tanır. Dil 

araştırmacılarına dilin nasıl öğrenildiği konusunda ışık tutar. Son olarak, öğrenciye öğrendiği 

dilin doğasıyla ilgili rehberlik eder (Khodabandeh, 2007:6). 

Bu çalışmanın hem öğrencilere hem de öğretmenlere rehberlik edeceği umulmaktadır. 

Öğretmenlere, öğretimi daha verimli hâle getirmesi açısından; öğrencilere de kendi 

hatalarından öğrenme fırsatı vermesi bakımından faydalı olması beklenmektedir. 

Bu çalışma, Elazığ ilindeki IMKB Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi’nin Anadolu 

Meslek Lisesi kısmında okuyan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle sınırlı tutulmuştur. Öğrencilerin 

yaptıkları hatalar içerisinden sadece sözdizimsel sınıfa ait olan hatalar kullanılmış olup, diğer 

hatalardan ayrıntılı olarak bahsedilmemiştir. Öğrencilerin yapmış olduğu hatalar, önceden 

öğrendikleri konuları içeren üç adet Türkçe metnin İngilizceye çevrilmesi istenerek 

saptanmıştır. 

 

1. Kuramsal Çerçeve 

1.1. Dil ve Dilbilim 

1.1.1. Dilin Tanımı 
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, insanlar ihtiyaçları doğrultusunda bir arada 

yaşamaktadırlar. İnsanların bir arada bulunmaları, toplumları meydana getirmektedir. 

Toplumun birer üyesi olan her bir bireyin, o toplumda yaşayabilmesini mümkün kılan birtakım 

unsurlar söz konusudur. Bunların başında da ‘dil’ gelir. Çünkü insanların birbirlerini 

anlayabilmesini sağlayan temel araç, dildir. Bir topluluğun toplum olarak varlığını 

sürdürebilmesinin ön koşulu, topluluğu oluşturan bireyler arasında sağlıklı bir iletişim 

ortamının oluşturulabilmesidir. İşte bu nedenle, dile ilişkin çalışmalar insanlık tarihi ile eş 

tutulabilir. Bir başka deyişle, insanların bir arada yaşamaya başlamasından bu yana dilin, 

insanoğlunun en önemli ilgi alanlarından biri olduğu söylenilebilir. 
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 Dilin geçmişten günümüze kadar pek çok tanımı yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcını, bu 

çalışmanın sürdürülebilmesinin ve başka insanlar tarafından anlaşılabilmesinin temel koşulu 

olan dilin tanımı oluşturmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

“1. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle 

yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. 2. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve 

söz dizimi. 3. Belli mesleklere özgü dil. 4. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan 

herhangi bir anlatım aracı. ” (Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük). 

“Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka 

başka nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. O 

gerek insan, gerek toplum, gerekse insan ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek olan bilim, 

sanat, teknik gibi bütün alanlarla ilgili bulunan, aynı zamanda onları oluşturan bir 

kurumdur. ” (Aksan, 2000:85). 

“Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan 

ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan bir 

müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış 

bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir. ” (İşeri, 1996:22). 

Yukarıdaki tanımlar arasından Aksan’ın da belirttiği gibi, dilin toplumdan ve toplumu oluşturan 

diğer öğelerden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Dil toplumun aynası konumundadır. 

O toplumun kültürüne, yaşam biçimine, edebiyatına kısacası toplumun her alanına ışık tutar. 

1.1.2. Dilbilimin Tanımı 
Dil, insanlarda her zaman merak uyandırmıştır. Bu nedenle de dilin yapısı, özellikleri, 

işlevleri araştırılmıştır. İşte dillerin genel ve özel özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını, 

dil olaylarını inceleyen, konuları bakımıyla birçok bilim dalıyla ilişkisi bulunan bilim dalı, 

dilbilimdir. Başka bir ifadeyle, üzerinde bu kadar çalışılan, tanımı yapılan, toplumdaki rolüne 

ışık tutulan dili inceleyen bilim dalı dilbilimdir. Dilbilimin en kısa tanımı, “Dili inceleyen bilim, 

dilin bilimi. ” (Aksan, 2000:14) biçiminde yapılabilir. Türk Dil Kurumu’nun internette 

yayınlanan sözlüğünde ise dilbilim biraz daha geniş anlamıyla, “Dillerin yapısını, gelişmesini, 

dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve tümce bilgisi bakımından 

genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, linguistik. ” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Yirminci yüzyılın başlarında İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure tarafından 

temelleri atılan bu araştırma alanı, aslında felsefenin bir alt kolu olarak yüz yıllardır filozofların 

ve düşünürlerin ilgi alanına girmekteydi. Bunun yanı sıra, Batıda ve Doğuda özellikle dinî 

metinlerin incelenmesi ve çözümlenmesi çalışmalarının ve coğrafî keşiflerin dilin 

tanımlanmasında yirminci yüzyıla gelinceye kadar önemli bir katkısı olmuştur.  

Dilin, özellikle felsefe, ruh bilimi ve toplum biliminin birer alt inceleme alanı olmaktan 

çıkarılması düşüncesi, ilk defa Saussure’ün Genel Dilbilimi Dersleri adlı eserinde dile 

getirilmiştir. Saussure, dili kendi başına ve yalnızca kendisi için eşzamanlı olarak incelenmesi 

gereken bir dizge olarak tanımlamaktadır (Vardar, 2001:30). Bu görüş yirminci yüzyılda dille 

ilgili dizisel bir değişimin de temellerini atmış, yeni katkılarla dilbiliminin bağımsız bir bilim 

olarak akademik dünyada yerini almasını sağlamıştır. 

1.1.3. Dil Edinimi 
Dil öğrenimi zaman, çaba ve sabır gerektiren bir süreçtir. Ne kadar zaman, çaba veya 

sabır gerektiği, öğrencinin bireysel özelliklerine, öğrenme çevresi ve durumuna bağlıdır. Bu 

nedenle araştırmacılar, dil öğrenim sürecinin anlaşılabilmesi için dil öğreniminin genel bir 

çerçevesini çizmişlerdir ve dil edinimini ana dil edinimi ve ikinci/yabancı dil öğrenimi olmak 

üzere ikiye ayırmışlardır. Burada edinim ile öğrenim arasında bir ayrımdan bahsedilmektedir. 

Dil edinimi, insanların ilk dillerini, yani, ana dillerini edindikleri süreçtir. İstisnai fiziksel ve 

zihinsel noksanlıklar haricinde, tüm insanlar dil edinirler. Ana dil edinimi, öğrenilen dil ne 

olursa olsun evrensel bir süreçtir. Bu çalışmada kullanmayı tercih ettiğimiz terim olan ikinci dil 
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öğrenimi ise dil ediniminin aksine, insanların ana dillerine ek olarak kritik dönemden sonra 

öğrendikleri dil veya dilleri kapsamaktadır. 

1.1.3.1. Ana Dil Edinimi 
İkinci bir dili öğrenmenin ilk koşulu, öğrencinin kendi ana dilini iyi bir biçimde edinmiş 

olmasıdır. Çünkü ikinci dil, bireyin ana diline ek olarak sonradan öğrendiği dildir. Ana dilini 

iyi kullanamayan öğrencinin, ikinci bir dili doğru kullanması beklenemez. 

Ana dil insanın yaşamı boyunca, içinde yaşadığı topluma göre biçimlenen, başta 

beyindeki dil merkezinin olgunlaşmasına koşut olarak, sosyo-kültürel etkileşimlerle gelişen, 

değişken bir göstergeler dizgesidir. Dil konuşulduğu toplumun ruhunu yansıtır. Kendi ruhunun 

farkında olmayan, bir başkasının ruhunu, düşünüşünü, yaşam biçimini kavrayamaz. Ancak bu 

kavramlar bireyin beyninde şekillendiği ölçüde, birey çevreyi kavramaya, şekillendirmeye 

dolayısıyla da başka bir dili öğrenmeye başlar. Buradan, ana dil ediniminin, ikinci bir dili 

öğrenebilmek için temel olduğu varsayımı çıkarılabilir. Çünkü dilin kuralları, o dili kullanan 

insanların düşünce yapısına göre biçimlenirken, düşünceyi de belli bir dizgeye koyarak dilin 

gelişimine yol açar (Çelebi, 2006:303). Anlaşıldığı üzere, sağlam bir ana dil edinimi, ikinci bir 

dili öğrenmenin en önemli şartıdır. Bu savdan yola çıkarak, önce insanların ana dillerini edinme 

sürecine ışık tutulacaktır. 

Kecskes ve Papp (2000:1), ana dilin özelliklerini şöyle sıralamışlardır; 

Anneden öğrenilir. 

Kimden öğrenildiğine bakılmaksızın, maruz kalınan ilk dildir. 

Hayatımız boyunca en baskın olan dildir. 

Bulunduğumuz ülkede veya yaşadığımız toplumda konuşulan dildir. 

Kişi tarafından en çok kullanılan dildir. 

En fazla olumlu tutum gösterdiğimiz dildir.  

Çocuklar bir veya birden fazla dili ana dil olarak edinebilirler. Edinim, çocukların kritik dönem 

boyunca maruz kaldıkları dilsel veriye bağlı olarak, dolaylı yoldan, edilgen ve bilinçaltsal bir 

süreçte gerçekleşir. Çocuklar karmaşık, kural denetimli, hiyerarşik bir sistem geliştirdiklerinin 

farkında değildirler. Başka bir ifadeyle, çocukların ana dillerini edinebilmeleri için, resmi bir 

eğitime gerek yoktur; çocukların dilsel yapılara özel çaba göstermesi gerekmez; dili doğal 

yoldan edinirler. Diğer hayati beceriler gibi, ana dil edinimi de çocuğun kritik döneminde 

gerçekleşir. Kritik dönem, insanların bir beceriyi edinmeleri gereken en uygun zamandır. 

Çocukların ana dillerini edinmeleri için, kritik dönem sona ermeden önce, sesbilgisel, 

anlambilimsel, sözdizimsel, dilbilgisel, edimbilgisel bilgileri içeren yeterli dilsel veriyi almaları 

gerekir. Eğer çocuklar yeterli dilsel veriye maruz kalmazlarsa, ana dillerini asla tam olarak 

öğrenemezler (Kosur, 2009:1). 

1.1.3.2. İkinci Dil Öğrenimi 
İnsanoğlunun en harika özelliklerinden biri, kendi ana dillerini ve buna ek olarak başka 

dilleri de öğrenebilme kapasiteleridir. Dil ediniminin aksine, dil öğrenimi, insanların ana 

dillerine ek olarak kritik dönemden sonra öğrendikleri dil veya dilleri kapsamaktadır.  İkinci dil 

öğrenimi genellikle öğrencinin çocukken edindiği ana dilinin ortamında gerçekleşmektedir. 

Tüm insanlar ikinci bir dili öğrenme yeteneğine sahiptir. İkinci dil öğrenimi, birey tek dilli 

toplumda yetiştiği sürece biyolojik olarak tetiklenen bir süreç değildir. İkinci dilin sözdizimsel, 

sesbilgisel, anlambilimsel gibi dilsel yapıları, ana dilin edinildiği gibi, yani bilinçaltı bir süreçle 

edinilmez. Ana dil ediniminin aksine, ikinci dil bilinçli, genellikle resmi bir eğitim yolu ile 

öğrenilir. İkinci dil öğrenimi için kritik dönem şart değildir ve ikinci dil öğrenimi ana dil gibi 

hayati önem taşıyan bir beceri olarak öğrenilmez. 

Lightbound (2005:42) ikinci dil öğreniminin şu açılardan tanımlandığını belirtmektedir: 

Dilbilimsel Açı: Dil edinim teorisi, öğrenilen dilin dilbilgisinin tanımlanmasına ve 

insanların kapasitesine dayanır. İkinci dil öğreniminde bireyde var olan ilk dil, yani ana 

dil göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. 
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Sosyo-Dilbilimsel Açı: Öğrencinin ikinci dile, ikinci dilin kültürüne karşı olan tutumu ve 

öğrenme sürecinin içeriği ile ilgilenir. 

Psikolojik Açı: Araştırmacıları, hangi mekanizmaların kişinin anlamasını, bilgileri 

depolamasını ve üretim yapmasını sağladığını ve bu süreçlerin dil edinimi ile ilişkisini 

keşfetmeye yönelten boyuttur. 

Dolayısıyla ikinci dil öğreniminin daha karmaşık bir süreç gerektirdiğini ve bu nedenle bu 

süreçte hata yapılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.  

 

1.1.4. Ana Dilin İkinci Dil Öğrenimindeki Etkisi 
Bireyin anadilinin dilbilgisi yapısının ikinci dil öğreniminde etkili bir rol oynadığı kabul 

edilmiş bir gerçektir. Uzun yıllar boyunca hedef dilde yapılan sözdizimsel hataların tek 

nedeninin öğrencinin ana dili olduğu düşünülmüştür ve bu nedenle ikinci dil öğretiminde pek 

çok materyal ve malzeme bu görüşe göre hazırlanmıştır. Daha sonra yapılan deneysel 

çalışmalar, öğrencilerin yaptıkları hataların tek nedeninin öğrencinin ana dilinin olmadığını, 

başka faktörlerin de incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Krashen (1981:65), ikinci dil 

öğreniminde ana dilin etkisinin olduğu durumlara şöyle açıklık getirmektedir: 

Birinci dilin etkisi en fazla, karmaşık sözdizimleri ve sözcük öbeklerinin çevrilmesi 

esnasında görülmektedir. 

Birinci dilin etkisi, bağlı morfolojide zayıftır. 

Ana dilin ikinci dile etkisi en fazla “yetersiz dil edinme” ortamlarında görülmektedir. 

 

2.1. Hata Kavramı ve Kapsamı 

2.1.1. Hata Kavramı 

Öğrenci hataları uygun bir çerçevede incelenmeden önce ‘hata’ ile ‘yanlış’ arasındaki 

ayrıma dikkat edilmelidir. Yanlış, doğru olarak bilinen bir sistemden yararlanmada yaşanan 

performans başarısızlığını ifade eder. Hata ise, öğrencinin ara dil bilgisini yansıtan, hedef dilin 

dilbilgisinden önemli ölçüde sapmayı ifade eder (Fang ve Xue-mei, 2007:11). Başka bir deyişle, 

öğrenci dikkatsizlikten, yorgunluktan veya o anki durumuna bağlı nedenlerden dolayı yanlış 

yapabilir. Dikkat edildiği zaman bu yanlışlar öğrencinin kendisi tarafından da düzeltilebilir. Öte 

yandan hata, hedef dile ilişkin yetersiz bilgiden kaynaklanmaktadır. Yani öğrenci hata yaptığı 

zaman, onun doğru biçimini bilemez ve bu nedenle kendi hatasını düzeltemez. 

Ana dil konuşucularının tümceleri bile, bilinen bir sistemdeki başarısızlık sonucu oluşan 

performansa dayalı önemsiz kusurlarla ve dil sürçmeleri ile doludur. Yani, hem ana dil 

konuşucuları hem de ikinci dil öğrencileri yanlış yapabilir. Ana dil konuşucuları, konuştukları 

dildeki yeterliliklerindeki bir eksiklikten kaynaklanmayan, fakat o anki konuşmada oluşan bir 

aksaklıktan doğan bu kusurları tanımlayabilir ve düzeltebilir (Şanal, 2008:598). Bu tarz 

kusurlar, genellikle hata olarak değil, yanlış olarak nitelendirilmektedir. Hatalar ise, öğrencinin 

hedef dildeki yetersiz bilgisinden kaynaklandığından sistematiktirler; oysa yanlışlar 

performansa dayalı eksiklikler olduğu için dikkatsizlik, unutkanlık, endişe ve heyecan gibi 

nedenlerden kaynaklanabilirler. Ellis, hata ve yanlışı ayırt etmek için şu iki yolu önermektedir: 

“Öncelikle öğrencinin performansının tutarlılığı kontrol edilmelidir. Eğer öğrenci yapının 

bazen doğru biçimini, bazen kusurlu biçimini kullanıyorsa, bu kullanım ‘yanlış’tır. Fakat 

öğrenci daima kusurlu biçimini kullanıyorsa, bu kullanım yanlış değil, ‘hata’dır. İkinci 

yöntem ise, öğrenciden kendi kusurlu kullanımını düzeltmeye çalışmasını istemektir. 

Eğer öğrenci düzeltmekte başarısız ise, o kullanım ‘hata’dır; düzeltmekte başarılı ise o 

kullanım hata değil, ‘yanlış’tır. ” (Aktaran: Erdoğan, 2005:263). 

Hata ve yanlış arasındaki en belirgin farkın, yapıldığı zaman öğrenci tarafından fark edilip 

düzeltilebilmesi noktasında ortaya çıktığı söylenilebilir. Joshi ise (2009:1), hata ve yanlış 

arasındaki farkları şöyle sıralamaktadır: 

Hatalar, ihmal veya bilgisizlik sonucu oluşur; oysa yanlışlar stres, dikkatsizlik, 

yorgunluk, unutkanlık gibi nedenlerden dolayı yapılır. 
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Öğrenci hatalarının belli bir kalıbı varken, öğrenci yanlışlarının belli bir kalıbı yoktur. 

Yani hatalar sistematiktir oysa yanlışlar sistematik değildir. 

Hatalar onu yapan kişi tarafından düzeltilemez ama yanlışlar düzeltilebilir. 

2.1.2. Hataların Nedenleri 
Öğrenme yeteneğini etkileyen bazı faktörler vardır. Öğrencinin zihinsel durumu önemli 

bir etkendir. Öğrenci, uygun bir ruh hâlinde olabilir veya dış etkenlerden dolayı öğrencinin 

dikkati dağılmış olabilir. Böyle kişisel sebepler, bazı kişisel yanlışların yapılmasına neden 

olabilir. Hatalar ise, daha ciddi nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Bu nedenlerden biri 

öğrencinin ana dilinin araya girmesidir. Öğrenci kendi ana dili ile hedef dilin benzer olduğunu 

varsayarak hata yapabilir. Diğer bir neden ise öğrencilerin hedef dile ilişkin salt bilgilerinin 

yeterli olmamasıdır (Süslü, 2007:63).  

2.1.3. Hataların Sınıflandırılması  

Hataları farklı alanlara göre farklı biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Bu konudaki 

çeşitliliğe rağmen, sınıflandırma hangi biçimde yapılırsa yapılsın bizi aynı sonuca götürür. 

Saptanan hataların sınıflandırılması konusunda pek çok kategori mevcuttur. Bu kategorileri şu 

başlıklar altında toplamak mümkündür (Joshi, 2009:2): 

2.1.3.1. Türüne Göre Hatalar 

Bu hatalar dilin belli bir yönü ile ilgili hatalardır. Bu hataları da alt başlıklara ayırmamız 

mümkündür. 

Sesbilgisel Hatalar: Telaffuzla ilgili hatalardır. Örneğin, ‘river’, ‘liver’ gibi sözcüklerde 

son ses olan ‘r’ harfi tam olarak telaffuz edilmemektedir. Öğrenci tarafından bu ses tam olarak 

telaffuz edildiği zaman, bu hata sesbilgisel hata olarak tanımlanabilir. 

Sözcüksel Hatalar: Sözcük düzeyinde yapılan hataları kapsamaktadır. Örneğin ‘air 

conditioned room’ tamlamasında ‘ed’ takısı gerekli değildir. Bu tarz bir hata, sözcüksel düzeyde 

bir hata olarak kabul edilmektedir. Ayrıca hedef dilde bir durumu karşılayan iki sözcük varken, 

öğrencinin ana dilinde bu durumu karşılayan tek bir sözcüğün mevcut olduğu durumlarda da 

bu tarz hatalar yapılabilir. Örneğin, “Here is too silent. Can you open the radio? ” tümcesi Türk 

öğrenciler için doğru bir tümce olarak görülebilir. Çünkü Türkçede ‘open’ sözcüğü için tek bir 

sözcük bulunmaktadır. Bu nedenle Türk öğrenciler her iki durumda da ‘turn on’ sözcüğü yerine 

‘open’ sözcüğünü kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Dilbilgisel Hatalar: Sözdizimi ile ilgili problemlerden kaynaklanan hatalardır. 

Çalışmada saptamayı amaçladığımız bu hatalar, tümcelerin yapısıyla ilgili kusurlardır. Örneğin, 

“I prefer tea than coffee. ” tümcesinde altı çizili olan öğe yanlıştır. ‘to’ yerine ‘than’ 

kullanılması, dilbilgisel düzeyde bir hatayı oluşturmaktadır (Süslü, 2007: 65). Ayrıca 

tümcedeki öğelerin dizilişinden kaynaklanan sorunlar da dilbilgisel hata olarak tanımlanabilir. 

Örneğin, “I bought from the library the book. ” tümcesi öğelerin tümcedeki dizilişleri 

bakımından hatalıdır. Ana dili ile öğrendiği dilin farklı yapılardan oluştuğunun farkında 

olmayan öğrenciler, ana dilin sözdiziminin ve çoğu dilbilgisel kuralının hedef dile aynen 

uygulandığını sanmaktadırlar. 

Anlambilimsel Hatalar: Tümce veya metinlerdeki anlam belirsizliklerinden 

kaynaklanan hatalardır. Örneğin, “She is like ice-cream. ” tümcesinde anlam net değildir; bu 

tümce iki anlama gelebilecek şekilde yorumlanabilir. Bu tümce hem “O dondurma sever. ” hem 

de “O dondurma gibidir. ” biçiminde çevrilebilir. Bu tarz tümcelerin anlamlarına ilişkin kusurlu 

durumlar anlambilimsel hatalar altında incelenmektedir. 

İmla (Yazım) Hataları: Yanlış yazımdan dolayı tümcenin anlamının belirginliğini 

yitirmesi veya anlamın tamamen değiştiği durumları içermektedir. Örneğin, “He is my sun. ” 

tümcesi iki anlama da gelebilmektedir. 

2.1.3.2. Biçime Göre Hatalar 

Bu hatalar da alt başlıklara ayrılabilir: 
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Ekleme Hataları: Tümceye gerekli olmayan bir öğenin veya birimin eklenmesi sonucu 

oluşan hatalardır. Örneğin, “He faced a one problem. ” tümcesinde ‘one’ sözcüğünün tümceye 

eklenmesi gereksizdir. Dolayısıyla bu tümce hatalıdır. 

Çıkarma Hataları: Gerekli olan öğelerin tümceden silinmesi veya eklenmemesi sonucu 

oluşan hataları içermektedir. Örneğin, “My father name is A. ” tümcesinde ‘father’ sözcüğüne 

eklenmesi gereken iyelik eki, ‘s’ eklenmemiştir. Bu da tümcenin dilbilgisel açıdan kabul 

edilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Seçim Hataları: Seçenekler arasından doğru olmayan seçeneğin kullanılması sonucu 

oluşan hatalardır. Örneğin; “One day the king is going for hunting. ” tümcesinde öğrenci, elinde 

var olan tüm zamanlar arasından şimdiki zamanı seçerek kullanmıştır. Bağlamına göre ve 

tümcenin başlama biçimine göre bu zamanı tercih etmesi doğru bir seçim değildir. 

Sıralama/Dizim Hataları: Tümcedeki sözcük dizilişinin yanlış olmasından kaynaklanan 

hataları içermektedir. Örneğin, “Where I shall meet you? ” tümcesinde altı çizili olan öğe yanlış 

yerde kullanılmıştır. Bu da tümcenin olması gereken sözcük dizilişini bozmaktadır. 

2.1.3.3. Dil Aktarım Hataları 

Öğrencinin ana dilinin araya girmesi sonucu yapılan hataları kapsamaktadır. 

2.1.3.4. Dil İçi Hatalar 

Öğrencinin hedef dilin kurallarını tam olarak öğrenememesi veya istisna durumları göz 

ardı etmesi sonucu yaptığı hataları kapsamaktadır. 

2.1.3.5. Kavramsal Hatalar 

Bu hataları da sınıflandırmamız mümkündür: 

Genel Hatalar: Tümcenin anlamının net olmadığı durumları kapsamaktadır. İletişimi 

engelleyen, mesajın alınmasında sorun oluşturan hatalardır: 

A: I hope you won’t mind if I sit here.  

B: Yes, yes. 

Yukarıdaki diyalogda B konuşucusu, A konuşucusunun oturması için mi evet demiştir yoksa 

oturmamamsı için mi belli değildir. Anlam net olmadığı için, soruyu soran kişi bir kez daha 

sorusunu yinelemek zorunda kalmıştır. 

Yerel Hatalar: Tümcenin anlamında sorun yoktur ancak tümcenin ifade ediliş biçimi 

kusurludur. Biçimsel olarak kusurlu olan bu tümceler, mesajın iletilmesinde ve alınmasında 

herhangi bir engel teşkil etmezler. Örneğin, “My girlfriend is a beautiful. ” tümcesini duyan 

kişi, konuşucunun ne demek istediğini anlar ancak konuşucunun tümcesi dilbilgisel olarak 

hatalı bir tümcedir. 

2.1.4. Hataların Önemi 

S. Pit Corder, hataların dil öğrenim sürecindeki dikkat çeken ilk dilbilimcidir ve konudaki 

görüşleri şöyledir: 

“Ana dil ediniminde çocukların hatalı tümceleri, çocuğun ana dili edinme sürecinde 

olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilmektedir ve bu hatalar çocuğun dil gelişim 

sürecinde büyük önem taşımaktadır. İkinci dil ediniminde kullanılan bazı stratejilerin ana 

dil ediniminde kullanılanlara benzer olduğunu söylemektedir. Hatalar öğrencilerin yeni 

dili edinmeye çalıştıklarının bir göstergesi olduğu için, ikinci dil öğrencileri için de 

hatalar kaçınılmazdır. ” (Aktaran: Richards, 1979:19). 

Hatalar öğrenmenin kaçınılmaz bir parçasıdır. Hatalar üstesinden gelinmesi gereken bir sorun 

veya ortadan kaldırılması gereken bir düşman değildir. Öğrencilerin dili öğrenmek için 

kullandıkları stratejileri açığa çıkarırlar ve dil öğrenme sürecine dair önemli bilgiler verirler. 

Dil öğrenimini en iyi biçimde anlayabilmek ve bunun sonucunda da öğretimi verimli hâle 

getirebilmek için öğrencinin zihnindeki süreci anlamak gereklidir. Bu açıdan, bu sürece ışık 

tutan hatalar dil öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Corder’a göre: 

“Öğrencinin yeni tümceleri, yeni edinilen dilin kurallarına ve bu dilin gelişim sürecinde 

öğrencinin geliştirdiği kurallara ilişkin bir kanıt oluşturmaz. Bu kanıt ancak öğrencinin 

yaptığı hatalarla oluşturulabilir. Ve ancak bu hataların bilinmesiyle öğretimde ilerleme 
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sağlanabilir. Bu nedenle hatalar ve hataların analizi öğretim ve öğrenim sürecinin 

vazgeçilmez bir parçasıdır. ” (Akt: Richards, 1974:25). 

Özetleyecek olursak, hatalar üç açıdan önemli olduğu söylenilebilir: Öğretmen açısından 

önemlidir. Çünkü öğretmene öğrencilerin dil gelişim aşamaları konusunda bilgi verirler. 

Araştırmacılar açısından önemlidir. Çünkü araştırmacılara dilin nasıl edinildiğini, öğrencilerin 

hangi stratejileri kullandıkları konusunda bilgi verirler. Ve son olarak öğrenciler açısından 

önemlidir. Çünkü öğrencilere kendi hatalarından öğrenebilme imkânı sunarlar. 

2.2. Hata Analizi Yöntemi 

2.2.1. Hata Analizinin Tanımı 

1960’larda ortaya çıkan ve uygulamalı dilbilimin bir dalı olan hata analizi, hataların 

sadece öğrenciden kaynaklanmadığını, aynı zamanda bazı evrensel öğrenme stratejilerini de 

yansıttığını göstermeyi amaçlamaktadır (Erdoğan, 2005:262). Hataların dil öğrenme 

sürecindeki önemine dikkat çeken ve hata analizinin uygulamalı dilbilimin bir dalı olmasını 

sağlayan kişi S. P. Corder’dır. Corder’dan önce dilbilimciler, öğrenci hatalarını gözlemlemekte, 

onları sınıflandırmakta ve hangilerinin daha yaygın ve hangilerinin olmadığını belirlemeye 

çalışmışlardır. Fakat hataların ikinci dil edinimindeki rolüne yoğunlaşmamışlardır (Karra, 

2006:1). “Öğrencilerin hata yapması kaçınılmaz bir gerçektir ve bu hatalar öğrencinin zihninde 

çalışan sistemi açığa çıkarmak için gözlemlenebilir, incelenebilir ve sınıflandırılabilir. İşte bu 

süreç hata analizi olarak tanımlanmaktadır. ” (Şanal, 2008:598). Doğrudan öğrencilerin 

performanslarıyla ilgilenen hata analizinin amacı, yapılan hataları tanımlamak, öğrencinin 

hedef dildeki gelişim aşamalarını inceleyip değerlendirmek ve tüm bu çıkarımları ikinci dil 

edinim sürecine dayalı olarak yapmaktır. 

Hata analizinin temel savı, öğrenci hatalarının ikinci dil ediniminin altında yatan süreç 

üzerine kuruldur. Erdoğan (2005:263), Keshavars’ın hata analizini uygulamalı ve teorik olmak 

üzere iki alana ayırdığını belirtmektedir. Hataların teorik olarak incelenmesi, dil öğrenimindeki 

süreç ve stratejiler ile hedef dilin ana dille benzerlikleriyle ilgilenilmesidir. Diğer bir deyişle, 

dil öğrencisinin zihninde olup bitenlerin anlamlandırılmasıdır. Hata analizi, aşırı genelleme, 

basitleştirme gibi öğrencilerin kullandıkları stratejileri ortaya çıkarmaya çalışır.  

Corder (1981:54), hata analizinde asıl amacın, öğrencinin öğrenme sürecine yardımcı 

olmak amacıyla hataları dilbilimsel ve psikolojik açıdan açıklamak olduğunu vurgulamaktadır. 

Bu nedenle, tekrarlanan hatalara bakılması gerektiğini ve böylece öğrencinin kullanmış olduğu 

dilin gözlemlenebileceği ve açıklanabileceğini söylemektedir. Ancak bu yolla sadece sistematik 

hatalar incelenebilir. Bu ise, oldukça zor bir iştir. Çünkü öğrenciler yaptıkları hatalarda her 

zaman tutarlı olmayabilir. Corder (1981:58), hatalarda tutarsızlığın sistematiklikten daha 

belirgin bir özellik olduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada öğretmenin öğrencilerini iyi bir 

gözlem sürecinde tutarak hatalarını betimlemesi gerekmektedir. Hatalar bu şekilde 

betimlendikten sonra açıklanma aşaması devreye girer. 

2.3. Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi 

Karşılaştırmalı analiz yöntemi, iki veya daha fazla dilin, özel dilsel niteliklerinin 

sistematik olarak karşılaştırılması olarak tanımlanabilir. 1950’lerde Amerikan dilbilimci Robert 

Lado, hataları sistematik olarak incelemeye başlar ve hatalar hakkında teoriler sunar. 

Karşılaştırmalı analiz olarak adlandırılan bu teoriye göre, ikinci dil edinimindeki temel engel, 

hedef dilin sistemi ile ana dilin sisteminin karışmasıdır ve bu iki dilin yapısal olarak 

karşılaştırılması, hangi problemlerin oluşup oluşmayacağı konusunda tahmin yapılmasına 

olanak tanımaktadır. Karşılaştırmalı analizin amaçları, hedef dille ana dilin sistematik olarak 

karşılaştırılması sonucu olası hataları tahmin etmek ve bunun sonucunda da öğretim 

materyallerini geliştirmek üzere öğretmenlere ve müfredat düzenleyicilerine yardımcı olmaktır 

(Raymond, 2008:2). 

Ana dil ve ikinci dil sistemi arasındaki farklılıklar arttıkça, öğrenme alanındaki güçlükler 

de artar ve potansiyel ket vurma alanı ortaya çıkar. Yani öğrenme alanındaki güçlükler, iki dilin 

sistemleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. Böylece karşılaştırmalı analiz çalışmaları 
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ikinci bir dili edinirken ortaya çıkan zorlukların tahmin edilmesi kavramını ortaya çıkarır. 

Karşılaştırmalı analiz yöntemi aracılığıyla ikinci dil edinim sürecinde öğrencinin ana dili ile 

öğrendiği ikinci dili karşılaştırma ve bunun sonucunda olası zorluk alanlarını tespit etme fırsatı 

doğar. 

2.4. Ara Dil Kavramı 

Ara dil terimi, öğrencinin öğrenmekte olduğu dilsel sistemleri tanıma sürecinde 

geliştirmiş olduğu hem öğrencinin ana dilinden hem de öğrenmekte olduğu hedef dilden 

farklılıklar gösteren sistemi tanımlamak için Larry Selinker tarafından 1972’de ortaya 

atılmıştır. İkinci dil öğrenilirken, öğrenciler kendilerince bir sistem geliştirirler ve bu sistem 

bazı yönlerden ana dilden ve öğrenilmekte olan hedef dilden farklılıklar gösterir. Bu sistemi 

ifade etmek için farklı terimler kullanılmıştır. Ancak en fazla kabul göreni ve kullanılanı 

Selinker tarafından önerilen “ara dil” terimidir. İlk olarak 1967’de S. P. Corder tarafından 

bahsedilen bu kavramın altında yatan düşünce, öğrencinin hedef dildeki bilgisini, daha önce var 

olan bilgileri aracılığıyla bölüştürmesi ve yeniden düzenlemesidir (Aktaran: Bostancı, 

2006:19). Corder’a (1981:62) göre ara dil, her bireyin kendine özgü olarak geliştirdiği bir 

sistemdir. Selinker ise (1992:24) ara dil kavramını, öğrencinin hedef dilde üretim yapma çabası, 

öğrencinin ana dili ile öğrenmekte olduğu hedef dil arasında yapısal olarak orta seviyede olan 

sistem olarak tanımlamıştır. Bu sistemi şu şekilde gösterebiliriz (Lightbound, 2005:72): 

  ANA DİL        ARA DİL     HEDEF DİL 

Dolayısıyla ara dil kavramının, bireyin ana dili ile hedef dilinin sistemlerini karıştırması sonucu 

ortaya çıkan sistematik bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Brown, öğrencilerin ikinci 

bir dili öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri ara dilin aşamalarını şöyle açıklamaktadır: 

“İlk aşama,  rastgele, gelişigüzel hataların yapıldığı aşamadır. Bu aşamada öğrenci dilin 

yapılarının belli bir düzeni, sistematiği olduğunun farkında değildir. 

İkinci aşama, gelişim aşamasıdır. Öğrenci dilsel üretimde tutarlılık kazanmaya başlar. 

Üçüncü aşama, sistematik aşamadır ve bu aşamada öğrencinin tutarlılık derecesi 

artmaktadır. Öğrencilere hataları gösterildiği zaman, öğrenciler bu hataları 

tanıyabilmekte ve düzeltme çabası gösterebilmektedirler. Öğrenciler, hedef dile oldukça 

yaklaşmışlardır. 

Son aşama ise, istikrar aşamasıdır. Bu aşamadaki öğrenciler hatalarını kendileri 

düzeltebilmektedirler. ” (Aktaran: Dan, 2007:4). 

 

 

2.5. Sözdizimi 

Dilbilgisinin bileşenlerinden biri, sözcükler ve sözcüklerin dilsel özellikleridir. Dildeki 

sözcüklerden tümce oluşturulabilmesi için, öncelikle bağlama uygun sözcüğün seçilmesi 

gereklidir. Ardından, seçilen sözcükler, söz diziminde uygun sözdizimsel ölçütlere göre bir 

araya getirilir. Böylece sözdizimsel yapılar oluşturulmuş olur. Daha sonra, dilde var olan 

anlamsal yapılar ve sesbilgisel yapılar, bu sözdizimsel yapıları anlamsal ifadelere ve telaffuz 

edilebilir sessel ifadelere dönüştürür. Anlamsal ifadeler düşünce sistemi ile, sessel ifadeler 

konuşma sistemiyle birleşir ve böylece kullandığımız tümceler ortaya çıkar. 

Her sözcük anlamlıdır, fakat tek başına duygu, düşünce istek ve yargıları tam olarak 

anlatmaya yetmez. Hem konuşma hem de yazı dilinde sözcük dizeleri kullanılır. Dolayısıyla 

dil tek tek sözcüklerden değil, birbiriyle ilişkili öğelerden kurulmuş bir dizgedir, dillerde bir 

sıralanış bağlantısı vardır ve sözcükler zincirlenir. Öğelerin birbirini izlemesine en yakışan 

terim dizimdir. Her dizimde yer alan öğe, kullanılış değerini kendisinden önce ya da sonra 

gelenlerden, daha doğrusu birbirlerinden ve kullanıldığı yerden alır (Balıkçı, 2008:54). 

Söz dizimi terimi, eski Yunanca sözcük, düzenleme veya bir araya getirme anlamına 

gelen “syntaxis” sözcüğünden gelmektedir. Geleneksel olarak sözcüklerin birlikte veya ayrı 

iken etkileşimlerini, tümce içerisinde anlamı iletmek için bir araya geliş biçimleriyle ilgilenen 

dilbilgisi dalını ifade etmektedir (Valin ve Lapolla, 1997:1). Yani, bir dilin söz dizimi ile 
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konuşucuların, sözcükleri tümcelere dönüştürdükleri zaman kullandıkları kurallar bütünü 

kastedilmektedir. Dildeki ifadeler, ses ve anlamlar arasındaki ilişki ve bu ilişkinin dilbilgisinin 

temel bileşeni olan söz dizimi tarafından düzenlenmesi ile oluşturulur. Toklu’ya (2009:74) 

göre; “Sözdizimi, dillerdeki sayısı 25 ile 50 arasında olan sesbirimlerin bir araya gelmesiyle 

gerçekleşen sözcüksel ve dilbilgisel biçimbirimlerin kullanımı durumunda, diğer bir deyişle 

iletişim sırasında bir araya gelerek oluşturdukları tümceleri, tümcelerin oluşum biçimlerini ve 

kurallarını inceleyen dilbilimin en eski dallarından biridir. ” 

Düşüncelerin aktarılmasının en önemli aracı olan dildeki birimler, rastgele bir araya 

getirilmemiştir. Günlük hayatta iletişimi sağlamak için, düşüncelerimizi ifade ederken, 

bulunduğumuz ortama veya konuştuğumuz kişiye bağlı olarak bir konuşma üslubu seçeriz. 

Nasıl ki iletişimi sağlamanın belli koşulları varsa, bu iletişimde kullanılacak tümceleri oluşturan 

sözcükleri bir araya getirmenin de belli koşulları vardır. İşte bu koşullar sözdizimi adını 

verdiğimiz dilbilim dalı tarafından belirlenir ve incelenir. Ana dil konuşucuları, bu kuralları 

bilinçaltı yoluyla, kuralların varlığından habersiz olarak edinmektedirler. Ancak söz konusu 

ikinci dil öğrencileri olduğunda, durum değişmektedir. Çünkü ikinci dil öğrencileri, sözcükleri 

bir arada tutan bu kuralların farkında olarak ve hatta bu kurallara özel bir çaba göstererek ikinci 

bir dili öğrenmektedirler. 

2.5.1. İngilizce ve Türkçenin Sözdizimsel Özellikleri 

Dilleri birbirlerinden ayıran, o dili oluşturan dilbilgisi kurallarıdır. Sesbilgisel kurallardan 

edimbilimsel kurallara kadar uzanan bu dilbilgisel kurallar sayesinde bir dili tanımlayıp, o dil 

hakkında hipotezler oluşturulabilmektedir. Her dilin kendine has olan bu kuralları arasında hem 

benzerlikler hem de farklılıklar söz konusudur. Sözcükleri bir araya getirerek, tümcelerin 

oluşmasını sağlayan sözdizimi kuralları da dillere özgüdür. Dolayısıyla her dilin kendine has 

sözdizimsel kuralları vardır. Türkçe ve İngilizcenin sözdizimsel özellikleri şöyle özetlenebilir: 

• Türkçede öğelerin dizilişi; Özne + Tümleç + Yüklem biçimindedir. Buradan 

Türkçenin en göze çarpan özelliğinin yüklemin sonda bulunması olduğunu söylenebilir. 

İngilizcede ise öğelerin dizilişi; Özne + Yüklem+ Tümleç biçimindedir: 

Düzenli olarak İngilizce çalışırım; I study English regularly. 

• Türkçenin sözcük dizilişi esnektir. Yani, konuşmacı vurgulamak istediği öğeye 

göre bu sözcük dizilişinde oynamalar yapabilir ve bu da tümcenin dilbilgiselliğini 

yitirmesine neden olmaz. İngilizce ise, katı bir sözcük dizilişine sahiptir. Tümcede yer 

alan öğelerin yerlerinin değiştirilmesi, devrik tümceler haricinde, tümcenin 

dilbilgiselliğinin bozulmasına neden olur. Tümcede herhangi bir öğe vurgulanmak 

isteniyorsa, bu ancak tonlama yoluyla yapılabilir. Dolayısıyla İngilizcede tümcedeki 

öğeleri vurgulamak için, sözcük dizilişinde oynamalar yapılamaz. 

• Türkçenin sözdiziminde eksiltili anlatımlar oldukça önemli bir yer tutar. Özellikle 

gizli özneli tümceler ile belirtensiz ad takımları, başka birçok dilde bulunmayan, 

Türkçeye özgü anlatım olanaklarıdır. Bu özellik ayrıca, Türkçede tek sözcüklü dizimsel 

yapıların oluşmasına yol açar (Şimşek, 1987:8). İngilizcede, kurallı bir tümcede özne 

zorunludur ve tümcenin başında yer alır. Öznenin düşürülmesi, yani gizli özne diye bir 

durum söz konusu değildir. Edilgen tümceler haricinde, tüm tümcelerde özne açık ve net 

bir biçimde belirtilmek zorundadır. 

• Türkçede tamlayan veya belirten unsur, daima tamlanan veya belirtilen unsurdan 

önce gelir. Başka bir ifadeyle, yardımcı unsur, daima asıl unsurdan önce yer alır. Bu kural, 

kelime grupları için olduğu gibi, birleşik cümleler için de geçerlidir. Bütün araştırmacılar, 

Türkçe söz diziminin, bu ana kanun üzerine kurulduğu konusunda hemfikirdirler (Özkan 

ve Musa, 2004:102). Hint-Avrupa dillerinde genel itibarıyla asıl unsur yardımcı unsurdan 

önce gelir. Örneğin, ‘Odanın kapısı’ tamlamasında asıl unsur ‘kapı’ sözcüğüdür ve 

yardımcı unsurdan sonra gelmektedir. İngilizcede ise, aynı tamlama ‘the door of the 

room’ şeklinde yapılarak asıl unsur, yardımcı unsurun önünde yer alır.  
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• Türkçede edatlar isimlerden sonra gelir. İngilizcede ise, edatlar isimlerden önce 

gelmektedir. 

• Eylemler kişi, kip ve zamana göre çekimlenir. Bu durum İngilizce için de geçerlidir. 

• Yan tümceler, Türkçede genellikle çekimsiz eylemlerle kurulmaktadır. İngilizcede 

ise, yan tümceler çekimli eylemlerle kurulmaktadır. 

3. Araştırma Yöntemi 

Temel olarak karşılaştırmalı analiz ve hata analizi yöntemlerine dayanan bu çalışmada 

bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden niceliksel yaklaşım ve betimsel model 

kullanılmıştır. Öğrenci hatalarını saptamak için öğrencilerden Türkçeden İngilizceye çeviri 

yapmaları istenmiştir. Çeviri sırasında, sözlük kullanmaları serbest bırakılmış ve bu sürece 

herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. IMKB Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi, 

çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Anadolu Meslek bölümünde okuyan 9, 10 ve 11. sınıf 

öğrencileri ise, çalışmanın örneklemini temsil etmektedir. Özaktarım araştırmaları aracılığıyla 

çalışmaya veri sağlanmıştır. 

 

4. Bulgu ve Yorumlar 
Dil öğrenimine, ilköğretimden sonraki ilk basamak olan 9. sınıftan devam edildiği 

Türkiye’de, tüm liselerde 9. sınıflarda yabancı dil eğitimi için daha fazla ders saati 

verilmektedir. Eğer yabancı dil bölümü değilse 10, 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil dersi 

azaltılarak okutulmaya devam etmektedir. Bölüm tercihi yaptıktan sonra, öğrencilerin devam 

ettikleri bölümün gereklilikleri veya öğrencilerin bireysel tercihleri gibi nedenlerle yabancı dil 

öğrenimine karşı ilgi artışı veya azalması gözlenmektedir.  

Bu çalışmada, öğrencilerin yabancı dil derslerindeki gelişim aşamalarının 

gözlemlenebilmesi bakımından, sadece Elazığ ilindeki Anadolu türevli liseler seçime 

alınmıştır. Çalışmamızda sadece Anadolu liselerinin seçime dâhil edilme sebebi, uygulamayı 

birden fazla sınıfa yaptırabilmektir. Normal liselerde 10 ve 11. sınıflarda yabancı dil dersi 

olmadığı için, sadece 9. sınıflarda uygulama yaptırılabilirdi.1 Bu çalışmayı sadece 9. sınıflarda 

yürütmek, öğrencinin ilerleyen yıllardaki, dil gelişim süreci hakkında bilgi edinilmesine olanak 

tanımayacağı için, çalışma 9, 10 ve 11. sınıflardaki öğrencilerle yürütülmüştür. Yabancı dil 

öğretmenleri ile yapılan görüş alışverişleri üzerine, dil sınıfı öğrencileri hariç, üniversite 

sınavlarına hazırlanırken yabancı dil öğrenmeyi gündemlerinden uzak tutan 12. sınıf öğrencileri 

de bu çalışmada kapsam dışında bırakılmıştır.  Çalışmanın yürütüldüğü Elazığ ilindeki IMKB 

Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu liseleri arasından random tekniğiyle seçilmiştir. 

Çalışmanın uygulama basamağında kullanılan metin, çalışmanın yürütüldüğü okulun 

Anadolu Meslek Lisesi sınıflarındaki 9. sınıftan 28, 10. sınıftan 30 ve 11. sınıftan 35 olmak 

üzere toplam 93 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere ‘Ayşe’nin Günlüğü’ başlıklı üç adet 

metin dağıtılmıştır. Her metin, dilbilgisel açıdan tek bir zaman kullanılarak hazırlanmıştır. İlk 

metin sadece geniş zaman, ikinci metin sadece gelecek zaman ve son metin de sadece geçmiş 

zaman kullanılarak oluşturulmuştur. Bunun nedeni öğrencilerin çeviri yaparken zorlanarak pes 

etmelerinin önüne geçmektir. Tüm çeviriler tek tek incelenerek, sözdizimsel hatalar 

saptanmıştır. Her sınıfın çevirisi ayrı başlıklar altında ele alınmış ve çeviri metninde yer alan 

tüm tümcelere yer verilmiştir. 

Öğrencilerin hataları incelenirken, öncelikle dil içi hatalar ve dil aktarım hataları olmak 

üzere bir sınıflandırma yapılmıştır. Çalışmanın asıl konusu, dil aktarım hataları olduğu için, bu 

hatalar öğrencilerin çevirilerinde altları çizilerek belirlenmiş, ortak bir tabloda sıralanarak genel 

olarak yorumlanmıştır. Çalışmada kullanılan metinler ve metin çevirilerinden elde edilen 

tespitler aşağıda sunulmaktadır.  

                                                           
1 Bu makalenin üretildiği yüksek lisans tezinin yazıldığı dönemde, sadece Anadolu liselerinin tüm kademelerinde 

yabancı dil dersleri vardı. Makalenin yazıldığı durumdaki mevcut eğitim sistemiyle aradaki fark bu noktadan 

kaynaklanmaktadır. 
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Öğrencilere ilk olarak “ Ayşe’nin Günlüğünden-1 ” başlıklı metin dağıtılmıştır. Sadece 

geniş zaman yapılarından oluşan çeviri metni ve öğrencilerin hatalı tümceleri aşağıdaki gibidir. 

“Ayşe’nin Günlüğünden-1” 

Her sabah 9’da kalkarım. Öncelikle elimi yüzümü yıkarım. Daha sonra odamı toparlarım. 

Bu esnada annem kahvaltımı hazırlar. Annemle birlikte kahvaltı yaparız. Annem beni 

okula gönderir. Okulum evimize uzak. Bu nedenle okula otobüs veya dolmuşla gitmek 

zorundayım. Bazen babam beni arabayla okula bırakır. Ama genellikle otobüsü tercih 

ederim. Okulda her gün dersim var. Bu nedenle her gün okula gelmek zorundayım. 

Okulda arkadaşlarla kahvaltı yapmam. Çünkü kahvaltımı evde annemle yaparım. Sabah 

derslerinden sonra arkadaşlarla yemeğe gideriz. Yemeği dışarıda arkadaşlarla yeriz. 

Çünkü evim okula uzak. Bu yüzden öğlenleri eve gitmem. Okula çok yakın güzel bir kafe 

var ve genellikle arkadaşlarla oraya gideriz. Yemek yeriz ve ardından çayımızı içeriz. 

Öğleden sonra da derslerimiz olduğu için tekrar okula döneriz. Saat 5’te derslerimiz biter. 

Derslerimiz bittikten sonra bazen arkadaşlarla çarşıya gideriz; bazen hemen eve dönerim. 

Evde ailemle birlikte akşam yemeğini yeriz. Birlikte TV seyrederiz veya sohbet ederiz. 

Daha sonra odama gelirim ve ders çalışırım. Genellikle akşam 11 gibi uyurum. Ertesi gün 

yine aynı işler beni bekler… 

 

Öğrenci çevirilerinden seçilen bazı hatalı tümceler (Geniş zamanın kullanımı) 

Every morning nine get up. First, my wash hand and face. 

After the tidy my room. This at that time mum breakfast prepare. 

However, mother is prepare breakfast. My mum breakfast prepare. 

My mother is together make breakfast. My mother send to I school. 

My house is very remote our house. 
Sometimes father you car school leave but 

generally bus prefer do. 

I usually go to school by bus preference. There are my school lesson every day. 

At the school with friends don’t breakfast. I don’t breakfast with friends at the school. 

I don’t school friends do breakfast. 
Because I am do with my mother breakfast 

home. 

After the lesson my and my friends go to do 

eat. 
Because I my house distant. 

And I usually my friends with go that place. We eat meal and after we drink tea. 

We eat meal and drink tea. 
We again come back school for there are our 

lesson. 

O’clock 5 lesson finish. 
Then finish lessons sometimes my friends go 

to shopping, sometimes to turn home at once. 

With watch TV or make chat. We with watch Tv or to have a chat. 

After my room go and study lesson. Generally go to sleep at 11 in evening. 

The following day me works wait  

 

“Ayşe’nin Günlüğünden-2” başlıklı ikinci metin sadece gelecek zaman yapılarından 

oluşmaktadır. Çeviri metni ve öğrencilerin yaptıkları hatalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

 

“Ayşe’nin Günlüğünden-2” 

Bir ay sonra dersler bitecek. Ailemden bazı hediyeler isteyeceğim. Babam bana bisiklet 

alacak. Annem bana mavi bir tişört alacak. Erkek kardeşimin başka planları var. O 

Bursa’ya gidecek. Babaannemle birlikte bir hafta kalacak. Yaz tatili için bizim birkaç 

planımız var. İlk olarak gelecek Temmuzda Bodrum’a seyahat edeceğiz. Bodrum’da bir 
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otelde kalacağız. Üç gün sonra Marmaris’e geçeceğiz. Orada amcamlarla buluşacağız. 

Marmaris’te amcamın evinde kalacağız. Bir hafta sonra erkek kardeşim Bursa’dan 

Antalya’ya gelecek. Sonraki Cuma hep birlikte Antalya’daki teyzemi ziyaret edeceğiz. 

Ağustosta Antalya’dan ayrılacağız. Erkek kardeşim ve ben, ailemizle birlikte eve 

dönmeyeceğiz. Annem, babam ve amcam Ankara’ya gidecekler. Ben ve erkek kardeşim 

Kapadokya’ya gideceğiz. Çünkü beş gün sonra Kapadokya’da yaz kampına katılacağız. 

Kampta iki hafta kalacağız. Kapadokya’daki kampta birçok yeni arkadaşla tanışacağız. 

İki hafta boyunca birçok tarihi ve turistik yer ziyaret edeceğiz. Meşhur şarap mahzenlerini 

göreceğiz. Dünyanın en eski kiliselerini ziyaret edeceğiz. Balon turuna katılacağız. Hafta 

sonları deve ve atlara bineceğiz. Kapadokya’nın lezzetli geleneksel yemeklerini 

yiyeceğiz. Ağustosta ben ve erkek kardeşim çok eğleneceğiz. Gelecek sene Ankara’daki 

okul arkadaşlarımıza Kapadokya’dan bahsedeceğiz. Herkes çok şaşıracak. 

 

Öğrenci çevirilerinden seçilen bazı hatalı tümceler (Gelecek zamanın kullanımı) 

One month after will finish courses. I family from some gifts are going to want. 

My father is going to me buy a bike. Grandmother and brother one week stay. 

There are my brother’s other plans. 
My grandmother is going to together a week 

pass. 

Firstly future July Bodrum travel. We are going to Bodrum a hotel stay. 

Three day then to Marmaris will pass. 
One week then my brother is going to from 

Bursa to Antalya come. 

Together we are going to visit to Antalya my 

aunt later Friday. 

We are going to leave from Antalya in the 

August. 

Brother and my family house not turn back. I and brother Kapadokya visit. 

Because five day after will summer camp 

join Cappadocia. 

We are going to two week summer camp 

stay. 

We are going to summer camp a lot of new 

friends meet. 

We are going to two week during a lot of 

historical and touristic go to visit. 

We are going to world the oldest church to 

the visit. 
We are going to baloon tour join. 

Weekend camel and horse going to drive. 
Cappadocia delicious to the traditional will 

eat meal. 

We are going to eat meal delicious traditional 

Cappadocia. 

Future years school friends in Ankara talk 

about Kapadokya. 

 

Öğrencilere son olarak “Ayşe’nin Günlüğünden-3” başlıklı bir metin dağıtılıp çevirmeleri 

istenmiştir. Bu metin ise sadece geçmiş zaman yapılarından oluşmaktadır. Metin ve 

öğrencilerin hatalı tümceleri aşağıda verilmiştir. 

“Ayşe’nin Günlüğünden- 3” 

Bugün çok yorucu bir gündü. Okulda bir seminer vardı. Seminer, İngilizce öğrenme 

semineriydi. Seminer çok ilginç ve eğlenceliydi. Seminerden sonra kantinde arkadaşlarda 

buluştuk. Çay içtik ve sohbet ettik. Saat 15.30’da dersimiz vardı. Arkadaşlarla derse 

gittik. Dersten sonra, birlikte sinemaya gitmeye karar verdik. Posterlere baktık ve 

arkadaşlarla güzel bir film seçtik. Filmden önce, bir saat kafede oturduk. Film başlayınca, 

sinema salonuna gittik. Film çok güzel değildi. Filmden sonra, arkadaşlar kafeye gitti ama 

ben eve döndüm. Çünkü gecikmiştim. Ödevlerimi yaptım ve saat 12’de uyudum. Yorucu 

fakat keyifli bir gündü. 
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Öğrenci çevirilerinden seçilen bazı hatalı tümceler (Geçmiş zamanın kullanımı) 

Today is much tiring one day. There was a school a seminar. 

Seminar was the seminar of learning English. The seminer very interested and enjoyabled. 

After seminar were meet friends canteen. We were drank tea and chat. 

Our were course half past three o’clock. We were went to course friends. 

After lesson meet goed to the cinema decide. 
Posters did looked and friends did chose nice 

a film. 

Film before a o’clock we cafe sat. Start film, we were went to cinema saloon. 

Film much beautiful was not. 
After film friends cafe go but I am house turn 

back. 

Because I was lated. 
I was made homework and I was slept twenty 

o’ clock. 

It is tiring but enjoyable.  

 

4.1. Tümcelerin Değerlendirilmesi 

Tümceler ele alınıp değerlendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:  

Zaman zarflarının yoğun olarak yer aldığı ilk metinde öğrenciler, zaman zarflarını 

tümcelerde doğru yere yerleştiremedikleri görülmüştür. Öğrencilerin ana dillerinin, yani 

Türkçenin esnek sözcük dizilişinden dolayı, öğrenciler İngilizce tümceleri de bu şekilde 

kurmaya çalışmışlardır. 

Çalışmanın kuramsal kısmında sözdizimsel hataların dil öğreniminin ilk aşamalarında 

ortaya çıktığını belirtmiştik. 9. sınıflarda verilen yabancı dil dersi, ilköğretimden sonraki ilk 

basamak olduğu için temel seviyededir. Öğrenciler, farklı ilköğretim okullarından geldiği için, 

İngilizce seviyeleri de oldukça farklıdır. Hem dil öğreniminin ilk aşaması olması hem de 

İngilizce seviyelerinin farklı olması bakımından 9. sınıf öğrencilerinin yaptıkları çevirilerde dil 

aktarım hataları daha fazladır. Bu hataların çoğunu sözdizimsel hatalar oluşturmaktadır. 

Öğrenciler Türkçenin esnek sözcük dizilişinden dolayı verilen Türkçe tümceleri İngilizceye 

çevirirken, ilgili yapıları Türkçede kullanıldığı gibi kullanmaya çalışmışlarıdır. Türkçenin 

yapısına özgü kullanımlardan kaynaklanan hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Türkçede gizli özne dediğimiz öznenin düşürülmesi, öznenin belli eklerle yüklemde 

gösterilmesi Türkçenin en belirgin özelliklerinden biridir. 93 öğrencinin 68’i yani %73’ü 

bu kullanımdan yola çıkarak, İngilizce tümcelerde de özneyi düşürmüşlerdir. Özellikle 9. 

sınıf öğrencilerinin çevirilerinin büyük bölümünde özne kullanılmadığı görülmüştür. 

• Tüm öğrenciler zaman zarflarının İngilizce tümcelerde nereye yerleştirecekleri 

konusunda sıkıntı yaşamışlarıdır. Türkçenin esnek sözcük dizilişi öğrencilerin bu konuda 

sıkıntı yaşamalarının en belirgin nedenidir. 

• 11. sınıf öğrencilerinde daha nadir olmak üzere, tüm öğrenciler isim tümcelerini 

çevirirken hata yapmışlardır. Bunun nedeni, Türkçede isim tümcelerinde zaman ve kişi 

eklerinin yüklem görevi gören isme eklenmesi yoluyla; İngilizcede ise, isim tümcelerinin 

bir fiil aracılığı ile yapılmasıdır. Öğrencilerin özellikle “var” ve “yok” ile yapılan isim 

tümcelerini İngilizceye çevirirken sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmiştir. 

• 93 öğrencinin çeviri metinlerinin 58’inde yani %62’sinde, öğeler Türkçe tümcede 

hangi sırayla verilmişse, İngilizceye çevrilirken de aynı sıranın izlendiği gözlemlenmiştir. 

• Öğrencilerin çoğul ve iyelik ekleri konusunda da sıkıntı yaşadığı gözlemlenmiştir. 

“İki hafta boyunca, üç gün” gibi yapılar çevrilirken, Türkçede çoğul kullanılmadığı için 

İngilizce çevirisinde de 93 öğrenciden 52’si yani % 55’i “three days” yerine “three day” 

biçiminde kullanmıştır. Ayrıca “Kardeşimin başka planları var. ” tümcesinde,  

“kardeşim” sözcüğüne 93 öğrencinin 58’i yani %62’si iyelik eki olan “s” takısını 

ekleyerek çevirmiştir. 
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• Dil öğreniminde, öğrencilerin biraz daha yetkinleşmesi beklenen, üst kademeler 

olan 10. ve 11. sınıfların çevirilerinde sözdizimsel hataların yanı sıra, hedef dilin dilsel 

yapılarından kaynaklanan hatalara da rastlanmaktadır. Hataların miktarını 9. sınıfla 

kıyaslayacak olursak, sayının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Sözdizimsel hataların 

yerini sadece dil içi hatalara bırakması beklenen bu kademelerde hala sözdizimsel hatalar 

yapılmaktadır. Bu da, daha önce belirttiğimiz gibi, öğrencinin hedef dili öğrenme 

aşamasında olduğunun bir kanıtıdır.   

Karşılaşılan dil içi hatalar ise genel olarak şöyle sıralanmaktadır: 

• Öğrencilerin hemen hepsinin edatların kullanımında sorun yaşadığı tespit 

edilmiştir. Bu hatalar dil içi hata olarak nitelendirilse de, yapılmasının altında yatan neden 

yine öğrencilerin ana dili, yani Türkçedir. Türkçede edatların kullanımı ile İngilizcedeki 

edatların kullanımı oldukça farklıdır. Bu farklılık, öğrencinin hedef dilde belli bir 

yeterliliğe ulaşana kadar, hata yapmasına neden olmaktadır. Ayrıca Türkçede tanımlayıcı 

kullanılmaması, öğrencilerin İngilizcede “the, a, an” gibi tanımlayıcıların kullanımında 

hata yapmasına neden olmaktadır. 

• Genel olarak öğrencilerin yaptıkları bir başka hata ise, Türkçede “dışarıda yemek 

yemek” olarak kullanılan yapının, İngilizceye “eat outside” olarak çevrilmesidir. Ancak 

bu yapının İngilizcedeki karşılığı “eat (-ing) out” veya  “eat in a restaurant” şeklindedir. 

Bu da, öğrencilerin hedef dile ilişkin kültürel bilgilerinin eksik olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

• Öğrencilerin geçmiş zaman yapıları ile ilgili sorun yaşadığı saptanmıştır. Bükünlü 

diller grubunda olan İngilizcede fiili geçmiş zamana göre çekimlerken, bazı fillerin 

kökünde değişiklikler olmaktadır. Genel kural olan ‘-ed’ takısının eklenmesi, her fiil için 

geçerli değildir. Bu istisna, 93 öğrenciden 63’nü yani %67’sini aşırı genelleme yapmaya 

itmiştir. Yani öğrenciler, istisna durumlarda dahi fiile ‘-ed’ takısı ekleyerek, geçmiş 

zamanda kullanmaya çalışmıştır. 

• Yabancı dille geçirilen süre arttıkça, sözdizimsel hataların azaldığı 

gözlemlenmektedir. Bu noktada sözdizimsel hatalar yerine, hedef dilin dilsel yapılarıyla 

ilgili hatalar kendini daha çok hissettirmektedir. 11. sınıf öğrencilerinin çevirilerinde, 

tümcelerin anlaşılamayacak kadar dilbilgiselliğini bozan sözdizimsel hatalar yerine, 

iletişimi engellemeyen daha önemsiz dizim hataları saptanmıştır. Özellikle 11. sınıf 

çevirilerinde sözdizimsel hatalara hiç rastlanmaması gerekirken, az da olsa yine bu 

hatalara rastlanmaktadır. Bunun sebebi, öğrencilerin Türkçe tümceleri, Türkçenin dilsel 

mantığına göre İngilizceye çevirmeye çalışmaları şeklinde izah edilmektedir. 

 

5. Tartışma ve Öneriler 

Yaklaşık iki asırdır yabancı dil öğretimi konusunda uğraş verilen ülkemizde, maalesef 

öğrenciler yabancı dilde hedeflenen düzeye ulaşamamaktadır. Geçmişten günümüze kadar, 

farklı dil öğretim yöntemleri denenmiş, müfredatta değişikliklere gidilmiş olmasına rağmen, 

hala yabancı dil öğretimi bir sorun olarak görülmektedir. Çalışmada uygulanan çeviriler genel 

olarak göz önüne alındığında, hangi kademede okuyor olursa olsun, öğrencilerin hep dil 

öğreniminin ilk aşamalarında olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun en açık göstergesi ise, 

sadece dil öğreniminin ilk aşamalarında yapılan sözdizimsel hataların ortaöğretimin son 

basamağı olan 11. sınıf öğrencileri tarafından dahi yapılıyor olmasıdır. Bunun nedeni ise, 

öğrencilerin ana dillerinin mantığından kopamamasıdır. Yabancı dil öğretiminde ilerleme 

kaydedilebilmesinde en büyük görev, dil öğretmenlerine düşmektedir. Dil öğretimini 

hedeflenen düzeye taşıyabilmek için yapılabilecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Öncelikle öğrencilere İngilizce ile Türkçenin farklı dil ailelerinden geldikleri ve bu 

nedenle yapısal ve kültürel olarak farklı özellikler taşıdığı anlatılmalıdır. Öğrenilen 

yabancı dilin, öğrencilerin ana diline benzemek zorunda olmadığı açıklanmalıdır. 
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Böylece öğrencilerin, her durumda öğrendikleri dil ile ana dilleri arasında bir 

karşılaştırma yapmaktan vazgeçmeleri beklenebilir. 

• Her dilin konuşulduğu topluma özgü bir felsefesi vardır. Dil yaşayan bir varlıktır ve 

sürekli değişim ve gelişim halindedir. Bu nedenle dil öğretmenleri öğrettikleri dilin 

konuşulduğu toplum ve o toplumun kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı, 

toplumdaki gelişmeleri takip etmeli, öğrettiği dile ilişkin bilgisini güncel tutmalıdır. Daha 

sonra bu kültürel bilgi, dil derslerinde yeri geldikçe öğrencilerle paylaşılmalıdır. 

• Öğrenciler, çalışmanın uygulama bölümünde belirtildiği gibi, anadilin sözdiziminin ve 

çoğu dilbilgisel kuralın hedef dile aynen uygulanabileceğini düşünmektedir. Öğrencilere 

dilin dilsel mantığı anlatılmalı ve her dilin kendine özgü dilsel yapısı ve kuralları olduğu 

vurgulanmalıdır. Her dilin ayrı bir yapısı olduğunun farkında olan öğrenci, yabancı dili 

ezber yoluyla değil, mantığını kavrayarak öğrenmiş olur. Yabancı dilin bu şekilde 

öğrenilmesi, öğrenilen dilde ilerleme kaydedilmesini sağlar. 

• Yabancı dil öğretmeni ana diline ve öğrettiği dile çok iyi hâkim olmalıdır. Öğrencilere 

öğretilen dilin yapılarını ezberletmek yerine, yabancı dil derslerinde, öğrendikleri yapıları 

kullanabilecekleri durumlar oluşturulmalıdır. 

• Öğrenciyi öğretilen dilde daha fazla meşgul etmek için ev alıştırmaları verilmelidir. Bu 

alıştırmalar incelenerek öğrencilere yaptıkları hatalar gösterilmeli ve hataların nedenleri 

üzerinde durulmalıdır. Öğrencilere öğrenilen konu ne olursa olsun, yabancı dil 

öğreniminde hataların kaçınılmaz olduğu, aslında üzerinde çalışılan konunun 

öğrenildiğinin, içselleştirilmeye çalışıldığının bir göstergesi olduğu anlatılmalıdır. 

Öğrencilere kendi hatalarından öğrenme fırsatı sunulmalıdır. Dil öğreniminde hataların 

vazgeçilmez olduğu vurgulanarak, öğrenciler öğrendikleri dilde üretim yapmaya teşvik 

edilmelidir. Öğrenciler, hata yapmaktan çekinmemeleri konusunda cesaretlendirilmelidir. 

Hata yapma kaygısı taşımayan öğrenci, öğrenmekte olduğu dilin yapılarını daha sık 

kullanmaya çalışacaktır. 

• Yabancı dil derslerinde öğrencinin genel gelişim süreci değerlendirmeye alınmalıdır. 

Dilin sabır ve emek işi olduğu unutulmamalı ve bu süreçte öğrencilerin motive olmasına 

yardımcı olunmalıdır. 

• Öğrencilere, her fırsatta yabancı dilin önemi ve gerekliliğinden bahsedilmelidir. Yabancı 

dili kendi amaçları için öğrendiğini fark eden öğrenci daha iyi motive olacaktır. 

Sonuç olarak, sabır ve emek gerektiren bir iş olan yabancı dil öğretimi ve öğreniminde 

yabancı dil öğretmenlerinin sorumluluğu çok büyüktür. Yabancı dil öğretmenlerine bu 

sorumluluk bilinci aşılandıkça ve bu sorumluluğun bilincinde olan öğretmenlerin sayısı arttıkça 

dil öğreniminin hedeflenen düzeye ulaşabileceği öngörülmektedir. 
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PYGMALION ETKİSİ VE LİDERLİK 

 

THE PYGMALION EFFECT AND LEADERSHIP 

 

Mukadder BOYDAK ÖZAN  

Seda GÜNDÜZALP 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı literatürde “Pygmalion Etkisi” diye adlandırılan, beklentilerin 

davranışı şekillendirmesindeki etkisi olarak özetleyebileceğimiz olgunun alan yazındaki yerini 

ortaya koymaya çalışmak ve bu etkiye liderlik perspektifinden yaklaşarak değerlendirme 

yapmaktır. Bu amaçla Pygmalion etkisi kavramı titiz bir çalışma sonucu incelenmiş, bugüne 

kadar yapılmış çalışmalar irdelenmiş ve araştırma sonuçları bu çalışmada verilmeye çalışmıştır. 

Eğitim ve yönetim alanında pygmalion etkisi ile ilgili yapılan önemli çalışmalar incelendiğinde, 

bir öğretmenin öğrenciye; bir yöneticinin çalışanına yönelik oluşturduğu beklentilerin 

davranışları etkilediği, olumlu beklentilerin pozitif etkiye, olumsuz beklentilerin ise negatif 

etkiye sahip olduğu sonucu bu çalışmada ortaya koyulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Pygmalion Etkisi, Liderlik, Eğitim, Golem Etkisi 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to try to reveal the place of the fact which is called as 

"Pygmalion Effect" in the literature and can be summarized as the effect of expectations in 

shaping the behaviors in the literature and to make an evaluation by approaching this effect 

from the leadership perspective. For this purpose, the concept of Pygmalion effect was 

examined as a result of a meticulous study, the studies that have been carried until today were 

studied, and an attempt to give the research results in this study was made. In this study, when 

important studies carried out on pygmalion effect in the field of education and management 

were examined, it was revealed that the expectations created by a teacher towards his/her 

student and by an administrator towards his or her employee affected the behaviors, and that 

positive expectations have a positive effect and negative expectations have a negative effect.   

Key Words: Pygmalion Effect, Leadership, Education, Golem Effect 

 

GİRİŞ 

 

Pygmalion etkisi, kişinin, bir süre sonra başkalarının (özellikle herhangi bir yanıyla 

kendinden üstün gördüğü insanların) ona ilişkin beklentilerine denk düşen davranışlar 

sergilemesi (Wikipedia, 2017), bir başka ifade ile; davranışa dönüşmesi muhtemel bireysel 

inançlarının beklenen davranışın oluşmasına neden olacak bir durum oluşturmasıdır (Kramer, 

2002). Pygmalion etkisini açıklamanın bir diğer yolu, herhangi bir şeyin belirli bir şekilde 

gerçekleşmesi beklendiğinde, davranışların bunu yapmak eğiliminde olmasıdır (Rosenthal ve 

Jacobson, 1966). Burada düşünce ve inançların ardından beklenen davranışın sergilenme 

ihtimali yüksek olması söz konusudur (Loftus, 1995).  

Pygmalion etkisini, ilk olarak sosyolog Robert Merton (1948) ele almış, bu sürece 

‘kendini gerçekleştiren kehanet’ adını vermiştir. Merton, Amerika’da yaşayan Afrikalılar 

üzerinde bir araştırma yapmıştır. Söz konusu kişiler grev kırıcı oldukları gerekçesiyle sendikaya 

kabul edilmemişlerdir. Merton bu durumun bu işçilerin grev kırıcı oldukları imajının sonucu 

kehanetin kendini gerçekleştirmesine yol açtığını ve bunun sonucunda Amerika'nın Afrikalılar’ı 
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grev kırıcı olduklarını kabul ettiklerini belirtmiştir (Madon ve diğ. 2011). Ona göre belli bir 

duruma ilişkin beklentiler bir süre sonra daha sonraki gelişmeleri etkiler. Çevremizdeki kişilere 

nasıl olmaları ve nasıl davranmaları gerektiğine dair beklentiler geliştirdiğimizde, bu süreç 

devreye girer. Yeni tanıştığımız kişilere yönelik samimi davranma durumumuz, onların mesafeli 

ve soğuk olduklarını veya dost canlısı ve sıcak olduklarını düşünmemizle ilgilidir. Genellikle 

de, samimi bulmadığımız kişilere, beklentilerimiz doğrultusunda mesafeli davranırız. Sonuç 

olarak, onlar da bizim soğukluğumuza gücenir ve bize bu doğrultuda karşılık verirler. Böylece, 

onlara ilişkin beklentimiz, aslında temelde bizim kendi davranışımızla biçimlenmiş olsa da, 

kendini doğrulamış olur (Madran, 2004). 

Merton’un çalışmalarının ardından Rosenthal ve Jacobson’un 1968’de pygmalion 

etkisini sınıf ortamında inceledikleri ele alan “Sınıftaki Pygmalion” adını verdikleri çalışma 

oldukça ilgi görmüştür. Psikolog Robert Rosenthal ile bir kamu ilköğretim okulu olan Oak 

School (Oak School nüfusu ağırlıklı olarak alt sınıf topluluklardan gelen öğrencilerden 

oluşmaktaydı) okul müdürü Lenore Jacobson öğrencilerinde gözlemlediği davranışlar üzerine 

bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada öğrencilere Flanagan's TOGA (genel yetenek testi) 

verilmiştir. Bu IQ testi ile sözel ve muhakeme yeteneği ölçmek amaçlanmıştı. Bu testler sınıf 

öğretmenleri tarafından öğrencilere uygulanarak araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. 

Öğretmenlere test sonucu ilk yüzde 20’ye giren öğrencilerin listesi verilmiştir fakat bu liste 

öğrencilerin başarısının doğru bir yansıması olamamakla birlikte liste heterojen ve her 

seviyeden öğrenciyi içeren bir listedir, fakat bu öğretmenlerden gizlenmiştir ve listeye giren 

öğrencilerin yüksek IQ’ya sahip oldukları söylenmiştir. Dönem sonunda başlangıçta uygulanan 

test aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. Uygulama sonucunda yapılan analizlere göre zihinsel 

anlamda iyi düzeyde olduğu söylenen çocukların, gerçekten dikkate değer oranda zihinsel 

gelişme göstermişlerdir. Rosenthal ve Jacobson’a (1968) göre, bu fark tümüyle öğretmenlerin 

kafasında oluşturulmuş olan beklentilerden kaynaklanmaktadır. Öğretmenler daha iyi gelişim 

göstereceği söylenmiş olan öğrencilere, geliştirmiş oldukları olumlu beklentiler doğrultusunda 

daha sabırlı ve yüreklendirici davranmış, beklentilerini onlara ses tonu, yüz ifadesi ve benzeri 

yollarla iletmişlerdir. Bu durum da öğrencilerin kendilerine ilişkin algılarını olumlu yönde 

etkileyerek onları daha fazla çalışmaya güdülemiştir (Madran, 2004). Burada öğretmenlerin 

anlatmak istedikleri şeyi ne şekilde ve ne zaman söylediği, duruşu, beden dili, hatta dokunuşu 

bile öğrencilere onlardan yüksek performans beklediğini yansıtmış olabilir. Bu şekilde 

gerçekleşen iletişim yoluyla birlikte öğrencilere kendi benlik kavramlarını, kendilerinden yana 

beklentilerini ve motivasyonlarını, algı ve anlama stil ve yeteneklerini değiştirerek öğretmen 

öğrencilerin öğrenmelerine büyük ölçüde yardımcı olmuş olabilir. Söz konusu deneyde 

öğretmenlerin öğrencilerle geçirdiği vakit arasında bir fark yoktur, ancak ilişkilerin niteliğinde 

değişiklik söz konusu olmuştur. Bu sonuçlar, yüksek beklentiler yüksek performansa nasıl yol 

açabilir sorusunun bir örneğidir (Kramer, 2002) ve bunun sonucunda "bir çocuğa başarılı 

olacağına inandığınızı belli ederseniz başarma ihtimali artar" kehaneti çıkmış ve Pygmalion 

Etkisi tam anlamıyla gerçekleşmiştir (http://birgunbiryerde.blogspot.com.tr, 2014). Bu çalışma 

sonunda beklentilerin etkisi test edilmiş olup, beklentilerin başarıyı veya performansı etkilediği 

sonucuna varılmıştır. 

Pygmalion etkisi, yüksek başarı beklenen öğrencilerin yüksek performans 

göstereceğini, diğer taraftan öğrencilere yönelik oluşturulan düşük beklentilerin, öğrencilerin 

performanslarında düşüşe yol açacağını öne süren bir yaklaşımdır (Kramer, 2002). 

Öğretmenlerin öğrencilere yönelik beklentileri başarı seviyesini belirler. Açıkçası öğretmen 

beklentileri öğrencilerin başarı niteliğinin ve niceliğinin oluşmasında önemli rol oynar. 

Araştırmalar öğretmenlerin öğrencilerin yüksek yeteneğinin olduğuna inandığında, sözsüz 

iletişim tekniklerinden göz kontağı kurma, öğrencinin başını okşama, öğrenciye doğru eğilme, 

gülümseme gibi davranışlarda daha sık bulunduğunu; az yetenekli olduğunu düşündükleri 

öğrencilerle daha az sözsüz iletişim kurduklarını göstermektedir (Bamburg, 1994). Öğretmenler 

http://birgunbiryerde.blogspot.com.tr/
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başarıdan yana yüksek beklenti içine oldukları öğrencilere daha fazla fırsat verirler ve onlarla 

daha çok aktivite yaparlar. Tam tersi başarısız olacağını düşündükleri öğrencilere daha az fırsat 

tanırlar (Saphier ve ark., 2008). Sınıf ortamında Pygmalion etkisini incelemek amacıyla yola 

çıkan RubieDavis ve arkadaşları (2014) yaptıkları çalışma ile öğretmenlerin öğrencilerinden 

yana yüksek beklenti oluşmasını sağlamışlar ve yüksek beklentinin öğrencilerin matematik 

puanlarında bir artışa yol açtığını tespit etmişlerdir. Yaptıkları çalışmada kontrol grubunda yer 

alan öğrencilerin bir akademik yılda başarı puanlarının yaklaşık %28 arttığını tespit ederek 

beklentilerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuşlardır. 

Genelde öğretmenin öğrencilere ilişkin beklentileri okulun ilk birkaç günü içinde 

biçimlenir. Bazı beklentiler daha öğrencilerle tanışmadan önce oluşur. Öğretmenler öğrenciler 

bir önceki sınıf düzeylerini ve başarılarını belgeleyen notları okuyabilirler, öğrencilerin bir 

önceki sınıf öğretmenleriyle konuşabilirler ve onların izlenimlerini dinleyebilirler. Bunun 

sonucunda da öğrencilere yönelik birtakım beklentiler oluştururlar. Bazı beklentiler ise 

öğretmenin öğrenciyi ilk görüşüyle şekillenir (Kramer,2002). Öğrencilerin vücut yapısı, 

cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, öğrenciye verilen isim, çekiciliği, lehçe ve sosyoekonomik 

düzeyleri öğretmen beklentilerinin oluşmasında etkilidir (Good, 1987). Tauber (1998) 

beklentiler şekillendikten sonra onları değiştirmenin çok zor olduğunu söyler. Yüksek beklenti 

oluşturmak ve onu anlamlı bir hale çevirmek zor bir iştir, çaba gerektirir (Arnold, 1997) Bu 

nedenle öğrenci ihtiyaçlarına uygun bir şekilde öğretim uygulamak ve öğrencileri tanımaya ve 

anlamaya çalışmak önemlidir (Kramer, 2002). Saphier ve arkadaşları (2008) öğretmenlerin 

öğrencilere şu üç mesajı vermeleri gerektiğini söyler: “Bu senin için önemlidir”, “Yapabilirsin” 

ve “Senden vazgeçmeyeceğim”. 

 Öğretmenler kelimeler aracılığıyla bu beklenti ve düşüncelerini öğrencilerine 

iletmelidirler. Ayrıca beden dilini de iyi kullanmalıdırlar. Gülümseme, öğrencinin yanına gitme, 

başını okşama, göz teması kurma gibi davranışlar etkili olmaktadır. Saphier ve arkadaşları 

(2008) öğrenci performansına yönelik beklentileri dört biçimde tanımlamıştır: 

➢ Yapılan işin niceliği ve niteliği (öğrenci çıktısı ve verimliliği) 

➢ Çalışma alışkanlıkları ve çalışma prosedürleri (bireysel çalışmanın nasıl 

gerçekleştiği) 

➢ İşletme ve temizlik rutinleri (akademik olmayan prosedürleri) 

➢ Kişilerarası davranış (öğrencilerin birbirlerine yönelik davranışları ve iletişimleri) 

 Beklenti iletişiminin gerçekleşmesi için ise yine Saphier ve arkadaşları (2008) şu altı 

özelliği vurgulamışlardır: 

➢ Direkt: Beklenti genellikle sözlü olarak açık bir biçimde öğrenciye iletilmesi, 

➢ Spesifik: Öğrenci performansına yönelik beklentilerin detayları yazılı veya sözlü 

özel bir iletişim aracı ile açıkça ifade edilmesi, 

➢ Tekrarlanan: Öğrencinin beklentiyi içselleştirebilmesi için sık sık tekrarlanması, 

➢ Pozitif beklenti: Beklenti ifadesinin “Bunu yapabilirsin” gibi olumlu olması, 

➢ Model olma: Öğretmenin bir model olarak davranışı sergilemesi, 

➢ Azim: Öğretmenin öğrenciye yönelik beklentilerinde tekrarlayıcı ve tutarlı olması. 

Eğitim alanında yapılan çalışmalara paralel olarak tıp alanında da hekimin ya da 

psikiyatrın beklentilerinin hastanın beden veya zihin sağlığı üzerinde müthiş bir etkisi 

olabileceği uzun süredir saptanmış bulunuyor. Hastaların ve tedavi uzmanlarının zihinlerinde 

olup biten her şey, özellikle her iki tarafın beklentileri uyuşuyorsa, sonucu belirleyebilir. 

Sözgelimi, doktorun bir hastalığın seyri konusundaki kötümser tahmininin genellikle hastaya 

zarar verdiği gözlenmiştir. Keza, yeni bir ilacın veya yeni bir tedavi yönteminin yaratacağı 

sonucun hekimin beklentilerinden büyük ölçüde etkilenebileceği tıp uzmanlarının yalancı ilaç 
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etkisi adını verdikleri sonuç bilinen bir olgudur (Livinston, 1969). 

Pygmalion etkisinin genel anlamada davranışları nasıl etkilediğine bakacak olursak; 

kişinin inanç ve düşünceleri, beklenen davranışın oluşmasına neden olacak bir durum oluşturur. 

Yüksek başarı beklenen bir kişinin, yüksek performansla çalışması beklenir. “Biliyorum ki en 

iyisini yapacaksın” veya “Bu senin için zorlayıcı olabilir.” Bu ipuçları beklenen davranışların 

oluşmasına ortam oluşturur (Kramer, 2002). Bir kişinin başka bir kişiye dair beklentileri ve o 

kişi hakkındaki düşünceleri karşıdaki kişinin davranışlarını uzun vadede etkileyebilir (Loftus, 

1995). Bu etki pygmalion etkisini ortaya koyar. Kashen (2011) beklentiler ile davranışlar 

arasındaki ilişki döngüsünü Şekil 1'deki açıklamıştır. 

Şekil 1.Pygmalion Etkisi ile Davranışlar Arasındaki İlişki( Kashen, 2011) 

Pygmalion etkisi temelde kendi kendini gerçekleştiren kehanet sonucudur. Bu etki bir 

beklenti anında oluşan tepki değil, daha ziyade özyeterlik, motivasyon ve beklentiden oluşan 

bir süreci içermektedir (Wang, 2000). Bu süreçte yüksek beklenti sonucu öz yeterlik algısı ve 

motivasyonun yükselme ihtimali söz konusu olduğundan artan özgüven ve motivasyonla 

birlikte gösterilen çabanın da artması muhtemeldir. Bunun tam tersi olduğu durumlar da 

olabilmektedir. Düşük beklenti sonucun da özyeterlik algısı ve motivasyonda azalma durumu 

ortaya çıkabilir. Böylelikle de davranışın ya da performansın olumsuz yönde etkilenme ihtimali 

yüksektir. Böyle bir durumda da pygmalion etkisinin tersi olarak tanımlanan “golem etkisi” söz 

konusu olmaktadır. 

Golem Etkisi 

 Pygmalion etkisinin hem olumlu hem de olumsuz beklentileri içerdiği konusunda görüş 

birliği vardır (Chang, 2011). Pygmalion etkisinin negatif görünümüne “Golem etkisi” 

denmektedir. Bir bakıma golem etkisi, düşük beklentilerin davranışları olumsuz yönde 

etkilemesi durumudur. Örnek olarak bir öğretmenin düşük beklenti içerisinde olduğu öğrenciyle 

daha az iletişim kurması gösterilebilir. Bamburg (2003), öğretmenlerin öğrencilerden düşük 

beklenti içerisinde olmasını, öğrencilerin potansiyel akademik başarılarını değerlendirme 

çabalarından daha çok, onların kabiliyetine önem vermemelerine ve öğretmenlerin kendi 

performans düzeylerini düşük görmelerine bağlamaktadır. Sınıfta öğretmenin öğrencileri 

hakkındaki düşünceleri, okulda yöneticinin öğretmenler hakkındaki düşünceleri ve genel olarak 

toplumun öğretmen ve okul yöneticileri hakkındaki düşünceleri, öğretmenin statüsünü 

etkilediği gibi sınıfta öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkileri de yönlendirebilmektedir. Bu 

açıdan öğretmenlerin öğrenciler hakkında olumlu düşünce ve tutum geliştirilmeleri, 

başarısızlığa inanmamaları, başarısızlıkta bile olumlu bir yan görebilmeleri gerekir 

(Aydoğan,2003). McNatt (2000)’in pygmalion etkisi çalışmalarına yönelik 17 çalışma üzerinde 

yaptığı meta analiz sonucu golem etkisi olarak tanımlanan pygmalionun negatif etkisinin yani 

negatif beklentilerin, pozitif beklentilerin ortaya çıkardığı etkiye göre daha güçlü bir etki 
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yarattığı tespit etmiştir. Ayrıca erkeklerin kadınlara göre beklentiler tarafından daha kolay 

manipüle edildikleri sonucu ortaya çıkarmıştır. 

 Carmen ve Ghinea (2013), pygmalion etkisi ile ilgili literatürde yapılan çalışmalardan 

yola çıkarak pygmalion ve golem liderlik tiplerinin kişilik ve teknik özelliklerini Tablo 1'deki 

gibi özetlemiştir.  

Tablo 1. Pygmalion Lider ve Golem Lider Tiplerinin Kişilik ve Teknik Özellikleri 

 Pygmalion Lider Golem Lider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel 

Özellikler 

 

Çoşkulu (Enthusiastic) (Sönük)Uninspiring  

Sabırlı (Patient)  Sabırsız (Lack of patience) 

Açık İletişim Tarzı (Open communication style)  Kapalı İletişim Tarzı (Closed communication 

style) 

Konuşmak kolay (Easy to talk to) Yaklaşmak Zor (Difficult to approach)  

Duygusal anlamda stabil(Emotional stability) Duygusal anlamda istikrarsız (Emotional 

instability)  

Yüksek Beklentili (High expectations)  Düşük Beklentili (Low expectations) 

Başkalarının düşüncelerine yüksek önem verir 

(High consideration for others’ ideas, opinions) 

Başkalarının düşüncelerri onu ilgilendirmez 

(Not interested in others’ ideas, opinions) 

Hataları fırsat olarak görür (Mistakes seen as 

opportunities  

Hatalrı olumsuz olarak görür (Negative view of 

mistakes)  

Teşvik Edici (Encouraging) Cesaret Kırıcı (Discouraging) 

Kabul Edici (Accepting) (Intolerant) 

Empati kurar (Empathic)   Empatik yaklaşmada yetersiz (Lack of empathy 

)  

Kendine güvenir (Confident) Kendime güveni zayıf (Lacking confidence) 

Başkalarına güvenir (Trusts others) Başkalarına güven eksiliği duyar (Lack of trust 

in others) 

 

 

 

 

Teknik 

Özellikler  

İşbirlikçi tartışma (Collaborative negotiation) Rekabatçi tartışma (Competitive negotiation) 

Başarıyı ödüllendirir (Reward achievement) Başarıyı görmezden gelir (Disregard 

achievement) 

Ilımlı iklim oluşturur (Setting warm climate) Destekleyici değildir (Does not offer support) 

Geri bildirim sunar (Offering feedback) Geri bildirim vermekle ilgilenmez (Not 

interested in giving feedback( 

(Large amount of / difficult material)  (Diluted curriculum) 

Öğrencilerin cevaplarını önemser (Call on students 

for answers) 

Öğrenclerin cevaplarıyla ilgilenmez (No interest 

in hearing students’ answers) 

Modeller (Modeling) Örnek oluşturamaz (Does not set an example) 
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Yönetim ve Pygmalion Etkisi Arasındaki İlişki 

Öğretmenlerin beklentilerinin öğrencileri üzerindeki etkisi ile örgütlerdeki liderlerin de 

çalışanlar üzerindeki beklentileri benzer özellikler taşır (Bezuijen, vd. 2009). Pygmalion’un 

sınıf ortamındaki etkililiğinin tanıtılmasının hemen ardından, örgütsel ortamlar da pygmalion 

etkisi test edilmiştir ve literatüre girmiştir. Livingston 1969’da yönetimde pygmalion etkisini 

araştırdığı ve bir dizi örnek olayı yayınladığı çalışma ile Pygmalion etkisi özgün okul ortamının 

ötesinde diğer alanlara da genelleştirilebilir olmuştur (Locke ve White, 2000). Burada 

yöneticilerin çalışanlara yönelik oluşturduğu beklentilerinin onların performanslarını ve 

dolayısıyla başarılarını etkilediği öne sürülmektedir. Yöneticilerin yanlarında çalışanlara 

davranış tarzları onların performansını etkiler (Bridge, 2003). Yüksek performans göstermesi 

beklenen çalışanlar, liderleri düşük beklenti içinde olanlara göre kendilerini geliştirmek adına 

daha çok motive olurlar (Bezuijen, ve diğ., 2009). Başarılı yöneticilerin zihninde, etkinlik 

düzeyi daha düşük olanların zihninde olmayan bir şeyler gerçekleşir. Üstün yöneticiler, 

astlarının gerçekleştireceği yüksek performans beklentileri oluştururlar ve buna karşılık, 

yetersiz yöneticiler, benzer bir tepki sağlamakta başarılı değildirler.  Eğer astlarının performans 

düzeyinde gelişme sağlayabileceklerine inanıyorlarsa, onlardan çok şey bekleyecekler, onlara 

beklentilerinin gerçekleşeceği inancına yönelik davranış sergilerler. Ama eğer astlarını 

yetenekleri konusunda kuşkuları varsa, onlardan daha az şey bekleyecekler ve onlara karşı daha 

az inanarak davranacaklardır. Başka bir deyişle, üstün yöneticilerin geçmişteki başarı grafiği ve 

yeteneklerine olan inancı, beklentilerine güvenilirlik sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu 

yöneticilerin astları söz konusu beklentileri gerçekçi bulacak ve gerçekleşmesi için yoğun çaba 

harcayacaktır (Livingston, 1969) 

Bir liderin astlarına ilişkin beklenti düzeyi ile astların yetenekleri arasında doğrusal bir 

ilişki vardır. Yüksek beklenti içerisinde bulunan liderler yetki dağılımı yaparlar ve görevlerini 

devredebilirler (Whiteley ve diğ., 2012). Gerek iş çevrelerinde gerekse eğitim örgütlerinde 

etkililiği ve verimliliği gerçekleştirmenin önemli yolarından biri personel ve öğrenciler 

hakkında olumlu düşünceler beslemektir. Yöneticilerin çalışanları hakkında çalışkan, verimli 

ve başarılı bir inanç taşıması, onlara karşı bu tür tutum sergilemesi ve davranışlar göstermesi 

sonucunda çalışanların verimliliğinde artış görülmektedir. Bununla birlikte kişilere başarısız, 

tembel gibi bir inanç beslendiğinde ve buna paralel tutum ve davranışlar sergilendiğinde, o 

kişinin gerçekten de etkili bir performans göstermediği görülmüştür (akt. Aydoğan,2003). 

Livingston (1969) endüstriyel kuruluşlar için hazırlanan bir dizi örnek olay incelemesi 

sonucu şu olguları ortaya koymuştur: 

• Yöneticilerin astlarından beklentileri ve onlara gösterdikleri davranış, astların 

performansını ve meslekte ilerlemesini büyük ölçüde etkiler. 

• Üstün yöneticilerin ayırt edici özelliği, astların yerine getireceği yüksek beklentiler 

yaratma yeteneğidir. 

• Etkili olamayan yöneticiler bu tür beklentiler geliştiremezler ve sonuç olarak bundan 

astların üretkenliği zarar görür. 

• Astlar, genellikle, kendilerinden ne beklendiği kanısındaysalar, öyle davranırlar. 

Morrison (2017) yöneticilerin beklentilerinin çalışanları önemli derecede etkilediğini 

vurgulayarak, yöneticilerin çalışanlar üzerindekini olumlu etkisini arttırmaları için şu soruları 

değerlendirmenin önemli olduğunu belirtmiştir: 

1. Gerçekten çalışanlarımın zeka ve yeteneklerinin çabayla geliştirilebileceğine 

inanıyor muyum? 

2. Çalışanlarımın bu gayreti göstermek istediğine inanıyor muyum? 

3. Üstün çaba harcayan bir yönetici miyim?  

4. Çalışanlarıma yönelik oluşturduğum olumlu beklentilerimi gün içerisinde 

hareketlerime ve konuşmalarıma nasıl yansıtırım? 
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Bu soruların yanıtlarını kendinde arayan yönetici, çalışanları motive edici, kendi 

olumsuz ruh halini çalışanlara yansıtmamaya çalışan, açık iletişim kuran, destekleyici,  

geribildirim sunan, çalışanlara güvendiğini hissettiren davranış biçimleri sergilemeye dikkat 

eder. Bu durumda, çalışanların kendilerine yönelik algıları ve beklentilerinde olumlu yönde 

değişkenlik olması ve ardından başarı için daha fazla performans ve çaba gösterme eğiliminde 

olmaları söz konusu olabilecektir.  Böylelikle çalışanlar yöneticilerinin beklentilerini hatta daha 

fazlasını karşılamış olmaları kaçınılmaz bir durum olacaktır. Yönetici ve çalışan davranışları 

arasındaki ilişki Jenner (2004)  ve Eden (1984)'ten yararlanılarak aşağıdaki şekil yoluyla 

gösterilmiştir:                      

                                            Yöneticinin Beklentileri 

                                                                                             

                 Performans                                                                                Liderlik 

  

                                          

        Çalışanların Davranışları                                                Yöneticinin Davranışları 

                                                       

            

 

 Çalışanların motivasyonu  

Şekil 2. Örgütlerde Pygmalion Döngüsü 

 Bir örgütün unsuru birey ve gruplar olduğundan beklenti olgusunun örgüt içinde göz ardı 

etmek mümkün değildir.  Örgütlerde yöneticilerin astlarından bekledikleri performans, büyük 

ölçüde bu kişilerin performansını ve kariyer gelişimini olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkiler. 

Aynı şekilde yöneticilerin birlikte çalıştığı kişilere davranış tarzları, onlarla iletişimleri, yine 

onların performansını ve kariyer gelişimini olumlu ya da olumsuz etkiler (Bridge, 2003). 

 Pygmalion etkisi yönetimde, büyük ölçüde iki temel olgu ile açıklanabilir. Bunlar, liderlik 

davranışı ve bireyin kendi beklentileridir (Locke ve White, 2000). Liderler çalışanlar ilişkin 

oluşturdukları beklentilerinin çalışanların performansını büyük ölçüde etkilediğinin bilincinde 

olmalıdır. Etkin liderler hem kendilerine hem de çevresindekilere güvenirler. Çalışanların 

performansları üzerindeki etkilerinin farkındadırlar (Chirayath ve diğ., 2009). Yüksek beklentili 

liderler destekleyici bir iklim oluştururlar, çalışanların başarılarının içsel süreçlere, istikrara ve 

kendi davranışlarına bağlı olduğunu bilirler (Eden ve diğ., ,2000). 

 Yöneticiler, beklentilerin düşüklüğünden kaynaklanan olayların bunaltıcı döngüsünden 

sadece duygularını çalışanlardan gizleyerek kurtulamazlar. Yöneticiler eğer çalışanlarının 

performansının yetersiz kalacağına inanıyorlarsa, beklentilerini gizlemeleri hemen hemen 

imkânsızdır, çünkü mesaj genellikle kendilerinin bilinçli bir hareketi olmaksızın, istemeden 

iletilir. Aslında, yöneticiler, en az şey ilettiklerini sandıklarında genellikle en çok şeyi iletirler. 

Sözgelimi, hiçbir şey söylemedikleri soğuk ve ketum davrandıkları zaman, bu genellikle 

çalışanlardan birinin onların canını sıktığını ya da çalışanlardan birini yetersiz bulduklarını 

gösterir. Sessiz kalmak, olumsuz duyguları, açıkça eleştirmekten kimi zaman daha da etkili bir 

şekilde iletir. Beklentilerin iletilmesinde yöneticinin ne dediği nasıl davrandığı kadar önemli 

değildir. Kayıtsız ve niyetini açıkça belirtmeyen davranış genellikle beklenti düşüklüğünün 

ifadesidir ve performansın düşmesine yol açar (Livingston, 1969). 



Mukadder BOYDAK ÖZAN ve Seda GÜNDÜZALP 

76 
 

Pygmalion etkisinin yönetim alanındaki yansımasını özetleyecek olursak; kişinin 

beklentisini gerçekleştiren bu kehanetin işleyişi; yüksek beklentilerin, yüksek performans; 

düşük beklentilerin de düşük performansa neden olduğu bir döngü halinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Profesyonel yönetim alanında pygmalion kavramı, 3 temel ilke ile özetlenebilir 

(www.innovationmanagement.se, 2014): 

➢ Yöneticiler çalışanlar hakkında çeşitli beklentiler oluştururlar. 

➢ Hedef belirleme, planlama ve geribildirim sağlama gibi süreçler aracılığı ile bu 

beklentilerini çalışanlara iletirler. 

➢ Çalışanlar da kendilerinden beklenenler doğrultusunda tepki verme ve davranma eğilimi 

gösterirler. 

 İyi performans gösteren çalışanlar ile yetersiz performans gösteren çalışanlar arasındaki 

fark, ne kadar ücret ödendiği değil, nasıl davranıldığıdır. Bütün yöneticiler, çalışanlara, 

karşılıklı üstün performans beklentisine yol açacak biçimde davranmasını öğrenebilirler. 

Pygmalion sürecindeki en temel ilke yöneticilerin performans beklentileri çalışanların 

performanslarını etkilediğidir. Beklentiler çalışanların yaratıcılıklarını etkilemede önemli bir 

adımdır ve davranışlarının yönünü ve gücünü belirleyen motivasyonel bir etki yaratır (Tierney 

ve Farmer, 2004). 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

 Alan yazında pygmalion etkisi olarak tanımlanan olguyla ilgili birçok çalışma yapılmış 

(Berlew ve Hall, 1966;  Stedry ve Kay, 1966; Korman, 1971; King, 1971; Alpert, 1975; Feldman 

and Prohaska, 1979; Eden ve Ravid, 1982; Eden ve Shani, 1982; Bamburg, 1994; George, 2006; 

Howe, 2008; Washington, 2008; Inomori ve Analoui, 2010; Yurong ve Lin, 2014; Chadha ve 

Narula, 2016; Armando ve Filho, 2016; Niari ve ark., 2016; Morrison, 2017; vb.) ve kişinin 

davranışlarını ve performansını yüksek beklentilerin büyük ölçüde olumlu yönde etkilediği 

bunun yanı sıra düşük beklentilerin olumsuz yönde etkilediği bu çalışmalarla ortaya 

koyulmuştur.   

 Yapılan çalışmalarla, bireylerin davranışlarının çevresindekilerin onlara ilişkin 

oluşturduğu beklentilerle büyük ölçüde etkilendiği ve beklentiler doğrultusunda davranış 

sergileme olasılığının yüksek olduğu görülmüştür. Büyük olasılıkla bir öğretmen öğrencisinden 

ya da bir yönetici çalışanından yana yüksek beklenti içerisinde ise öğrenci ya da çalışan 

beklentiler doğrultusunda hareket edecektir. Tam tersi durumda yani düşük beklentiler söz 

konusu olduğunda ise yine öğrenci ya da çalışan kendisinin yetersiz olduğunu düşünerek, 

kendisinden yana da düşük beklenti içerisinde olacak ve başarı için herhangi bir çaba 

göstermeyecektir. Böylelikle beklentiler doğrulanmış olacaktır. 

Bu çalışmada, pygmalion etkisi ile araştırmalar incelendiğinde bu etkinin gerçekliği ile 

ilgili çalışmaların yurt dışında oldukça fazla olduğu; özellikle pygmalion etkisinin önemini 

vurgulayacak birçok deneysel çalışma yapıldığı fakat, ülkemizde bu konuya ilişkin gerekli 

önemin henüz verilmediği, pygmalion etkisi ile çalışmaların yok denecek kadar az olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple literatürde yapılan çalışmalara kuramsal açıdan yaklaşan ve pygmalion 

etkisinin önemini ortaya koyan bu çalışmanın gerek yönetim bilimleri alanında gerekse eğitim 

bilimleri alanında pygmalion etkisini ortaya koyacak çalışmalara ışık tutması umulmaktadır. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE (1908-1918) İMALAT-I HARBİYE 

FABRİKALARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÜRETİMİ 

 

THE MANUFACTURE OF ARMS AND AMMUNITION IN THE STATE ARSENAL 

/MILITARY FACTORIES IN THE SECOND CONSTITUTIONALISED ERA (1908-1918) 

Ersoy ZENGİN 

 

ÖZET 

II. Meşrutiyet döneminde sekiz yıllık bir sürede savaşlar neredeyse kesintisiz olarak 

devam etmiş; Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları yaşanmıştır. Devletin varlığını 

sürdürebilmesi için savaşlarda başarı kazanması gerekiyordu. Başarı ise eğitimli ve modern 

harp gereçlerine sahip ordularla sağlanabilirdi. Ordu ihtiyaçlarının önemli bir kısmının 

siparişlerle yabancı ülkelerden alınıyor olması II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında devletin 

silah fabrikalarını işletip işletmemesi konusunu gündeme getirmiştir. Savaşların patlak vermesi 

ve harp malzemelerinin yabancı ülkelerden temin edilememesi ise yerli üretimin önemi ortaya 

çıkarmıştır. İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti’ne bağlı olan Zeytinburnu, Kırkağaç, Tophane ve 

Bakırköy’de bulunan silah, mühimmat ve barut fabrikaları ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve 

mühimmatı üretmede büyük bir başarı göstermiştir. Bu çalışmada II. Meşrutiyet döneminde 

Osmanlı Devleti’nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayan İmalat-ı Harbiye Müdüriyetine 

bağlı fabrikalarda yapılan üretim incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Silah, Mühimmat ve Barut Üretimi, İmalat-ı Harbiye. 

 

ABSTRACT 

 

 The wars had been continued for eight years without interruption in the Second 

Constitutionalised Era; Turco-Italian War, Balkan Wars and The First World War had been 

experienced. The government had to succeed in the wars in order to continue its existence. The 

success would be provided with the trained armies with modern military equipments.  The fact 

that the significant parts of the army needs had been taken from foreign countries by order 

caused  to question the ability of the state to operate armories. The outbreak of the wars and the 

inability of the state to obtain the military equipment from the foreign countries revealed the 

importance of the domestic production. The armory, the ammunition plant and the powder mill, 

located in Zeytinburnu, Kırkağaç, Tophane and Bakırköy which were attached to the Military 

Factories Management (İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti) showed great success in producing arms 

and ammunition that the army needed. The study will analyse the production in the factories 

attached to the Military Factories Management, which provided the Ottoman Empire's need for 

arms and ammunition. 

Keywords: The Second Constitutionalised Era, The Armory, The Ammunition and, Powder 

Plant, Military Factories. 

 

                                                           
Bu makale “Tophane-i Amire’den İmalat-ı Harbiye’ye Osmanlı Devleti’nde Harp Sanayii (1861-1923), isimli 

tezden üretilmiştir. 
 Yrd. Doç. Dr., Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-TUNCELİ, ersoyzengin@munzur.edu.tr 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayan birim Tophane-i Amire 

Nezaretiydi. 18 Aralık 1909 tarihinde Tophane-i Amire Nezareti İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti 

adını almıştır.1 Bu tarihten itibaren Karadeniz ve Akdeniz İstihkâm Alayları İmalat-ı Harbiye 

Müdüriyetinden alınarak Harbiye Nezaretine bağlanmıştır. Böylece İmalat-ı Harbiye 

Müdüriyeti boğazlar savunmasını bırakarak sadece silah ve mühimmat üretimiyle 

görevlendirilmiştir.2 Meşrutiyetle birlikte Mahmud Şevket Paşa’nın gayretleriyle İmalat-ı 

Harbiye Fabrikalarında modernizasyon çalışmaları başlatılmıştır.3   

1911 de Trablusgarp Savaşı sırasında Harbiye Nezareti, tüfek kundağı alımı için 

Amerikalı yetkililere müracaatta bulunmuştur. ABD Hükümeti yaptığı incelemeler sonucunda 

“dolaylı yoldan kaçak savaş malzemesi ticaretinin teşvik edilmesini” meşru saymakla birlikte 

İtalya’ya karşı düşmanca davranılmasını kötü bir politika olarak değerlendirilerek, kundak 

satışına izin vermemiştir.4 Böylece ABD’nin ilk savaş malzemesi ambargosu gerçekleşmiştir.5 

Amerika’nın Osmanlı Devleti’ne uyguladığı bu mini ambargodan sonra, İttihat ve Terakki 

yönetimi, bir yandan bazı ithal yasakları koyarken, öte yandan silah imalatını devlet tekeli 

olarak örgütleme yönünde girişimlerde bulunmuştur.6 

 

1. Devletçilik Tartışmaları 

Osmanlı Devleti’nde özel teşebbüs tarafından oluşan bir sanayileşme hareketi 

olmadığından Tanzimat’la birlikte devlet eliyle ordu ihtiyaçlarının karşılaması için deri, kumaş, 

                                                           
1Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Ali Evrak Odası, ( BEO), 3678/275843, 18 Aralık 1909.  
2 Meclis-i Ayan Zabıt Cerideleri (MAZC), Devre: 1, İçtima Senesi: 2, Birleşim: 92, Cilt: 2, 9 Haziran 1326 (22 

Haziran 1910), s. 555. 
3 Zeytinburnu Fişek Fabrikasında bulunan buhar makinesi 1909 yılında yenilenmiştir. BOA, Şura-yı Devlet (ŞD), 

650/70, 3 Şubat 1909. 
4 1911 yılında Osmanlı Devleti merkezden oldukça uzakta bulanan Trablusgarp’taki birliklerine silah ve cephane 

temini için deniz aşırı silah ve cephane kaçakçılığını teşvik etmiştir. Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse 

Zabıt Cerideleri (TBMMGCZC), Devre 1, Cilt 1, İctima 1, 29 Mayıs 1336 (29 Mayıs 1920), s. 44. Trablusgarp 

Harbi imkânsızlıklar içinde yürütülmüştür. 13 Ağustos 1911 tarihinde Trablusgarp ve Bingazi’de 43.426 adet 

Mauser, Martini tüfeği ve kapaklı denilen Snider tüfeklerinden de 30.000 kadar bulunmaktaydı. Akdeniz’de 

İtalyan gemileri üstün konumda olduğundan İstanbul’dan Trablusgarp’a gönderilen silah ve mühimmat nakliyatı 

zorlukla yapılmıştır. Trablusgarp’ta Osmanlı askeri ve yerli mücahitler özellikle mühimmat sıkıntısı çekmekteydi. 

Atılan her fişeğin kovanı toplanarak yeniden doldurulmaktaydı. Fişekleri doldurmak için kurşun, barut ve kapsül 

gerekmekteydi. Barut İstanbul’dan gönderilen bir usta tarafından yapılmaktaydı. Kapsül Trablus, Bingazi, Tunus 

ve Mısır’dan kaçak olarak sağlanmaktaydı. Kurşun ise İtalyan birliklerinin attığı şarapnellerden temin 

edilmekteydi. Trablusgarp’ta İtalyan birliklerine karşı savaşan mücahitlerden birkaçı düşmana görünerek şarapnel 

atışlarının başlamasını sağlıyordu.  Şarapnellerin içi misketle dolu olduğundan ateş kesildikten sonra bu misketler 

toplanarak fişek yapımında kullanılmaktaydı. Mühimmat sıkıntısı hat safhada olduğundan bir mühimmat fabrikası 

kurulması düşünülmüşse de bu gerçekleşmemiştir. Mühimmat temini için kaçakçılık teşvik edilmiştir. İstanbul 

Hükümeti Trablusgarp’a silah ve mühimmat yanında İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında çalışan personelden de 

göndermiştir. Nitekim 26 Aralık 1911 tarihinde İstanbul’dan kalkan Beğin vapurunda 1.334 sandık cephane, 108 

ton ağırlığında 1.000 adet dağ topu mermisi, 500.000 Martini 800.000 Mauser fişeği dört Maxim ve üç Hotchkiss 

olmak üzere yedi makineli tüfek, 50 km’lik telefon teli, iki tüfekçi, bir demirci ve dört makineli tüfek eri 

bulunmaktaydı. Bkz. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri; Osmanlı-İtalyan Harbi (1911-1912), 

Genelkurmay Basımevi, Ankara 1981, s.  444-448. 
5 Oral Sander-Kurthan Fişek, Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929), İmge Kitabevi Yayınları, 

Ankara 2007, s. 66-67. 
6 Sander, s. 41. 
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silah ve demir-çelik üzerine fabrikalaşma hareketi başlamıştır. Bu konuda büyük bir başarı elde 

edilememişse de birçok devlet fabrikası Cumhuriyet devrinde de varlıklarını sürdürmüştür.   

Tanzimat döneminde birçok kez sadrazamlık yapmış olan Mehmed Emin Ali Paşa özel 

sanayi kuruluşlarının devlet tarafından desteklenmesi görüşündeydi. Bol miktarda bulunan 

hammadde değerlendirilerek yerli sanayi Avrupa mallarıyla sınırlı ölçüde rekabet edebilirdi. 

Bütün olanaklar kullanılarak ithalat sınırlandırılmalıydı. Yerli sanayi daha kaliteli ve ucuz mal 

üreten yabancı sanayi tarafından yok edilmişti. Yerli sanayiyi canlandırmanın yolu çok sayıda 

fabrika kurulmasını sağlayarak vatandaşları Avrupa usullerine alıştırmaktı. Özel sanayi 

kuruluşlarının devlet tarafından desteklemesini savunan Ali Paşa devlet fabrikaları için aynı 

görüşte değildir. Ali Paşa’ya göre; devletin maaşlı memurlarınca yönetilen fabrikalar çok 

masraflıydı ve özel sanayiyi boğuyordu. Devletin işlettiği fabrikaların; ilk tesis yatırımı, işletme 

ve bakım harcamaları, memur maaşları, emek ve zaman gibi faktörler göz önüne alındığında 

bir malın üretim maliyeti fiyat değerinden on kat fazla olmaktaydı. Elde bulunan birinci sınıf 

fabrika malzemesi, yapı ve makinalar hisse senedine çevrilip işletmelerin sevk ve yönetimi özel 

şirketlere teslim edilmeliydi. Böylece daha kaliteli mallar daha ucuza sağlanabilirdi.7 

Osmanlı devlet adamları sanayileşmiş Avrupalı devletlerin üretimi karşısında kendi 

esnafını korumaya çalışmış ve bir sanayi toplumu yaratma konusunda gayretleri olmuştur. 

Ancak bu gayretler genel itibariyle istenilen hedeflere ulaşmada yeterli olamamıştır. Edward 

Mead Earle, Osmanlı Devleti’nin sanayileşme çabalarının olumlu sonuçlanmamasını sermaye 

eksikliğine bağlamıştır. Earle’nin gözlemleri şöyledir:  

“Türkiye XIX. ve XX. Yüzyıllarda siyasi bakımdan olduğu gibi sanayi bakımından da geri kalmış bir 

ülke durumuna düşmüştü. Sanayi ürünleri, hâlâ eskinin el işçiliği ile meydana getiriliyordu. Avrupalı 

komşuları ise makineye dönmüşlerdi. Başka bir deyimle, Türkiye, Batı toplumu ve uygarlığının modern 

temeli olan sanayi devriminden geçememiş, aksine bunun kurbanı durumuna gelmişti. Çok büyük bir 

ustalık isteyen bazı lüks mallar dışında, eski usullerle yapılmış mallar Osmanlı toprakları içinde bile 

makine yapısı ucuz Avrupa malları ile yarışamaz duruma düşmüştü. Sanayileşen Batı’nın merhamet 

tanımaz rekabeti, ev dokumacısını, mahalle terzisini ve kunduracısını işsiz bırakmıştı. Buna karşılık 

Avrupa yöntemlerini benimsemek, makineyi, fabrikayı, fabrika şehrini ülkeye sokmak, bir süre Türkiye 

için olmayacak bir hayaldi. Çünkü bu hayali gerçeğe dönüştürecek sermaye yoktu. Genç Türkler bile 

sermayeye yol gösterecek gerekli teknik bilgiden yoksundular. Yabancı sermaye ve yabancı bilgi ise 

ancak Osmanlı İmparatorluğunun bağımsızlığını daha çok tehlikeye atacak sözler ve güvenceler 

karşılığında ülkeye çağrılabilirdi.”8 

Devlet fabrikalarının birçoğu askeri amaca hizmet etmekteydi ve idaresi Harbiye 

Nezaretindeydi. Zaman zaman devletin fabrika işletmemesi gerektiği konusunda eleştiriler 

alınmaktaydı. II. Meşrutiyet döneminde devletin fabrika işletip işletmemesi konusu üzerinde 

tartışılan konulardan olmuştur. 1911 yılında Meclisi Mebusan’da Harbiye Nazırı Mahmud 

Şevket Paşa bu eleştirilere şu şekilde cevap vermiştir; “Bu konuda dünyada iki örneğin 

olduğunu devletin fabrika işletmediği devletlerin başında özel sektörün çok gelişmiş olduğu 

İngiltere’nin bulunduğunu bildirmiştir. Fabrika işletenler örneğinde ise Almanya ve Belçika 

bulunmaktadır. Bu devletler askeri ihtiyaçlar için silah, gıda ve giyim fabrikaları 

işletmekteydiler. Mahmud Şevket Paşa Osmanlı Devleti’nde özel sanayi gelişmediği için 

devletin askeri fabrikaları işletmesinin zaruri olduğunu ifade etmiştir. Özellikle silah 

fabrikalarının terkedilmesi fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. Sanayisini özel teşebbüse bırakmış 

                                                           
7 Belgelerle Tanzimat, Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, Haz. Engin 

Deniz Akarlı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1978, s. 37-39,  
8 Edward Mead Earle, Bağdat Demir ve Petrol Yolu savaşı (1903-1923), Örgün Yayınları, İstanbul 2003, s.20-21. 
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olan İngiltere’de bile devletin silah fabrikası bulunduğu dile getirilerek İmalat-ı Harbiye 

Fabrikalarının devlet eliyle işletilmesinin doğru bir karar olduğunu savunmuştur.9 

Meclis-i Mebusanda askeri fabrikalarla ilgili yapılan bu tartışmaların İmalat-ı Harbiye 

işçileri tarafından yakından takip edildiği görülmektedir. Say ve Amel, 14 seneden beri 

Tophane Fabrikalarında çalışan Osman Kahraman tarafından çıkarılmaktaydı.10 Osman 

Kahraman devlet fabrikalarının satılmasıyla ilgili görüşleri şu şekildedir;   

“Bidayet-i meşrutiyetten beri Askeri Fabrikaları hakkında birçok rivayetler işitildi. Bu fabrikaların 

terakkisini Osmanlı hükümetinin şanıyla mütenasip bir hale gelmesini kendi menafi-i şahsiyelerine 

mugayir bulan birtakım garazkârlar fırsat düştükçe fabrikalar satılacak, ecnebilere verilecek, hükümet 

fabrikacı olamaz gibi sözlerle o fabrikalarda çalışan binlerce işçinin kuvve-i maneviyelerini kırmaktan 

geri durmuyorlardı… 

Bunların en büyük silah-ı müdafaaları işte görüyorsunuz ya? Hükümet Avrupa’dan ordunun kaffe-i 

levazımını alıyor artık bu fabrikalara ne lüzum var? Evet, hükümet-i meşrutamız Osmanlı ordusunu bu 

günkü halinde bulmuş olsaydı daha doğrusu kendi fabrikaları ihtiyacat-ı harbiye ve askeriyemizi temin 

edebilmek için imkân ve zaman müsait olsaydı hariçten on paralık bir şeyi almazdı…”11  

Osman Kahraman, özel sektörün güçlü olduğu yerlerde devletin fabrika işletmesine gerek 

olmadığını ancak şahsi sanayi kuruluşlarının olmadığı Osmanlı Devleti’nde bunun 

uygulanamayacağını, ordu ihtiyacı bugün Avrupa pazarından sağlanabilse de gelecekte 

ihtiyaçlarını buradan sağlayabileceğinin garantisinin olmayacağını bu nedenle devletin 

muhakkak olarak fabrikaları işletmeye devam etmesinin gerekli olduğuna inanmaktaydı.12 

Tatar pan-İslamcılarından Abdürreşid İbrahim13, Zeytinburnu Fabrikalarını ziyaret 

ederek Tearüf-i Müslimin isimli dergideki yazılarıyla devletçilik tartışmalarına katılmıştır. 

Abdürreşid İbrahim, Zeytinburnu Fabrikalar grubundaki Fişekhane’de incelemelerde 

bulunmuş, günde 150.000 adet fişeğin yerli olarak yapılıyor olmasından takdirle bahsettikten 

sonra fişekler için gerekli olan kapsüllerin Almanya’dan siparişle temin edildiğini belirtmiştir. 

Abdürreşid İbrahim kapsülün neden fabrikalarda üretilmediğini dergideki köşesinden 

yetkililere sormaktaydı.14 Abdürreşid İbrahim, kılıçhanede günde 30 adet kılıç üretilebildiğini 

15-20 amele daha görevlendirilirse günde 50 adet kılıcın üretilebildiğini söyledikten sonra artık 

                                                           
9 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZC), Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 60, Cilt: 4, 5 Mart 1327 (18 

Mart 1911), s. 128. 
10 Osman Kahraman “Tophane Fabrikaları” Say ve Amel, Numara:1, 9 Kanun-i evvel 1326, (22 Aralık 1910), s. 

10-11. 
11 Osman Kahraman, “Askeri Fabrikalar-I” Say ve Amel, Numara: 7, 10 Mart 1327 (23 Mart 1911), s. 11-13. 
12 Osman Kahraman, “Askeri Fabrikalar-II” Say ve Amel, Numara: 8, 24 Mart 1327 (6 Nisan 1911), s. 12. 
13 Aslen Buharalı bir Özbek aileden gelen Abdürreşid İbrahim Bey İslam dünyasının yaşadığı problemleri ortaya 

koyan ve bu sorunlar için çözüm yolları arayan bir düşünürdür.  Japonya’da İslamiyetin yayılması için 

çaılışmalarda bulundu. 17 Ağustos 1944 tarihinde Tokyo'da vefat etti. Mustafa Uzun, “Abdürreşid İbrahim”, 

DİA, 1988, cilt: 1, s. 295-297. 
14 Abdürreşid İbrahim, makalesinde Fişekhaneyi gezdiren askerler arasındaki sohbeti şöyle nakletmektedir: “Bana 

rehberlik etmekte olan neferlere sordum: niçin bizde kapsül yapılamıyor? Çocuklar yekdiğerine bakdı. Biri dedi: 

Bizim askerimiz ruhsuz cesettir.  Bunlara da cansız fişenk yakışır. 

 -Oğlum ben asker değilim sizin sözünüzü pek de anlayamadım. Böyle kapsülsüz fişenk olur mu? Yahut kapsüllerin 

burada imali mümkün olamıyor mu? 

-Hayır, niçin olmasın! Yapılırsa pek âlâ olur. Yalnız bizimkiler tam iş görmeye alışmamışlardır. Tam iş görmek 

şan ve şereflerine yakışmaz. Böyle yarı olursa Türk işidir.  

Çok taaccüp ettim. Yarın öbür gün bizim Mahmud Şevket Paşamız muharebe edecek yahut muharebeye başladık 

her şeyimiz mükemmel kapsül yok Almanya’ya sipariş olunacak da yapılacak da gelecek de muharebe edeceğiz.” 

Abdürreşid İbrahim, “Zeytinburnu Fabrikası” Teârüf-i Müslimîn, Cilt 2, Sayı 27, 16 Kanun- Evvel 1326 (29 Aralık 

1910), s. 36-38. 
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kılıçların da Almanya’dan sipariş edilmeye başlandığını, yerli üretim yapılabiliyorken sipariş 

yoluyla kılıçların temin edilmesini anlayamadığını bildirmiştir. 

 Abdürreşid İbrahim fabrikaların ihtiyacı olan bakırın da Almanya’dan siparişle temin 

edildiğini, alınan bakırın Osmanlı’dan ham olarak 6 kuruşa Almanlara satılıp orada işlendikten 

sonra Türkiye’ye 13 kuruşa satıldığını bildirmektedir. Önceki yönetimde siparişlerin gereksiz 

yere yapıldığını, bu siparişlerde büyük rüşvetlerin alındığını, yerli üretimin her zaman millet 

menfaatine olduğunu, milletin parasının heder edilmemesini bildirdikten sonra Meşrutiyet 

devrinde siparişten çok yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Milletin 

itimadını kazanmış olan Maliye Nazırı Cavid Bey’in “Devlet Fabrikacılık yapamaz” fikrini 

ileriye sürerek milletin elindeki bu fabrikaların yabancılara satılması fikrine şiddetle karşı 

çıkmıştır.15 

Liberal bir iktisat anlayışına sahip olan Maliye Nazırı Mehmed Cavid Bey iktisadi 

kalkınmayı dünya ekonomisiyle bütünleşmede görmektedir. Cavid Bey, İttihat ve Terakki 

döneminde (1908- 1918) altı yıldan fazla maliye nazırlığı yapmıştır. Ülkedeki sermaye 

birikiminin dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi sağlayacak güçte olmaması sebebiyle özel 

teşebbüsü geliştirmeye çalışmış, yabancı sermayeli şirket ve bankaların korunması ve 

desteklenmesi için çalışmalar yapmıştır.16 

Mehmed Cavid Beye göre serbest üretimin zorunlu bir sonucu olan serbest mübadele; bir 

barış, uzlaşma ve kaynaşma politikasıdır. Serbest ticaret güvenilir bir ticaret olduğu halde 

himaye usulü bir savaş politikası oluşturur. Milletler arasında olması istenen birliği bozar. 

Himaye usulü önce yalnız bir sahada uygulanırken zamanla sanayi ve ticaretin tüm alanlarına 

kısa bir sürede sirayet edeceğini savunmaktadır. Himaye usulünün bir ülkenin siyasi 

menfaatleri gereği olduğu görüşüne katılmamaktadır. Siyasi bir gaye ile bir devletin idare 

edeceği sanayinin miktarı sınırlı olup Tersane, Tophane ve makine-teçhizat fabrikaları gibi üç 

beş şubeden oluşmaktadır. En zor zamanlarda bile savaş malzemelerinin dışarıdan tedarik 

edildiğinin olaylarla tecrübe edildiğini bildiren Mehmed Cavid Bey devletin fabrika 

işletmesinin taraftarı olmamıştır.17 

 

2. Martini Tüfeklerinin Mauser Tüfeği Çapına Tahvili (Dönüştürülmesi) ve Fişek Üretimi 

Mauser tüfekleri 1887 yılında orduya kabul edilmiş, 1893’te bu tüfeğin Tophane 

Fabrikalarında seri üretimi için çalışmalar yapılmışsa da istenilen başarı elde edilememiştir.18 

1908 yılında Tüfekhane-i Amirede 200 adet Mauser filintası üretilerek bunlardan bir tanesi 

Tüfekhane ustabaşı tarafından Sultan II. Abdülhamid’e sunulmuştur.19 

Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa, 1911 yılı Harbiye Nezareti bütçesi tartışılırken bazı 

mebuslar “ordu bizi bitiriyor, elimizden paramızı alıyor” sözlerine karşılık olarak Sultan II. 

Abdülhamid devrindeki Harbiye Bütçesiyle 1911 yılı bütçesi arasında karşılaştırma yapmıştır. 

Meşrutiyet Hükümetleri eskiye nazaran Harbiye Nezaretine 2 senede 2 milyon 700 lira adi 

bütçeden 4 milyon 800 bin lira fevkalade bütçeden olmak üzere toplamda 7 milyon 500 bin lira 

                                                           
15  Abdürreşid İbrahim, “Zeytinburnu Fabrikası”, s. 36-38. 
16 Selim İlkin, “Mehmed Cavid Bey” DİA, C. 7, s. 175-176. 
17 Mehmed Cavid Bey, İktisad İlmi, Çev. Sema Alpun Çakmak-Sadeleştiren: Orhan Çakmak, Liberte Yayınları, 

Ankara 2001, s. 272-276. 
18 1893 yılında günde 200 adet tüfek üretecek makineler sipariş verilmiştir. Ancak imalat cetvelleri incelendiğinde 

bol miktarda Mauser parçası imal edilse de doğrudan tüfek üretimi sınırlı kalmıştır. Örneğin 24-30 Mayıs 1906 

tarihleri arasında bir haftada Tüfek Fabrikasında 9.410 adet Mauser tüfekleri için muhtelif edevat, 5.000 adet 

Mauser tüfeği için tulumba ve mandal çivisi ve 25 adet Mauser tüfeği üretilmiştir. BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat 

Evrakı (Y.MTV), 287/75, 18 Mayıs 1322, (30 Mayıs 1906). 
19 BOA, Yıldız Esas Evrakına Ek Kamil Paşa Evrakı (Y.EE.KP). 33/3203, 29 Ağustos 1324, (11 Eylül 1908). 
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fazladan para tahsis etmiştir.20 Oysa Sultan II. Abdülhamid döneminde silah, cephane ve 

makine siparişi için fevkalade olarak 10 milyon lira sarf edilmişti. Sultan II. Abdülhamid 

devrinde ağırlıklı olarak 1903-1908 yılları arasında silah ve cephane alımı yapılmıştı. Bu tür 

alımlar genellikle fevkalade bütçelerde yer almaktaydı.  Sultan Abdülhamid devrinde yapılan 

siparişler şu şekildeydi;21 

Tablo 1. Sultan II. Abdülhamid Döneminde İthal Edilen Silah ve Mühimmat. 

Cinsi Kıymeti (lira) Adet/miktar 

adet 

Birim fiyat (kuruş/lira) 

9,5 milimetrelik büyük çaplı 

Mauser tüfeği 

825 lira 220 bin  385  

Büyük çaplı Mauser fişeği 550 bin lira 100 milyon  Bin adedi 550 kuruş 

Mauser Tüfeği 2 milyon 450 bin lira 700 bin Adedi 350 kuruş 

Fişek 2 milyon 30 bin 350 milyon Bin adedi 580 kuruş 

Büyük-küçük seri ateşli top, 

obüs 

1 milyon 195 bin lira 850 1.400 lira 

Büyük-küçük seri ateşli top, 

obüs cephane  

2 milyon 250 bin lira 637.500 Adedi 350 kuruş 

Mitralyöz ve cephane arabaları 

ve koşumlar alımı, fişek 

depoları, top mermisi ve fişek 

fabrikaları tesisi 

700 bin lira   

Toplam 10 milyon lira   

Mahmud Şevket Paşa mecliste verdiği izahatta büyük çaplı olarak adlandırılan 9,5 mm 

çapında 200.000 adet tüfeğin Yemen gibi uzak bölgelere gönderildiğini, Balkanlar’da bir harp 

olduğu zaman buradaki tüm ordularda küçük çaplı olarak adlandırılan 7,65 çapındaki tüfeklerin 

bulunacağını ifade etmiştir.22 Küçük çaptaki 700 bin silahın ise şimdiye kadar askerlik 

vazifesini yapan Müslümanlara ayrıldığını ancak şimdi Hristiyan ve Musevi vatandaşların da 

asker olarak alınmaya başlamasıyla birlikte silah ihtiyacının ortaya çıktığını bildirmiştir.23  

Her sene 40 bin genç daha orduya katılacağından silah ihtiyacı artmıştır. Bunun için 

Harbiye Nezareti 198.000 adet Mauser tüfeği almaya karar vermiştir. 198.000 Mauser 1910, 

1911, 1912 seneleri fevkalade bütçelerine konulacaktı.24 Silah alımı 3 yıla bölünecek ve yılda 

                                                           
20 MMZC, Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 60, Cilt: 4, 5 Mart 1327 (18 Mart 1911) 115-116., Harbiye 

Nezaretine 1325 senesinde 8 milyon 280 bin, 1326 senesinde ise 9 milyon lira ayrılmıştır. Bu rakamlardan 1324 

senesinde Harbiye Nezaretine ayrılan 7 milyon 290 bin çıkarılmaktaydı. Böylece 1325 senesinden 990 bin lira 

1326 senesinden ise 1 milyon 710 bin lira fazla para verilmiştir. Fevkalade bütçelerdeki 4 milyon 800 bin lira bu 

rakama eklendiğinde 7 milyon 500 rakamına ulaşılmaktadır. 
21 MMZC, Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 60, Cilt: 4, 5 Mart 1327 (18 Mart 1911), s. 115-116. 
22 Büyük çaplı Mauserler küçük çaplılarla aynı fişekleri atmadığından orduda fişek standardı yakalayabilmek için 

bu silahlar uzak bölgelere gönderilmiştir. 
23 MMZC, Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 16, Cilt: 1, 8 Kanun-i evvel 1326 (21 Aralık 1910), s. 569, 6 senelik 

için çekilen kuralarda 230.000 gayrimüslimin askere alınması planlanmaktaydı. MAZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 

3, Birleşim: 21, Cilt:1, 23 Kanun-i evvel 1326 (5 Ocak 1911), s. 316.  1839 Tanzimat Fermanında, 1856 Islahat 

Fermanında ve 1876 Kanun-i Esasi’de tüm Osmanlı vatandaşlarının askerlik yapmaları kararı alınmışsa da 

azınlıklar bu karara büyük oranda karşı çıkmışlardır. Gayrimüslimlerin esaslı olarak askere alınmaları 1909 

yılından itibaren başlamıştır. Bu tarihten itibaren azınlıklara askerlik zorunlu hale getirilmiştir. Ufuk Gülsoy, 

Cizyeden Vatandaşlığa Osmanlı’nın Gayrimüslim Askerleri, Timaş Yaınları, İstanbul 2010, s. 193-204.  
24 Kanun, Harbiye Nezaretinin 1326, 1327, 1328 senelerine mahsus fevkalade bütçesinin (sipariş edilecek 66.000 

Mauser tüfeği taksiti) yerine “Mevcut Martini tüfeklerinin Mauser sistemine tahvili ibaresi vaz ve madde-i 

mezkure bu suretle tashih edilmiştir”, şeklinde değiştirilmiştir. Düstur 2.Tertip, Cilt 3, 31, 26 Kânunuevvel 1326 

(8 Ocak 1911). 
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66.000 adet Mauser alınacaktı. Ancak Osmanlı Mebusan Meclisinde yapılan tartışmalarda 

198.000 adet Mausere verilecek para çok bulunarak bu rakamın ancak üçte biri yani 66.000 

adedi kabul edilmiştir. Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa 66.000 Mauserin ihtiyacı 

karşılayamayacağını, bunun için Mauser alımına ayrılmış olan 21.238.200 kuruşluk tutarı elde 

bulunan Martini silahlarını Mauser tüfeğine tahvil etmek için kullanarak ordudaki silah açığını 

kapatmayı düşünmüştür. Almanya’dan sipariş edilecek bir Mauser 330 kuruş tutmaktaydı.  Bir 

Martini silahını İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında Mausere dönüştürülmesi sadece 106,5 kuruşa 

tekabül etmekteydi. Böylece bir Mauser fiyatına 3 tüfek elde edilmiş olacaktı.  Tahvil edilecek 

silahların yalnızca namlu ve nişangâhı Avrupa’dan alınacaktı ve kıymeti 49 kuruştu. Geriye 

kalan 57 kuruş ise İmalat-ı Harbiye Fabrikalardaki tahvilat (dönüşüm) işlemine harcanarak 

Osmanlı Devleti’nde kalacaktı.25 200 bin adet tüfek için sipariş olunacak namlu ve nişangâh 

takımları Avusturya’da bulunan Steyr Fabrikasından alınacaktı.26  

Mahmud Şevket Paşa elde bulunan Martinilerin 35 sene evvel (1878) alındığını 

bildirmiştir.27 Martini silahları oldukça eskimiş ve fişekleri de kullanılmayacak haldeydi. 

Alındıkları tarihte tanesi 450 kuruştu ancak 1911 yılında 5 kuruş bile etmiyordu. Yalnızca demir 

ve çelik hurdası muamelesi görüyorlardı. Bunların küçük çapa yani Mauser tüfeğine çevrilmesi 

düşünülmüş ve yapılan tecrübelerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu proje mebuslara 

mantıklı gelse de Ayan Meclisi görüşmelerinde Rıza Paşa bu uygulamaya karşı çıkmıştır. 

Silahların Mauser sistemine değil de sadece çapına tahvil ediliyor olması Rıza Paşa’nın 

muhalefetinin temel sebebi olmuştur. Yani tüfek yine Martini olarak kalacak sadece çapı 

değişime uğrayacaktı. Rıza Paşanın muhalefeti projenin uygulanmasına engel olamamış ve 

Martini tüfeklerinin Mauser tüfeği çapına dönüştürülmesi kabul edilmiştir. Yapılan planlamaya 

göre günde 500 tüfek dönüştürülecek az bir zamanda 200 bin tüfek tahvil edilmiş olacaktı. 

Böylece bir tüfek fiyatına üç tüfek elde edilmiş olacaktı. Tahvil edilmiş olan Martini 

tüfeklerinin atış tecrübelerinde hiç gaz kaçırmadığı tespit edilmişti. Ayrıca bu tüfek orijinal 

Mauser tüfeğinden 80 gram daha hafif olması ve Osmanlı tebaasının Martini silahına alışmış 

olması bu projeyi destekleyen diğer sebeplerdi.28  

                                                           
25 MAZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 3, Birleşim: 21, Cilt:1, 23 Kanun-i evvel 1326 (5 Ocak 1911), s. 316. 
26 Steyr Fabrikasına 200.000 adet namlu ve nişangâh takımı için 98.000 lira verilecekti. BOA, Meclis-i Vala (MV), 

146/32, 11 Teşrin-i sani 1326, (24 Kasım 1910). 1864 yılında genç sanayici Josef Werndl “Josef & Franz Werndl 

& Company" isimli silah şirketini kurmuştur. 1867 yılında Josef Werndl ile Karl Holub kuyruktan dolar bir tüfek 

geliştirmişlerdir. 1884 yılında Steyr Fabrikaları, sokak lambaları üretimi işine girmiştir. Steyr Fabrikaları 1885’te 

Avusturya-Macaristan orduları için mükerrer ateşli Mannlicher tüfeğini üretmeye başlamıştır. Daha sonraları bu 

tüfeğin değişik versiyonları Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Fransa ordularınca kullanılmıştır. M85, 

M88, M90 ve M95 modelleri 20’den fazla ülke için üretilmiştir. Almanya ordusu için 500.000 adet Mannlich 

tüfeği imal edilmiştir. Mühendis Ferdinand Ritter von Mannlicher ve Otto Schönauer “Mannlicher-Schönauer" 

modeli tüfeği icat etmişlerdir. Bu tüfek 1973 yılına kadar üretilmiştir. Bu firma günümüzde Steyr Mannlıcher 

ismiyle silah üretim faaliyetlerine devam etmektedir. https://www.steyr-mannlicher.com/en/company/. Avusturya 

Devleti, silahlarını Ferlach ve Steyr gibi şehirlerde üretmekteydi. 1800-1815 arasında 300.000’den fazla tüfek 

sadece Ferlach’ta bulunan tesislerde üretilmiştir. Steyr Silah Fabrikası Josef Werndl tarafından kurulmuştur. 

Werndl’in yanında çalışan Mannlicher adlı mühendis 1882 yılı sonrasında bütün dünyada ünlenen Mannlicher 

tüfeğini icat etmiştir. Bkz. Fahri Türk, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti, 1871-1914, IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 185.  
27 Amerika’dan alınan Martini-Henry tüfekleri 1873 yılından itibaren teslim edilmeye başlamıştır. 
28 MAZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 3, Birleşim: 21, Cilt:1, 23 Kanun-i evvel 1326 (5 Ocak 1911), 316. Martini-

Henry tüfeği tek atışlı silahların en çabuk doldurulan ve atılan tipidir. (Dolu tüfekle başlayarak) iki atış arasında 

beş hareket yapılır. Bu pratikliği sebebiyle birçok devlet tarafından kullanılmıştır. Buna karşılık Springfield ve 

Remington yedi; Mauser, Gras ve Snider ise sekiz değişik hareket gerektirmektedir. Salih, Atalay, “Eski Harpler 

ve Silahlar-Pratik Deneyler”, Kahraman Şakul (Haz.) Yeni  Bir Askeri Tarih Özlemi Savaş, Teknoloji ve 

Deneysel Çalışmalar, Tarih Vakfı  Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 87. 

https://www.steyr-mannlicher.com/en/company/
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Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa İmalat-ı Harbiye Fabrikalarını modernleştirerek 

yerli üretime ağırlık verme taraftarıydı. 66.000 İthal Mauser tüfeği yerine 200.000 adet 

dönüştürülmüş Martini tüfeğinin İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında yapılması yerli üretim için 

büyük bir şans olmuştur. Mahmud Şevket Paşa bu projesinin bir benzerini de fişek üretimi 

içinde düşünmüştür. Fevkalade bütçede Avrupa’dan 50 milyon fişek alınması için tahsisat 

ayrılmıştı. Bu fişekler İmalat-ı Harbiye fabrikalarında üretilebilirdi. Fişek Fabrikasında 1911 

yılında günde 80 ile 100 bin arasında fişek üretilebiliyordu. Fevkalade bütçede gösterilen 

fişeklerin Fişek Fabrikasında üretilmesine karar verildiği takdirde alınan makinelerle günde 

200.000 adet fişek yapılabilecekti.  Bir savaş halinde bu fabrikanın geceli-gündüzlü çalışarak 

günde 400.000 adet fişek yapabileceği bildirilmektedir. Büyük bir üretim gerçekleştirecek olan 

fabrikalar modernleşme imkânı bulacaktı.29 

Mahmud Şevket Paşa sadrazam olduktan sonra sık sık İmalat-ı Harbiye Fabrikalarını 

teftiş etmiş, imalatın arttırılması için çeşitli girişimlerde bulunmuştur.30 1911 yılının Ocak 

ayında Martini tüfekleri Mauser tüfeğine çevrilmesi kararı alınmış ve Mart ayında 50 bin 

Martini tüfeği Mausere çevrilmek üzere parçalanmıştır. 31 Mahmud Şevket Paşa 1911 yılında 

Meclis-i Mebusan’da kabul edilen Martini tüfeklerinin Mauser tüfeğine çevrilmesi 

çalışmalarını yakından takip etmiştir. 26 Şubat 1913 tarihinde Tophane’de bulunan Tüfek 

Fabrikasını ziyaret ederek küçük çaplı Martinilerin imalatını gözden geçirmiştir.32 19 Nisan’da 

yeniden Tüfek Fabrikasını teftiş etmiştir. Fabrikada 100.000’den fazla tüfeğin imal edildiğini, 

imalatın iyi olduğunu, imal edilen tüfeklerin Mauser tüfeklerinden farksız olduğunu 

kaydetmiştir.33 Mahmud Şevket Paşa 4 Haziran 1913 tarihinde Zeytinburnu Fabrikaları 

grubunda bulunan mermi araba, kundak ve fişek fabrikalarını tek tek gezerek teftiş etmiştir. Bir 

yıl içinde fabrikaların genişlediğini, Top ve Kundak Fabrikalarının üretimlerini artırdıklarını, 

günde 110 bin fişek, 24 bin manevra fişeği ve 200-250 civarında seri ateşli top mermisi imal 

edildiğini kaydetmiştir.34 

1911 yılı İmalat-ı Harbiye bütçesinde fabrikaların tamiratı için, 1.520.000 kuruş tahsisat 

ayrılmıştır. Tüfek Fabrikasının tezgâhları yenilenmiş, Dumansız Barut Fabrikasına asitle üretim 

için aletler alınmış, Siyah Barut Fabrikası modernize edilmiş, Tapa Fabrikasına yeni alet, edevat 

ve tezgâhlar alınmış, mermi fabrikası için eksik tezgâhlar alınmış, büyük press yenilenmiş, Top 

Fabrikası için gerekli olan bazı tezgâhlar sipariş edilmiştir.35 

                                                           
29 MMZC, Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 63, Cilt: 4, 9 Mart 1327 (22 Mart 1911), s. 261. 
30 1911 yılı İmalat-ı Harbiye Bütçesinde fabrikaların tamiratı için, 1.520.000 kuruş tahsisat ayrılmıştır. Tüfek 

Fabrikasının tezgâhları yenilenmiş, Dumansız Barut Fabrikasına asitle ilgili aletler alınmış, Siyah Barut Fabrikası 

modernize edilmiş, Tapa Fabrikasına yeni alet, edevat ve tezgâhlar alınmış, Mermi Fabrikasında bulunan eksik 

tezgâhlarla, büyük press yenilenmiş, Top Fabrikası için gerekli olan bazı tezgâhlar sipariş edilmiştir. Bkz. 1327 

Senesi Muvazene-i Umumiye Layihası İmalat-ı Harbiye Masraf Bütçesi, s. 15. 
31 MMZC, Devre: 1, İçtima senesi: 3, Birleşim: 65, Cilt: 4, 12 Mart 1327 (25 Mart 1911), s. 317. 
32 Sadrazâm ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü, Arba Yayınları, İstanbul 1988, 31. 
33 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü, 100. Burada bahsedilen üretim, 1911 yılında 

Meclis-i Mebusan tarafından kararlaştırılan Martinilerin Mauser tüfeğine tahvili işlemi olmalıdır.  
34 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü, s. 183. 
35 1327 Senesi Muvazene-i Umumiye Layihası İmalat-ı Harbiye Masraf Bütçesi, s. 16. 
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Grafik 1. Fabrikaların Modernizasyonu İçin Ayrılan Tahsisat (1911). 

 

3. Tüfek Fabrikasında Hırsızlık Hadisesi  

1 Haziran 1913 tarihinde Tüfek Fabrikasında hırsızlık hadisesi ortaya çıkarılmıştır. 

Hırsızlık şebekesi içinde İmalat-ı Harbiye memurları da bulunmaktaydı. Bu memurlar; Tophane 

kâtiplerinden Hasan, Emin, Ragıp Efendiler, Mülazım Cemil Efendi, İnzibat Askeri Memuru 

Ruhi Efendi, Postabaşı Ayıntaplı Mehmet idi.36 Said, Ali, diğer Ali, Yusuf, Osman namındaki 

hırsızlar ise şebekenin dışarıdan mensuplarıydı. Şebekenin dış mensuplarından sadece Ali 

yakalanabilmişti. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.37 Tüfekhane 

memurları 2 Haziran 1913 tarihinde Divan-ı Harb’e teslim edilmek üzere Polis Müdüriyetine 

teslim edilmişlerdi.  

2 Haziran 1913 tarihinde Mahmud Şevket Paşa günlüğünde şunları kaydetmişti:  

“Tophaneyi teftiş ettim.  Tüfek fabrikası Müdürü Mahmud Efendi’yi çağırdım. Bu fabrikada 

10.000 altın kıymetinde hırsızlık olmuştu. Akşam işçiler işten çıkarken üstleri aranıyordu. Fakat 

memurların aranması usulden değildi. Bazı memurlar her gün muntazaman kıymetli makine 

parçalarını ceplerine sokup, çıkmayı adet ittihaz etmişler. Bu vaka, gazetelere de geçmişti. 

Hırsızlığın bir buçuk seneden beri devam ettiği sanılıyordu. Kaçırılan parçalar, Martini 

tüfeklerinin en zor imal edilebilen, mekanizma kapaklarıymış. Bunları Kürtler ve Lazlar alıyor, 

tüfek imalinde kullanıyorlarmış. Üç kâtip hırsızlıklarını itiraf etmişler.”38  

                                                           
36 Tanin, 20 Mayıs 1329, Numara: 1619 (2 Haziran 1913) s. 3. 
37 Tanin, 19 Mayıs 1329 Numara: 1618 (1 Haziran 1913) s. 4. 
38 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s. 180.  
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 Memurların mahkemeleri 1914 senesi Aralık ayına kadar devam etmiştir. Fabrikalardan 

revolver, mekanizma ve namluları dışarıya çıkararak sattıkları tespit edilen İmalat-ı Harbiye 

Tüfek Fabrikası sorgucu postabaşı olan Konyalı Mehmet bin Ahmet Şark Kumpanyasının 

kuruluşunda yer almasından dolayı Mülkiye Ceza Kanunnamesinin 82. Maddesine göre 

yargılanarak sekiz, Fabrika Ambar kâtibi Emin Efendi’nin altı, Tüfek Fabrikası kâtiplerinden 

Hasan ve Ragıp ile İmalat-ı Harbiye yoklamacılarından Ruhi’ye beşer sene müddetle kalebent 

cezası verilmiştir.  Fabrikadan çaldıkları 100 adet mekanizma bedeli iki katı olarak 

kendilerinden tahsil edilmesine, bu kişilerin memuriyetten men edilmelerine ve idarede 

eksikliği görülen İmalat-ı Harbiye İdare Memuru Alay Kâtibi Hacı Mehmet Efendi’nin Askeri 

Tekaüt ve İstifa Kanununun 2. Maddesine uygun olarak emekli edilmesine karar verilmiştir.39 

4. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İmalat 

 

Birinci Dünya Savaşının başlangıcında müttefik Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ne 

yardım göndermesi mümkün olamamıştır. Nitekim bu dönemde Berlin’i İstanbul’a bağlayan 

demiryolu Macaristan’ın güney sınırından geçerek ya Sırbistan-Bulgaristan üzerinden ya da 

Romanya-Bulgaristan üzerinden İstanbul’a bağlanmaktaydı. Çanakkale Savaşı sırasında 

Bulgaristan ve Romanya tarafsız, Sırbistan ise İttifak Devletleri arasında savaşmaktaydı. 

Almanya’nın tüm diplomatik çabalarına rağmen Romanya kendi toprakları üzerinden savaş 

malzemesi nakline izin vermemiştir. Bu durumda geriye tek bir yol kalmıştır o da Sırbistan 

ordusunun mağlup edilerek nakliye yolunun açılmasıydı. Ancak Avusturya-Macaristan orduları 

Sırbistan ordularını yenecek güçte değildi. Müttefik devletlerden Osmanlı Devleti’ne yapılan 

ilk yardım 1915 yılının Kasım ayında Sırbistan’ın mağlup edilmesiyle başlamıştır. Berlin-

İstanbul hattının açılmasıyla, Kasım ayının başından itibaren silah ve cephane yüklü ilk gemiler 

Tuna üzerinden yola çıkmaya başladılar. 15 Kasım 1915’te 24 cm çapındaki motorlu bir 

Avusturya bataryası Çanakkale’ye ulaşmıştır. Berlin’den Savaş malzemesi yüklü ilk tren ise 

ancak 7 Ocak 1916 tarihinde İstanbul’a hareket etmiştir.40 İmalat-ı Harbiye İdaresi 

Almanya’nın askeri yardımda bulunamadığı bir dönemde Çanakkale savaşlarında ordu 

ihtiyaçlarını karşılamayı başarmıştır. Bu başarıdan dolayı Meclis-i Mebusan’da vekiller fabrika 

çalışanlarına teşekkür etmişlerdir.41  İmalat-ı Harbiye Fabrikalarının tarihinde en yoğun 

faaliyetler bu dönemde olmuştur. Olağan şartlarda fabrikaların 3-4 bin arasında değişen 

                                                           
39 BOA, HB. 164/1333 S-028, 26 Aralık 1914. 
40 Mustafa Çolak, “Çanakkale Savaşı’nda Yalnız Bırakılan Bir Müttefik: Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na 

Yardım Çabaları” Türkler Ansiklopedisi, XIII, Ankara 2002, 381-382.; Veli Yılmaz, 1’nci Dünya Harbinde Türk-

Alman İttifakı ve Askeri Yardımları, Cem Ofset Matbaacılık Sanayii A. Ş. İstanbul 1993, s. 79. Topçu 

mühimmatında kullanılan dinamit Almanya’dan gelmekteydi. Almanya’dan gelen dinamit sandıklarından sekizi 

denize düşmüştür. Dalgıçlar tarafından çıkarılan bu sandıklar Hasköy’deki ambara yerleştirilmiştir. Dinamit 

ıslanınca belli bir süre sonra ısınarak patlama özelliğine sahiptir. Islanan bu sandıkların yarattığı tehlikeyi Miralay 

Mehmet Ali Bey bir raporla Harbiye Dairesine bildirmiştir. Harbiye Dairesi Reisi iki gün sonra bu raporu 

okumaktayken beş bin kilo dinamit patlamıştır. Ahmet Kemal Üçok, Görüp İşittiklerim, Ali Birinci (Ed.) Okuyan 

Adam Yayınları, Ankara 2002, s. 348-349. Eyüp Durukan, patlayan dinamitlerin hikâyesini Baruthane Memuru 

Azmi Bey’den dinleyerek şu şekilde anlatmaktadır: “Almanya’dan gelen dinamitlerden 500 sandık Çanakkale’ye 

gönderilmek isteniyordu. Bunun için bir yelkenli gemi tutulmuştu. Geminin sahibi yelkenlinin tamire ihtiyacı 

olduğunu bildirmişse de gemiye 500 sandık dinamit yerleştirilmiştir. Gemi hareket edince su almaya başlayarak 

bir kısım dinamit ıslanmıştır. Aziz Bey bunların imha edilmesi gerektiğini bildirse de imha edilmemiş ve 12.000 

kg dinamit infilak etmiştir. Bkz. Eyüp Durukan, Günlüklerde Bir Ömür-III; Çanakkale’den Mondros’a (1915-

1918), s. 101. 
41 MMZC, Devre: 3, İçtima senesi: 4, Birleşim: 56, Cilt: 2, 25 Şubat 1334 (25 Şubat 1918) s. 494-497; Yılmaz, s. 

79.  
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personelline ek olarak; asker, kadın ve sivil imalathane çalışanlarıyla birlikte çalışanların sayısı 

10 bini geçmiştir.42 

 Harbiye Dairesine bağlı fabrikalar, ayda 6 milyon piyade mermisi yapacak kapasitede 

olup tüm ihtiyacı karşılayabilmekteydi. Ancak ulaşım araçlarının ve hammaddenin sağlanması 

sorunu vardı.43 1914 yılının Mart ayında yeni fabrikaların kurulması için girişimde 

bulunulmuştur.44 

Gelişmiş bir ekonomiye sahip Almanya’nın ekonomi ve endüstri alanında az gelişmiş 

olan Osmanlı Devleti’ni para ve malzemece desteklemesi zorunluydu. 1916 yılında bol 

miktarda Alman malı harp malzemesi krediyle İstanbul’a gönderilmiştir. İstanbul’dan da 

Berlin’e 280 vagon buğday, 50 vagon maden cevheri, 13 ton tereyağı, zeytinyağı ve kurutulmuş 

balık gönderilmiştir.45 

1916 yılında Alman yardımlarının gelmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaçların 

karşılanmasında kısmen rahatlanma yaşanmıştır. İmalat-ı Harbiye Fabrikaları üretimin yanında 

tamirat işlerine yer vermeye başlamışlardır. Bu yıllarda fabrikaların temel sorunu yeterli 

mütehassısın bulunmaması ve otomatik tezgâhlara sahip olunamamasıydı. Teknolojik gerilik 

yüzünden fabrikalarda istenilen üretim gerçekleşmiyordu. Ancak buna rağmen 1914, 1915 

istatistiklerine göre %18 ile % 30 arasında Avrupa’dan yapılan siparişlerden daha düşük fiyata 

üretim gerçekleşmiştir.46 Birinci Dünya Savaşı yıllarında İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında 

yapılan üretimde Alman uzmanların önemli bir rolü olmuştur. 1916 yılının Ağustos ayında 

Alman uzman Binbaşı Hommel düşman tayyarelerine karşı kullanmak üzere bir silah 

geliştirmiştir.47 

İmalat-ı Harbiye Fabrikaları Avrupa fabrikaları gibi son teknolojide işletilen fabrikalar 

değildi. İmalatın faydalı olabilmesi için, makinaların yeni olması gerekiyordu. İmalat-ı Harbiye 

Müdürü Necmeddin Bey 1918 yılında Meclis-i Mebusan’da yapmış olduğu konuşmada 

fabrikaların durumuyla ilgili şu bilgileri vermektedir: 1895 yılında mektepten mezun olup 

Zeytinburnu Fabrikalarına tayin edilen Necmeddin Bey, “Zeytinburnu Fabrikalarının birçok 

makinasının Halil Paşa zamanından (1860-70) kaldığını bildirerek 1914 yılında kendisi genel 

müdür olduğu zaman fabrikaları neredeyse aynı vaziyette bulunduğunu” bildirmiştir. Eski 

makinalara sahip fabrikalardan büyük işler beklemenin elbette ki mümkün olamayacağını 

mebuslara anlatmıştır. 

Necmeddin Bey, fabrikalarda yapılması gereken icraatları bir örnek vererek açıklamıştır. 

“Fişek Fabrikası Avrupa fabrikaları gibi son teknolojiye sahip olmamasına rağmen en 

muntazam işleyen fabrikalardan birisiydi. Burada bulunan tezgâhlar 1906 tarihinde alınmıştı. 

Avrupa fabrikalarında şarjör imal eden fabrikalarda gerekli levhalar tezgâha verildiği zaman 

üzerinde dört imalat işlemi yapılarak sonunda mükemmel olarak şarjörleri tamamlayan 

tezgâhlar bulunmaktadır. Bunlar İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında bulunmamaktaydı. İmalat-ı 

                                                           
42 Ersoy Zengin, Tophane-i Amire’den İmalat-ı Harbiye’ye Osmanlı Devleti’nde Harp Sanayii (1861-1923), s. 

391-392. 
43 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, s. 135. 
44 Eyüp Durukan, Günlüklerde Bir Ömür-II, Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine (1913-1915), (Haz. Murat 

Uluğtekin), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014, s. 293. 
45 Wallach, Jehude L., Bir Askeri Yardımın Anatomisi Türkiye Prusya Askeri Heyetleri  1835-1919, Fahri 

Çeliker (Çev.), Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1985, s. 186. 
46 MMZC, Devre: 3, İçtima senesi: 4, Birleşim: 56, Cilt: 2, 25 Şubat 1334 (25 Şubat 1918), s.  494-497. 
47 Eyüp Durukan, Günlüklerde Bir Ömür-III; Çanakkale’den Mondros’a (1915-1918), s. 196. 
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Harbiye Fabrikalardan beklenilen faydanın sağlanabilmesi için Avrupa fabrikaları gibi 

modernize edilmesi gerekmekteydi.  

Necmettin Bey maliyet muhasebesinin istihdam olunan memurların maaşı, amelenin 

yevmiyesi ve malzemenin fiyatıyla tespit edildiğini belirtmiştir. Bu üç esasa göre fiyat cetvelleri 

oluşturularak fiyatlar buna göre tayin edilmekteydi. Bunun için bu üç unsurda yapılacak 

ıslahatla fiyatlar yani maliyet düşürülebilecekti. Birincisi ne kadar az memur kullanılırsa üretim 

de o kadar ucuz çıkacaktı. Malzemede çok indirim yapılamazdı. Fabrikalarda Avrupa 

derecesinde mütehassıs memur bulunmamaktaydı. Avrupa’da her kısımda ihtisas sahipleri 

görev yapmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde o derecede ihtisas sahibi olmadığından bir memura 

çeşitli işler verilmekteydi. Onun için az memurla çok iş gördürülmekteydi. Bunun için 

memurun sayısını azaltmak da mümkün değildi. Fiyat tespitinde işçi miktarını azaltma meselesi 

ise ancak fabrikalarda otomatik makineler ve tezgâhların alınmasıyla sağlanabilirdi. İşçinin 

azalmasıyla maliyet bir derece azaltılabilirdi. Amerika’da otomatik tezgâhların bulunduğunu, 

otomatik tezgâhlarla işçi miktarının azalabileceğini bildirmekteydi. İhtisas sahibi memurların 

azlığından dolayı Esliha Müfettişliği kurularak Alman uzmanlardan istifade yoluna 

gidilmiştir.”48 

 

4.1. Zeytinburnu Fabrikalar Grubunda İmalat 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Zeytinburnu Mühimmat Fabrikasında günde 300 adet 7,5 

cm’lik dağ ve sahra mermisi yapılabilmekteydi.49 1914 yılında Birinci Kolordu, Süvari Birinci 

Alayı için 60 adet mızrak Zeytinburnu Fabrikalarında tamir edilmiştir.50 Harp yıllarında Fişek 

Fabrikaları ve Tapa Fabrikası fünye imalatıyla meşgul olmuştur. Fünye imalatına Fen Şubesi 

Esliha-yı Sakile ve Mühimmatı Kısmı bakmaktaydı. Harbiye Dairesi, 5 Aralık 1915 tarihinde 

15.000 adet eğri fünye borusu siparişi vermiştir. Fünye boruları fabrikalarda silahlara uygun 

olarak işlemlerden geçtikten sonra 24 Ocak 1916 tarihinde 12.050 adedi teslim edilmiştir. 

Harbiye Dairesi, 28 Ocak 1917 tarihinde 25.000 adet daha eğri fünye siparişi vermiştir. Şubat 

ayı ortalarına kadar 19.850 adet fünye teslim edilmiş ve bu tarihten Mart sonlarına kadar kömür 

madeni yokluğundan imalat durdurulmuştur. Nisan ayında yeniden imalata başlanarak 5.000 

adet daha fünye yapılarak siparişin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.51 

1916 yılında Zeytinburnu Fişek Fabrikasında Ruslardan ganimet olarak ele geçirilen 

silahlar için fişek üretilmekteydi. Ancak fabrikaların Rus fişeklerinden çok sivri kurşunlu 

Mauser fişeği üretmesi gerekmekteydi. Bunun için Almanya’dan Rus fişeği talep edilmiştir.52 

Rus fişekleri siparişinin Türkiye’ye getirilmesinden Piyer Paşa sorumluydu. 20 milyon Rus 

fişeği ve daha sonradan ilave edilen 486.000 fişek her gün bir vagon kullanılarak 4 hafta 

boyunca azar azar gönderilecekti. Nisan ortalarından itibaren daha büyük miktarda sevkiyat 

yapılması planlanmaktaydı.53 İmalat-ı Harbiye Fabrikaları zaman zaman silah ve mühimmat 

dışındaki harp gereçlerini de imal etmekteydi. 1916 yılında peksimet torbaları için Zeytinburnu 

                                                           
48 Esliha müfettişliğinin kadrosu Harbiye Nezareti bütçesinden karşılanmaktaydı. MMZC, Devre: 3, İçtima 

senesi: 4, Birleşim: 56, Cilt: 2, 25 Şubat 1334 (25 Şubat 1918), 494-497. 
49 Eyüp, Durukan, Askeri Fabrikalar Tarihçesi, Askeri Fabrikalar Basımevi, Ankara 1940, s. 87. 
50 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE), Birinci Dünya Harbi (BDH), 

2125/63/002, 10 Mayıs 1914.  
51 ATASE, BDH, 2120/41/008/34, 9 Nisan 1332 (22 Nisan 1916).  
52 ATASE, BDH, 2120/42/001/012, 20 Mart 1332 (2 Nisan 1916). 
53 ATASE, BDH, 2120/42/001/013, 14 Mart 1332 (27 Mart 1916). 
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Fabrikalarında 138.000 adet çengel üretilmiştir. Bu imalat yeterli olmadığından 400.000 adet 

çengel daha Avrupa’dan sipariş verilmiştir.54 

4.2. Karaağaç Fabrikasında Tapa ve Hartuç İmalatı 

 

1916 yılında Karaağaç fabrikasında aksam muayenehanesi genişlemiş, mastar 

imalathanesi oluşturulmuş, ecza tahlil ve işleme mahalleri inşa edilmiştir. Tapalarda kullanılan 

barutu ve hammaddenin tecrübelerini yapmak için fabrika içinde hikmet (fizik) ve kimyahane 

tesis edilmiştir. Bu tarihte fabrika uzun menzilli toplara mahsus 42 saniyeli şarapnel tapası, 

1916 modeli ve gayet kullanışlı 5 saniyeli el humbara tapası, 20 saniyeli bomba tapası imalatına 

başlamıştır. 1917 yılında tapa, fünye, işaret fişeği imalatını arttırabilmek için Almanya’dan 

100’den fazla tezgâh getirilmiştir. Fabrika genişlemiş 13 imalat şubesine ayrılmıştır.55 Harp 

sırasında imalatı arttırabilmek için Kalafat yerindeki dökümhanelerden faydalanılmıştır. 

Kalafat yerinde dökülen tapa parçaları işlenmek ve birleştirilmek üzere Tapa Fabrikasına 

getirilmekteydi. Böylece saniyeli, müsademeli tapa ve vidalı kapsül imalatı artırılmıştır.56 

Tapa Fabrikası günde 100 adet müsademeli, 220 adet ihtiraklı tapa, 200 adet vidalı kapsül 

ve 300 adet fünye yapabilecek güçteydi.57 1916 yılında ordularda kullanılmakta olan şedid 

halkalı ve emniyet yaylı zı’f (çift) tesirli tapa sisteminde müsademe faalinin temininde müşkülat 

yaşanmaktaydı. Halka sisteminin değişmesi gerekmekle birlikte harbin getirmiş olduğu 

zorluklardan dolayı bu gerçekleşmemiştir. Ayrıca çift tesirli tapa o güne kadar yalnızca 

şarapnellerde kullanılmıştı. Kısa süre sonra bu tapaların danelerde kullanılması düşünülmüştür. 

Bunun için namlu dahilinde daha emniyetli bir tapa imali gerekmekteydi. Bunun yanında harp 

esnasında bir tapa sisteminden diğer bir sisteme geçmenin tehlikeli olabileceği 

hatırlatılmaktaydı.58 

İmalat-ı Harbiye Fen Müdüriyet-i Umumiyesi 02 Ağustos 1917 tarihinde Karaağaç Tapa 

Fabrikasında bulunan seri ateşli toplara ait makarna barutunun kullanıldığı 1,92 kiloluk madeni 

hartuçların atış tecrübesini yapmıştır. Tecrübe sonucunda hartuçların gerçek hızlarına 

ulaşabilmesi için Almanya’dan yeni gelmiş olan madeni hartuçların kullanılması gerekeceği 

bildirilerek hartuçların Bakırköy baruthanesine gönderilmesi istenmiştir.59  

2 Eylül 1917 tarihinde namlusu kesilmiş Yunan topları için 64 adet hartucun imal edilerek 

Karaağaç mühimmat deposuna gönderilmesi istenmiştir.60 Tapa Fabrikası işaret fişeklerini imal 

etmekteydi. 25.000 adet kırmızı ve 1.400 adet yeşil işaret fişeğinin muayeneleri yapılmış ve 

işaret fişeklerinin istenilen kalitede olduğu görülmüştü.61 1917 yılında Tapa Fabrikası 5. Ağır 

Topçu şubesi için kapak, yafta, halka gibi malzemeleri üretmiştir.62 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti müttefiki olan Bulgaristan’la yakın 

ilişkiler kurmuştur. İmalat-ı Harbiye İdaresi, Sofya’da bulunan Fabrikatör Ganpo Bodafeski’ye 

işaret fişeği yapması için sipariş vermiştir. Bulgaristan’da yapılacak olan işaret fişekleri için 

600 kilogram klorat dö potas gerekmekteydi. İmalat-ı Harbiye İdaresi gerekli olan klorat dö 

                                                           
54 ATASE, BDH,2125/63/002/68, 17 Mayıs 1332, (30 Mayıs 1916). 
55 Askeri Fabrikaları Mamulat ve Masnuatı-İmalat-ı Harbiye Fabrikaları, s. 40-41. 
56 Durukan, Askeri Fabrikalar Tarihçesi, s. 43. 
57 Durukan, Askeri Fabrikalar Tarihçesi, s. 89. 
58 ATASE, BDH, 2136/19/001/004, 20 Nisan 1332 (3 Mayıs 1916). 
59 ATASE, BDH, 2363/112/001/09, 1917. 
60 Bahsedilen toplar 1897 Yunan Harbinden ele geçirilmiş olmalıdır. ATASE, BDH, 2363/112/001/16, 2 Eylül 

1917. 
61 ATASE, BDH, 2363/112/005/10, 15 Ağustos 1333 (15 Ağustos 1917). 
62 ATASE, BDH, 1480/65/008/001, 1917. 
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potas’ı Meclis-i Vükela kararıyla göndermiştir.63 İşaret fişekleri Kırkağaç Fabrikalarında imal 

edebilmekteydi. Ancak top ve tüfek mühimmatının imali gibi daha acil işlerin önceliği 

bulunmaktaydı.  

4.3. 1916-1917 yıllarında Fabrikalarda Yapılan Günlük İmalat 

 

1911 yılında Tüfek Fabrikası muaddel (değiştirilmiş) Martini tüfeği imalatına göre 

ayarlanmıştı. 1915 yılı Nisan ayında muaddel Mauser tüfeği imalatının yapılabilmesi için bina 

ve tezgâhlarda tadilat yapılmıştır. Aynı zamanda Avrupa’dan tezgâh siparişleri verilmiştir. Bu 

sebeple imalatta bir müddet aksama olmuştur. Bu tezgâhların bir kısmı muaddel Martini yedek 

parçası yapabilmekteydi. Bazı tezgâhlar ise kullanılamayacak durumdaydı. Adi ve makineli 

tüfeklere kasatura ve süngü imali için bazı tezgâhlarda tadilat yapılması gerekiyordu. Muaddel 

Mauser aksamına göre icra kılınmakta olan fabrika tadilatı ile tahvilatı uzun bir zamana ihtiyaç 

duymaktaydı.64 

1909 yılına kadar tutulan imalat cetvelleri fabrikalara göre tasnif edilmekteydi. Bu 

tarihten sonra hafif silahlar ve mühimmatı ayrı, ağır silahlar ve mühimmatı ayrı olarak 

tutulmuştur. 10 Ocak 1916 tarihinde İmalat Şubesi Esliha-yı Hafife kısmının tutmuş olduğu 

imalat cetvelinin ikinci piyade şubesine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu cetvele göre Tüfek 

Fabrikası, Zeytinburnu Fişek Fabrikası, Malzeme-i Mütenevvia Fabrikası ve Dökümhanenin 

bir günde yapmış oldukları imalat aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.65  

Tablo 2. Tüfek Fabrikasının Günlük İmalatı (1916). 

   Cins  Adet SiparSipariş Kaynağı 

Snider süngüsü tamiri 1.135 Maçka namına 

Süngü kılıfı imali 865 Maçka namına 

Süngü kılıfı tamiri 270 Maçka namına 

1915 yılında Fişek Fabrikalarında günde 102.000 sivri kurşunlu Mauser fişeği 

üretilebilmekteydi. Bu üretime ek olarak ihtiyaç duyulduğu zaman 240.000 temizleme fişeği 

imal edilebilmekteydi.66 

Tablo 3. Zeytinburnu Fişek Fabrikasının Günlük İmalatı (1916). 

Cins  Adet  

Küçük çaplı beyaz kurşunlu Mauser muharebe fişeği 102.000  

Snider fişeği 48.000  

Sivri kurşunlu tathir fişeği 102.000 

92 modeli kapsül 50.000  

Tablo 4. Malzeme-i Mütenevvia Fabrikasının Günlük İmalatı (1916). 

Cins  Adet Sipariş Kaynağı 

Yeni numune demir saplı kasatura   440 Maçka namına 

Mauser kasaturası 77 Maçka namına 

                                                           
63 BOA, MV, 212/6, 10 Eylül 1916. 
64 ATASE, BDH, 2120.42.001.098, (tarihsiz). 
65 ATASE, BDH, 2130.80.001.008, 30 Kanunievvel 1331, (12 Ocak 1916). 
66 ATASE, BDH, 2125.63.002.06 (tarihsiz).  
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Tablo 5. Dökümhane Şubesinin Günlük İmalatı (1916). 

Cins Adet Sipariş Kaynağı 

El zımparası    8.310 Gülhane cephane ambarı namına 

1914 senesinde Barut Fabrikalarına yeni bir İspirto Fabrikası eklenmiştir. 1915 yılında 

550 volt ve 318 amperlik bir dinamo ve lokomobil kurulmuştur. Barut Fabrikasındaki 

imalathaneler şunlardı; siyah barut imalathanesi, pamuk kollodyum imalathaneleri, hamızı 

kibrit, hamızı azot ve tuz ruhu imalathaneleri, ispirto, eter sülfirik imalathaneleri ve ispirto 

tasfiyehanesi bulunmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Barut Fabrikalarında her 

cins top ve tüfeklere ait dumansız barut, av barutu, manevra barutu ve hımbrit denilen emniyetli 

patlayıcı madde üretilmiştir.67 

 

Tablo 6. Barut Fabrikalarının Haftalık İmalatı.68 

Pamuk barutu  Tüfek Barutu 

 Safi imalat Eksik imalat Eksik imalat 

Kilo Kilo  Kilo 

1.920 1.968 1750 2x48 de yaprak 

Tablo 7. Asit Fabrikasının Haftalık İmalatı. 

Zaç yağı Tuz ruhu Sülkin 

Kilo (mükessif) Kilo Kilo 

10.000 1.000 3 

 

4.4. Topçu Mühimmatı Sıkıntısı 

 

Çanakkale savaşlarında kullanılan toplar İngiliz toplarına göre eski modeldi ve top 

mühimmatı temininde sıkıntı çekilmekteydi. Son sistem bir kale topunun menzili 50 bin metre 

olduğu halde Çanakkale’de kullanılan toplarınki 9.500 metreydi.69 Uzun menzilli ve ağır top 

hemen hemen yok gibiydi. Daha savaş başlamadan Mart 1914’te sahra ve cebel (dağ) topçu 

                                                           
67 Barut Fabrikasında ser memur olarak Vahyi Paşa’dan sonra Miralay Lütfi, Sabri, Kaymakam Hakkı Beyler ve 

Müdür olarak da Mehmet Ali Bey bulunmuşlardır. Fen memuru olarak Kaymakam Hakkı, Kolağası Edhem, 

Mehmet Ali ve Şevki Beyler görev yapmışlardır Mütareke yıllarında ise fabrika müdürlüğünü Binbaşı Şevki Fen 

Müdürlüğünü ise Kimyager Doktor ve Mühendis Binbaşı Azmi Bey yapmıştır. Bkz. Askeri Fabrikaları Mamulat 

ve Masnuatı-İmalat-ı Harbiye Fabrikaları, s. 38. 
68 ATASE, BDH, 2366.127.001, 3 Kanunisani 1332 (16 Ocak 1917). Birinci Dünya Savaşı’nda zehirli gazlar 

bir silah olarak kullanılmaya başlamıştır. Eskiden beri savaşlarda gazların kullanıldığı bilinmektedir. Düşmanı 

boğmak için zift, kükürt, kömür, samandan çıkan boğucu gazlar kullanılmıştır. İstanbul Araplar tarafından 

kuşatıldığında “yunan ateşi” denilen yakıcı ve boğucu maddeler kullanılmıştır. Osmanlı ordusu Viyana’yı 

kuşatmaya giderken o dönemin bilim adamlarından Leipniz ve Glauber’in Türklere karşı kullanmak üzere 

zehirli gazlar üzerinde çalıştıkları bilinmektedir. Çinli korsanlar eskiden beri yere atıldığı zaman pis bir koku 

yayan bombalar kullanmaktaydılar. Sivastapol muhasarasında İngilizler tarafından bir kükürt dumanı taarruzu 

düşünülmüş, meşhur kimyager Michael Faraday’dan yardım istenmiştir. Bütün bunlar kısmi birer proje olarak 

kalmış ya da kısmen tatbik olunmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya, Fransa, İngiltere ve 

Amerika düşmanlarını öldürmek için zehirli madde üretmişlerdir. Böylece yüzlerce zehirli madde ortaya 

çıkmıştır. Ancak 10-15 tane madde kullanılmıştır. Bunlar; Klor ve türleri, arsenikli zehirler, kükürt ve klorlu 

zehirler, siyanidrik asitlerdir. Bkz. Nuri Refet, Muharebe Gazleri, Devlet Matbaası, İstanbul 1931, s. 1-2. 
69 Üçok, s. 157. 
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mühimmatında sıkıntı olduğu tespit edilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Almanya’daki 

Mannesmann ve Monliyos fabrikalarıyla mukavele yapılmıştır. Yapılan mukavelenameye göre 

verilecek ücretin %12,5’i olan 128.964 Osmanlı lirasının hemen ödenmesi istenmekteydi.70 

Çanakkale cephesinde görev yapmış Liman von Sanders levazım sıkıntısını şu şekilde 

anlatmaktadır;  

“5. Ordu için cephane durumu bir mesele oluşturuyordu. Piyade cephanesi yeterli miktarda vardı. Fakat 

topçu cephanesi en baştan beri gayet az sayıdaydı. Bu sıralarda İstanbul’da topçu cephanesi yapacak 

fabrika bulunmadığından ve aradaki tarafsız devletler Almanya’dan cephane nakline müsaade 

etmediğinden Osmanlı bataryaları ta savaşın başından beri cephaneyi idareli kullanmak 

mecburiyetinde kalıyorlardı. Türkler için mevcut olan diğer bütün zorluklar da ilave edilerek hesap 

edilince, alabildiğine bol mühimmat ve cephaneye sahip düşmana karşı, Türklerin mühimmat 

eksikliğinin nasıl bir zorluk ortaya koyduğu açıkça görülür.  

İlkbaharda Alman Deniz Albayı Piepen’in idaresi altında İstanbul’da top cephanesi fabrikası kuruldu. 

Fakat bu yardım da yine sınırlıydı. Çünkü ne mühimmat imali için mevcut olan malzeme ne de makineler 

istenilen ölçüdeydi.”71 

Aslında İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında top mühimmatı yeterli seviyede üretilmekteydi. 

Ancak üretilen mühimmat son sistem toplar için değildi.72 Zaman zaman müttefik devletlerin 

silah uzman ve mühendisleri İmalat-ı Harbiye Fabrikalarını ziyaret etmekteydiler. Bu 

ziyaretlerin muhtemel sebeplerinden birisi de imal edilemeyen bu mühimmat olmalıdır. 1915 

yılının Mayıs ayında Avusturya silah fabrikalarında çalışan beş mühendis İmalat-ı Harbiye 

Fabrikalarında incelemede bulunmuşlardı. Bu mühendislere yapmış oldukları çalışmalardan 

dolayı birer kıta sanayi madalyası verilmiştir.73 1916 yılının Ocak ayından itibaren topçu 

mühimmatı için fabrika kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Tesis edilmesi düşünülen fabrika 

için oluşturulan şartnameler tercüme edilerek Almanya’daki silah şirketlerine verilmiştir.74 

Anlaşıldığı kadarıyla bu tesis kurulamamıştır. 

18 Mart 1915’te İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazını zorlamışlar ancak üç zırhlısını 

kaybederek geri çekilmek zorunda kalmışlardı. O gün savaş kazanılmıştı ancak 35,5 

santimetrelik en ağır topların mermisi-altı top için- top başına beş taneye düşecek kadar 

azalmıştı. Zırh delici danelerden ise onar atım kalmıştı. Bu mühimmatın Türkiye’de 

üretilmediği anlaşılmaktadır. Şiddetle ihtiyaç duyulan bu mühimmatın askeri fabrikalarda 

yapılması düşünülmüştür. O tarihte bu cins mermiden günde bir adet yapılabileceği anlaşılmış 

ve Yüzbaşı Nuri Bey danelerin ölçüsünü almak üzere Çanakkale’ye gitmiştir. Fakat harp 

bitinceye kadar mermi imali mümkün olamamıştır.75 15 santimlik ve daha küçük mermilerden 

                                                           
70 BOA, MV, 200/94, 14 Mart 1914. 
71 Liman von Sanders, Türkiye’de Beş Sene, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2010, s. 100-101. 
72 Örneğin 19 Mart 1908 tarihli Tophane Fabrikalarında üretilen top mühimmatına bakıldığında üretimin 

azımsanmayacak derecede olduğu görülür.  1.200 kıyye dumansız top barutu, 966 kıyye pamuk barutu, 180 adet 

7,5 santimetrelik çelik şarapnel kovanı, 13 adet 8,7 santimetrelik bakır tekerlek başlığı, 1.150 adet 7,5 santimetrelik 

şallı hartuç, 2 adet 8,7 santimetrelik gaz halkası, 500 müsademeli dane tapası.  BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat 

Evrakı, (Y. MTV), 307/98, 6 Mart 1324 ( 19 Mart 1908). 
73 Fabrikaya gelen mühendisler Skoda Fabrikaları ve Nobel Dinamit Fabrikalarının en yüksek dereceli 

memurlarıdır. Bkz. BOA, İrade Taltifat, (İ. TAL) 501/1333B-002, 16 Mayıs 1915. Osmanlı Devleti’nde sanayi 

madalyası sanayide ilerleme sağlayanlara padişah tarafından ihsan olarak verilmekteydi.  Bu madalya iki tür olup 

birincisi altın ikincisi ise gümüştendi. Madalyanın bir yüzünde Osmanlı arması mevcut olup diğer yüzünde ise 

sahibinin ismi kazınmaktaydı. Bkz. Ahmet Muhtar, Osmanlı Topçuları, Ahmet Köç (Haz.) İdeal Kültür Yayıncılık, 

İstanbul, 2013, s. 145-146.  
74 ATASE, BDH, 2135.13.001.133, 17 Kanunisani 1331 (30 Ocak 1916). 
75 Üçok, s. 346-347. 
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bol miktarda imal edilebilmiştir. Şavnhold isimli Alman dokuz santimetreden 22 santimetreliğe 

kadar bomba topu yapmıştır. Bunlar için gerekli olan patlayıcı madde ise Azmi Bey’in76 icat 

ettiği “Bombit” den ibaret iken sonraları Almanya’dan yeterli miktarda dinamit gelmeye 

başlamıştır. 77 

 

4.5. Sivil İmalathaneler (Karloti, İstinye, Şişli, Galata, Kalafatyeri ve Perşembe Pazarı 

Dökümhaneleri) 

 

İmalat-ı Harbiye Fabrikalarından başka, Tersane dökümhanesi, Kılıç Ali Paşa Camisinin 

arkasındaki Karloti, Şişli’de Dapey ve İstinye imalathanelerinde dökülen mermi taslakları Şişli 

Tramvay Tamirhanesi ile Tersanenin eski ve yeni tamirhanelerinde torna edilip, Zeytinburnu 

Fabrikalarında noksanları ikmal edildikten sonra cepheye gönderilmekteydi. Birinci Dünya 

Savaşı’nda kullanılan bombalar kısmen İstanbul’daki bu dökümhanelerde kısmen de 

müteahhidler vasıtasıyla Galata ve Süleymaniye’deki dökümcü esnafına döktürülmekteydi. 

Tüfekçiyev isimli tüfek ve mühimmat imalatçısından imtiyaz satın alınarak beyzi, armudi, 

müftiç yumurta bombalarından bol miktarda imal edilmiştir.78 

Galata’da bulunan Kalafat yeri, Perşembepazarı, Mahmudpaşa’da Pastırmacıyan Hanı ve 

Mahmudpaşa Halıcılar hanında dökümhane ve imalathaneler çalışmalarını aralıksız 

sürdürmüştür. Kalafat yerindeki dökümhane ve imalathanelerde Osmanlı Rumları başta olmak 

üzere Yunanlar, Karadağlılar, Rumenler çalışmıştır. Perşembepazarı’nda ise Ermenilerin 

işlettikleri dökümhaneler yoğunluktaydı. Bu imalathanelerin hepsi İmalat-ı Harbiye İdaresi 

hesabına çalışmaktaydı. İmalat-ı Harbiye bu dökümhaneleri ve çalışanlarını kayıt altına alarak 

yakından takip etmiştir.79 Buralarda çalışanların isimleri, doğum tarihleri, tabiiyetleri, 

ikametgâhları kayıt altına alınmıştı. Bu dökümhane ve imalathanelerle İmalat-ı Harbiye 

arasında mukavele yapılmaktaydı. Örneğin Yunanlı Ando’nun dökümhanesinde 35.000, 

Avusturyalı Karito’nun dökümhanesinde 35.000 olmak üzere toplamda 70.000 dökme demir el 

humbarası mukavelesi imzalanmıştı. Mahmud Paşa’daki Pastırmacıyan Hanındaki 

                                                           
76 Cumhuriyet öncesinde kimya alanında altı adet doktora tezi çalışılmıştır. 1. Joseph Zanni (1854-1934) 1876 

yılında Heidelberg Üniversitesi, 2. Halil Edhem [Eldem] (1861-1938) Bern Üniversitesi, 3. Mehmed Arif (1865-

?) Hale-Wittenberg Üniversitesi, 4. Mustafa Azmi [Sümen] (1881-1949) München Technishe Hochschule’de 5. 

Osman Nuri [Somer], Berlin Üniversitesi, 6. Avni Refik Kadızade [Bekman] Berlin Üniversitesi. Azmi Bey, 

Mühendishane-i Berri Hümâyûnda eğitimine başlamış 1898’de Topçu Harbiyesine geçmiş, üç yıl sonra seyyar 

topçu Mülazım-ı saniliğine terfi etmiştir. Mühendishanenin Muallimler Meclisi kararıyla mümtaz sınıfına 

ayrılmıştır. 1904 senesinde mümtaz topçu yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Hemen ardından Bakırköy 

Dumansız Barut Fabrikasında görevlendirilmiştir. Baruthanede 8 yıl imalathane memurluğu görevini yaptıktan 

sonra öğrenimi için Almanya’ya gönderilmiştir. 1911 yaz yarıyılında München Technishe Hochschule’nin (Münih 

Yüksek Teknik Okulu-Münih Sanayi-i Aliyye Mühendis Mektebi) kimya şubesine kabul edildi. 1913 yaz 

yarıyılının sonunda “Vorprüfung” adı verilen birinci genel sınavı vermiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması 

üzerine Eylül 1914’te İstanbul’a dönmüştür. 22 ay Barut Fabrikaları Merkez Kimyahanesinde çalışmıştır. 1916 

yılında öğrenimini tamamlamak üzere yeniden Almanya’ya gönderilmiştir. 1916’da kimya dalında mühendislik 

diploması almıştır. 1917’de doktorası kabul edilerek doktor mühendis unvanını almıştır. 1917’de İstanbul’a 

dönmüştür. 1919’da Barut Fabrikaları fen müdürü olmuştur. Cumhuriyet Döneminde Askeri Fabrikalar 

Müdüriyet-i Umumiyesi ser-kimyageri oldu. Bkz. Emre Dölen, “Türkiye’nin İlk Kimya Mühendisi Mustafa Azmi 

Sümen (1881-1949) ve Doktora Tezi” Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk 

Üniversitesi, Erzurum 1998, s.  1554-1555. 
77 Üçok, s. 347.  
78 Üçok, s. 447-448. 
79 ATASE, BDH, 2181.2.003, (tarihsiz). 
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dökümhanelerde 58.000 humbara kapağı, Mahmudpaşa Halıcılar Hanında ise 200.000 fitil 

başlığı yapılmıştır.80 

Sivil imalathaneler, İmalat-ı Harbiye Fabrikalarıyla doğrudan bağı olmayan işletmelerdi. 

Buralarda cephane eksiklikleri tamamlandığı gibi orduda kullanılamayan gayrimüslimler bu tür 

imalathanelere yerleştirilerek gözetim altında tutuluyorlardı. Ancak savaş koşulları 

gayrimüslimlerin de İmalat-ı Harbiye fabrikalarda görev almalarını gerekli kılmıştır. Nitekim 

savaşın ilerleyen yıllarında Top Fabrikasında çalışmak üzere kamacı ustalarına ihtiyaç 

duyulmuştur. Personel işlerine bakan Kuyudat-ı Zatiye Kısmı gerekli olan 40 adet kamacı usta 

adayını 20 Ekim 1917 tarihinde Harbiye Nezareti Esliha Müfetiş-i Umumiliği Tecrübe ve 

Muayene Heyetinden talep etmiştir. Ancak sadece 30 kişi gönderilebilmiştir. Müslim kamacı 

ustası bulmakta sıkıntı çeken Tecrübe ve Muayene Heyeti gayrimüslimlerin eğitime tabi 

tutularak kamacı ustası olmalarını istemiştir. Bunun için Harbiye Nezaretinin gayrimüslimlerin 

fabrikalarda istihdamını yasaklayan emrinin kaldırılmasını istemiştir.81 

4.6. Yeni İmalathanelerin Açılması ve Güvenlik Tedbirleri 

 

1915 yılının Ağustos ayında Karloti isimli fabrika kamulaştırılarak yeni fişek 

imalathanesi olarak üretimine başlamıştır. Ancak öncelikle çevre güvenliğinin alınması 

gerekmekteydi. Harbiye Nezareti her ne kadar imalathanenin etrafına nöbetçiler görevlendirmiş 

olsa da fabrika çevresindeki binalarda oturan kişilerin fabrikaya zarar verebilecekleri 

düşünülmekteydi.  Harbiye Nezareti tıpkı Tapa Fabrikasında olduğu gibi burada da çevre 

sakinlerinin başka yerlere tahliye edilmelerini Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden talep 

etmiştir.82 1917 yılı Kasım ayında Tapa Fabrikasının güvenliği yeniden tehdit edilmiştir. Tapa 

Fabrikası Müdürü civarda Şahbaz isimli zatın hizmetinde bulunan Ermeni cemaatine mensup 

Arya ve Ohannes isimli kişilerle Hristaki isimli şahsın hizmetinde bulunan Rum cemaatine 

mensup Yorgi’nin fabrika için tehlike arz ettiklerini Harbiye Nezaretine bildirmiştir. Harbiye 

Nezareti ise bu kişilerin buradan uzaklaştırılması için Dâhiliye Nezaretine durumu 

bildirmiştir.83 

 Ordulardan malzeme siparişleri geldikçe İmalatı Harbiye Fabrikaları yoğun bir 

faaliyet içine girmiştir; amele, hammadde, malzeme ve yeni bina ihtiyacı artmıştır. 9 Eylül 1917 

tarihinde bina inşası için ordu dairesinden amele istenmiş ve 100 amele gönderilmiştir. İnşaat 

yapımıyla uğraşan ameleden vefat edenler, hastalananlar, hava değişimi iznine çıkanlar 

olduğundan acele olarak yapılması gereken binalar yapılamamıştır. Bunun üzerine personel 

işlerine bakan Kuyudat-ı Zatiye Kısmı Ordu Dairesi’nden Haziran 1918’de 1.000 kişilik işçi 

asker talep etmiştir.84 

4.7. Taşra Tamirhaneleri 

 

Şam, Diyarbakır, İzmir ve Bağdat’ta bölgelerindeki orduların ihtiyaçlarını karşılamak 

için tamirhaneler kurulmuştur. Şam ve Diyarbakır tamirhanelerine Avusturyalıların Sırplardan 

                                                           
80 ATASE, BDH, 2128.2.001 (tarihsiz). 
81 ATASE, BDH, 2025.553.002.09, 25 Teşrinisani 1333 (25 Kasım 1917) Baruthane binalarında inşaat işleri için 

duvarcı neferata ihtiyaç vardı. Az sayıdaki Müslim ustalar çeşitli yerlere görevlendirilmiş, gayrimüslim ustalar ise 

bu silah imalathanelerinde görevlendirilmeleri yasaklanmıştır. Tehir eden fabrika inşaatının yeniden başlatılması 

için 20 nefer Müslim duvarcı istenmekteydi. ATASE, BDH, 2025.553.005.01, 18 Kanunisani 1334 (18 Ocak 1918). 
82 BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Nezareti Belgeleri (DH. EUM.) 3. Şb. 23/11, 7 Ağustos 1331 (20 

Ağustos 1915). 
83 BOA, DH. EUM. 3. Şb. 24/35, 29 Teşrinisani 1333 (29 Kasım 1917). 
84 ATASE, BDH, 2025.553.005.08 18.6.1334 (18 Haziran 1918). 
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zapt ettikleri yeni tezgâhlar gönderilmiştir. Sırplardan alınan bu tezgâhlar Mütareke yıllarında 

İstanbul Hükümetinin epeyce başını ağrıtmıştır.85 

 4.7.1. Sivas Vilayetinde İmalathane Açma Girişimi 

1916 yılının Mayıs ayında orduların mühimmata olan ihtiyaçları doğrultusunda yeni 

imalathaneler açma girişimleri olmuştur. Ağır Silah Müfettişliği, Sivas vilayetinde harp 

malzemesi imal ve silah tamir etmek için bir imalathane açmayı düşünmekteydi. Bunun için 

müfettişlik, Dâhiliye Nezaretinden Sivas’ta bulunan demirhane ve dökümhane hakkında bilgi 

istemiştir. Sivas vilayetinden gelen telgrafta; sanayi mektebine bağlı olan demirhanede 

dökümhane, torna ve çeşitli makinelerle bir adet motorun bulunduğunu bildirmiştir. Kok 

kömürü vilayet dahilinde bulunmamaktaydı. Maden kömürü ise vilayet dahilinde çeşitli 

yerlerden temin edilebilmekteydi. Vilayet merkezine 30 kilometre uzaklıktan halis kömür 

çıkarılmaktaydı. Motoru çalıştırmak için gerekli gaz gönderilirse ve gerekli demirin ya 

nakledilmesi ya da mevcut demir madenlerinin işletilmesi halinde demirhaneden büyük 

miktarda faydalanılabileceği bildirilmiştir.86 

5. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Hammadde Temini  

Osmanlı Devleti hammadde temininde yerli kaynakları modernize etmeyi 

başaramamıştır. İhtiyaç duyulan maddeleri sipariş yoluyla Avrupa’dan temin etme yoluna 

gitmiştir. Harp malzemeleri çok çeşitli olmakla birlikte birinin eksikliği diğerlerinin üretimine 

sekte vurmaktaydı. Örneğin güherçilenin eksikliği barut üretimini durdurmakta, barutun 

üretilememesi ise fişek üretimini durdurmaktaydı.  

Müttefik Almanya ile irtibatın sağlanamadığı ve diğer Avrupa devletleriyle ticari 

ilişkilerin kesildiği bu dönemde fabrikalara gerekli olan, kömür, bakır, kükürt ve diğer 

hammaddelerin temininde büyük sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Bunun için devlet “Tekâlif-i 

Harbiye Komisyonlarıyla” el koyma yöntemine başvurmak zorunda kalmıştır. 

5.1. Enerji ve Hammadde İhtiyacını Karşılamada El Koyma Yöntemi ve Tekâlif-i Harbiye 

Komisyonlarının Rolü 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde savaşın beşeri faktörü doğrudan silah altındaki askerlerle 

ilgiliydi. İktisadi boyut muhasara, abluka, ya da ordu için sefer sırasında ihtiyaç duyulacak 

mühimmat ve temel besin maddeleriyle sınırlıydı. İktisadın savaşla olan bağlantısı, özellikle 

sanayileşme sonrası ordu donatımını yepyeni bir evreye soktu. Savaş sanayii önem kazandı. 

Yeni donanımlar, silah ve teçhizat devletlerin savaş giderlerini sürekli arttırmıştır. Finansal 

yapı, para ve kredi alanları savaş ekonomisinin önemli araçları olmuştur. XIX. yüzyıldaki bu 

gelişmeler Birinci Dünya Savaşı’yla kesin bir dönüşümü gündeme getirmiştir. Savaş ve 

ekonomi 1914-1918 yılları arası bütün olarak algılanmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar 

liberalizm ile müdahalecilik arasında tercih yapmak durumunda kalan kamusal güçler, bundan 

sonra müdahalecilikte kesin karar kılmışlardır.87  

Devlet, bu savaşla birlikte ekonomiye yeni görevler yüklemiştir. Ordunun savaş gücünü 

arttırmaya yönelik, asker ya da sivil tüm kesimlerin ihtiyacını karşılamak, cephe harekâtında 

sonuç almak ve ulusun savaş azmini kamçılamak bundan böyle ülke ekonomilerinin temel 

kaygılarını oluşturmuştur. XX. yüzyılın tüm savaşları bu ilk “dünya” savaşının oluşturduğu 

                                                           
85 Üçok, s. 347. 
86 BOA, Dahiliye Nezareti Umûr-ı Mahalliye-i Vilayât Müdüriyeti Belgeleri, (D.UMVM), 79/27, 30 Nisan 1332 

(13 Mayıs 1916). 
87 Zafer Toprak, Türkiyede Milli İktisat, Doğan Yayınları, İstanbul 2012, s. 51-52. 
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savaş-ekonomi ilişkisinin üstüne bina edilmiştir. Birçok sanayi kolu yenilikler, buluşlar, 

uygulamalar savaş ekonomisi bünyesinde yer almıştır. Bu devrede savaş ekonomisi kendi 

hukuksal yapılarını oluşturdu; kamu yararına “el koyma” savaş hukukunun bir parçası oldu. 

Ordunun acil ihtiyaçlarına, iaşe ve donanımına çözüm getirecek ve süratle uygulamaya 

sokulabilecek “güdümlü ekonomi” deneyimleri ilk kez Birinci Dünya Savaşı ortamında 

yeşermiştir. Bu savaşla ekonomi öncelik kazandı; ekonominin savaşın kaderini belirlediği ilk 

çatışma bu savaş olmuştur.88 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda gerekli hammaddeyi yerli kaynaklarla sağlarken XX. 

yüzyılda sipariş yoluyla hammadde teminine başlamıştır. Yerli üretim siparişten daha pahalıya 

mal olduğundan özellikle II. Meşrutiyetin ilk yıllarında siparişlerin miktarı çok artmıştır. Ancak 

savaş zamanında dış ülkelerden hammadde temin edilememiş ve silah üretiminde devlet müşkül 

durumda kalmıştır. Bu yıllarda hammaddenin yerli olarak temin edilmesinin önemi 

anlaşılmıştır. 

Askeri ihtiyaçların temini için halkın elindeki malların zor kullanarak alınması anlamına 

gelen “Tekâlif-i Harbiye” savaş dönemlerinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok yerde 

uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’nde “Tekâlif-i Harbiye” Balkan Savaşları’nda tatbik 

edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda askeri ihtiyaçların karşılanması için uygulanan bu kanun 

askeri ve mülki üyelerden oluşan Tekâlif-i Harbiye Komisyonları tarafından bir fiyat takdir 

edilerek parası sonra verilmek üzere eşyaya el koyma metodudur.89 Hammadde bulmakta sıkıntı 

çeken İmalat-ı Harbiye İdaresi için Tekâlif-i Harbiye uygulaması oldukça sık uygulanmıştır. 

Hammadde, eşya hatta bina temininde bu yöntem uygulanmıştır. 

5.2. Vilayetlerden Hammadde Temini 

1914 yılının Aralık ayında İmalat-ı Harbiye İdaresine bağlı fabrikalarda hammadde 

eksikliği vardı. Savaşın ne zaman biteceği belli değildi. Ordulara sürekli olarak mühimmat 

yetiştirmek gerekmekteydi. Bunun için Dâhiliye Nezareti tüm vilayetlere telgraflar çekerek 

ellerinde harp sanayisi için gerekli olan ispirto, pamuk, kafuri, nitrat dö posat, klorat dö potas, 

kükürt, güherçile, kurşun ve bakırın ne miktarda bulunduğunu ve bunların kaç güne kadar 

İstanbul’a gönderilebileceğini sormuştur.90 

5.2.1. Bakır Temini 

Bakır geleneksel olarak Ergani madenlerinden karşılanmaktaydı. Ergani’den elde edilen 

ham bakır Tokatta çeşitli işlemlerden geçtikten sonra Samsun limanından İstanbul’a 

ulaşmaktaydı. 1881 yılında bir yılda Tokat kalhanesinde 769.200 kg bakır üretilebilmekteydi.91 

Ancak bu yıldan sonra bakır temininde siparişlere başvurulmuştur. 1898 yılında Avrupa’dan 

alınan bakırla üretilen fişeklerde çatlama olduğundan yeniden Ergani madeninden elde edilen 

bakır Tokat kalhanelerinde işlenmeye başlamış ancak 1913 yılında tekrar Avrupa’dan bakır 

sipariş edilmeye başlamıştır.92 Bu ise savaş zamanında büyük sıkıntılara sebep olmuştur. 

1915 yılında Ankara vilayeti Tekâlif-i Harbiye Komisyonu Çankırı’dan temin ettiği 331 

kg hurda bakırı İstanbul’a gönderilmek üzere vagonlara teslim etmiştir. Harbiye Nezareti 

                                                           
88 Zafer Toprak, Türkiyede Milli İktisat, s. 51-52. 
89 Önder Duman, I. Dünya Savaşı Esnasında Türk Ordusunun İaşe Temini, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2007, s. 45-46. 
90 BOA, Dahiliye Şifre Kalemi (DH. ŞFR) 448/68, 4 Aralık 1914, DH. ŞFR 448/88, 17 Kasım 1914, DH. ŞFR, 

467/1, 18 Kasım 1914, DH. ŞFR 450/6, 25 Kasım 1914. 
91 BOA, Sadaret Resmi Maruzatı, (Y.A.RES) 9/48, 16 Ocak 1881. 
92 BOA, Dahiliye Nezareti İdare, (DH. İD), 105-2/47, 16 Teşrin-i sani 1329, (29 Kasım 1913). 
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gönderilen hurda bakırların tekâlif-i harbiye yoluyla alınıp alınmadığını Dâhiliye Nezaretine 

sormuştur. Dâhiliye Nezareti ile Ankara vilayeti arasında yapılan yazışmalar sonucunda hurda 

bakırların bağış yoluyla temin edildiği anlaşılmıştır.93 1915 yılında bakır temin edilen yerlerden 

birisi de İzmit Mutasarrıflığı olmuştur. 11.636 kilogram bakır 22 Kasım 1915 tarihinde 

İstanbul’a sevk edilmiştir.94 

5.2.2. İngiliz Tokastil Kömürü İhtiyacı 

Nisan 1915 tarihinde fabrikalarda çelik dökümü yapabilmek için enerjisi yüksek İngiliz 

tokastil kömürüne ihtiyaç duyulmuştur. Harbiye Nezareti, Dâhiliye Nezaretine vilayetlerde bu 

cins kömürden bulunup bulunmadığını sormasını istemiştir. Dâhiliye Nezareti vilayetlere 

telgrafla durumu bildirmiş ancak bir sonuç alamamıştır. Bu cins kömürün bulunması önem 

taşıdığından Harbiye Nezareti Tekâlif-i Harbiye Komisyonlarına tokastil İngiliz kömürünün 

resmi veya özel kuruşlarda her nerede bulunursa hemen el konulmasını istemiştir.95 

5.2.3. Demir Temini 

Harbiye Nezareti, ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Polis Müdüriyetine bildirmekteydi. 

Özellikle İstanbul Polis Müdüriyeti vilayet dahilindeki kasaba ve köylere durumu bildirerek 

Tekalif-i Harbiye Komisyonlarınca fiyat takdirleri yapılarak demir sahiplerine ya ücretlerini 

hemen vermekte ya da ücretlerini daha sonra almaları için birer senet verilmekteydi.96  

5.2.4. Kükürt Temini 

1915 yılında Isparta Sancağı Keçiborlu nahiyesinden 135.375 kg kükürt 10 vagona 

yüklenerek İzmir Afyonkarahisar yoluyla İstanbul’a nakledilmiştir. Harbiye Nezareti 21 Kasım 

1916 tarihinde Dâhiliye Nezareti ve Aydın vilayetine bu kükürtlerin kimden satın alındığını ve 

tekâlif-i harbiye suretiyle veya nakdi bir ücret karşılığında alınıp alınmadığını sormuştur. Aydın 

vilayeti Harbiye Nezaretine verdiği cevapta bahsedilen 10 vagon kükürdün Keçiborlu’da kükürt 

üretimi yapan Avusturyalı Victor Urban tarafından gönderildiğini bildirmiştir.97  

5.2.5. Pamuk Temini 

Adana Pozantı’dan 1915 yılının Kasım ayında 20.356 kilogram pamuk İmalat-ı Harbiye 

Fabrikalarında kullanılmak üzere tren yoluyla İstanbul’a gönderilmiştir. Pozantı’dan alınan bu 

pamuk aşar malından mubayaa suretiyle alınmıştır. Her kıyyesi için o günün rayici olan 4,5 

kuruş ödenmiştir.98 

5.2.6. Cerium Madeni İhracının Yasaklanması 

Cerium madeni patlayıcı maddeler yapımında kullanılmaktaydı. Posta paketleri üzerine 

çakmak taşı yazılarak cerium madeni İtilaf Devletlerine satılmaktaydı. Alman sefareti İttifak 

Devletlerinin silah sanayisinde kullandıkları bu maddenin ülkeden çıkarılmaması konusunda 

Osmanlı idarecilerine uyarıda bulunmuştur. Bu uyarı sonucunda Ticaret ve Ziraat Nezareti 

                                                           
93 BOA, Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye, (DH. İ. UM), 80-1/3-19, 12 Kanun-i evvel 1331 (25 Aralık 1915). 
94 BOA, DH. İ. UM 80-1/323, 3 Kanun-i sani 1331, (16 Ocak 1916). 
95 BOA, DH. İ. UM 80-1/3-4, 13 Nisan 1331 (26 Nisan 1915). 
96 BOA, DH. İ. UM 80-1/3-34, 29 Mart 1332 (11 Nisan 1916). 
97 BOA, DH. İ. UM 80-1/340, 30 Teşrin-i sani 1332 (13 Aralık 1916). Kükürt ziraat işlerinde de kullanılmaktaydı. 

Ticaret ve Ziraat Nezareti 1916 senesi bahar aylarında bağlarda kullanılmak üzere Keçiborlu kükürt madenlerini 

işleten Topçu Mühimmat-ı Komisyonu Esliha Müfettişliği İdaresinden 5.000 ton kükürt talep etmiştir. BOA, BDH, 

2120/41/002, 24 Şubat 1331, (8 Mart 1916). 
98 BOA DH. İ. UM 80-1/3-22, 21 Kanun-i evvel 1331 (3 Ocak 1916) . 
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konuyu Meclisi Vükelaya bildirmiş ve Meclis-i Vükela kararıyla cerium madeni ihracı yasak 

maddeler arasına alınmıştır.99 

5.2.7. Konya Güherçile Esnafının Fiyat Arttırma Teklifi 

Güherçile esnafı elindeki güherçileyi devlete satmak zorundaydı. 1917 yılının Ekim 

ayında Konya güherçile esnafı nakliye araçlarının yokluğundan güherçileyi 30 kuruştan daha 

fazla bir ücrete mal etmekteydiler. Oysa Konya’da bulunan İmalat-ı Harbiye Güherçile 

Fabrikası, esnaftan güherçilenin okkasını 3,5 kuruştan satın almaktaydı. Buna karşılık olarak 

umum güherçile esnafı güherçilenin okkasının en azından 20 kuruş olması için Dâhiliye 

Vekâleti Talat Paşa’ya ve Konya Valisi Muammer Bey’e müracaatta bulunmuşlardır.100 

5.2.8. Ayazma Kömür Ocağı İçin Belgrad Ormanlarının Kullanılması 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ayazma kömür ocağından çıkarılan linyit kömürü 

oldukça yüksek maliyete çıkarılmasına rağmen üretimine devam edilmek zorunda kalınmıştır. 

Nitekim Karadeniz’de bulunan Rus savaş gemileri Zonguldak’tan kömür nakliyatını 

engellemekteydi. 1917 yılı Ekim ayında Ayazma Kömür Ocağında oduna duyulan ihtiyaç 

dolayısıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. İmalat-ı Harbiye Fabrikalarının ihtiyacı 

olan kömür temin edilememekteydi. Bu duruma çözüm olarak Belgrad ormanlarından 

faydalanılması yoluna gidilmiştir. Orman Müfettişliği ve İmalat-ı Harbiye İdaresinden fen 

memurları görevlendirilerek gerekli olan ağaç ve dallar usulüne göre kesilerek Ayazma kömür 

ocağı için gerekli olan odunlar temin edilecekti.101 

5.2.9. Hendek Hızar Fabrikasından İstanbul’a Kereste Nakli 

Hendek ve Bayramiç’te İmalat-ı Harbiye Müdüriyetine bağlı Hızar Fabrikaları 

bulunmaktaydı.102 Seferberlik münasebetiyle tüm müesseselerde çalışan efrat sayısı 

arttırılmışken bu fabrikalara Taraklı103 Askerlik Şubesinden 18 ve Düzce Askerlik Şubesinden 

6 olmak üzere toplam 24 nefer alınmıştı. Hızar fabrikalarında yılın her mevsiminde aynı 

seviyede imalat yapılmamaktaydı. Yaz mevsiminde 45, kış mevsiminde ise 25 kişinin çalışması 

yeterliydi. Bunun için bir miktar efradın Hendek Hızar Fabrikasına gönderilmesi 

istenmekteydi.104 

1917 yılının Aralık ayında İmalat-ı Harbiye Fabrikaları için Hendek Hızar Fabrikasında 

imal edilerek İstanbul’a nakledilmeyi bekleyen 65.410 parça ve 1.495 metreküpten oluşan 

kereste bulunuyordu. Daha önceki tecrübelere nazaran Adapazarı’ndan İstanbul’a bir araba 

haftada ancak bir sefer yapabilmekteydi. 50 araba Hendek nahiyesinden 150 araba ise 

Akyazı’dan temin edilirse 200 araba ancak 3 ayda nakliyat işlemini bitirebilmekteydi. İki Ay 

içerisinde kerestenin taşınması zorunluydu. Bunun için Mudurnu kazasından da 500 araba 

istenmiştir. Zikredilen kerestenin dağ ve ormanlarda kalması çürümesine sebep olacağından bir 

                                                           
99 BOA, D. İ. UM. E-33/42, 17 Mayıs 1333, (17 Mayıs 1917). 
100 BOA, DH. İUM. EK 39/47, 3 Teşrin-i evvel 1333, (3 Ekim 1917). 
101 BOA, MV, 210/104, 15 Aralık 1917. Ağaçlıdan çıkarılan kömürün 45 km. uzaklıktaki Kâğıthane’ye ulaşması 

için bir dekovil hattı inşa edilmesine karar verilmiştir. Harbiye Nezareti bu hatla Haliç’e indirmeyi düşündüğü 

kömürü mavnalarla askeri fabrikalar ve diğer müesseselerin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünmüştür. Cengiz Mutlu, 

Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 115. 
102 Hendek Hızar Fabrikası 1873 yılında kurulmuştur. Bkz. BOA, Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi 

(Odası) Belgeleri, (A A.MKT MHM), 466/91, 5 Eylül 1289, 17 Eylül 1873. 
103 Günümüzde Sakarya’nın ilçesidir. 
104 ATASE, BDH, 1882.37.003, 10 Kanunisani 1330, 23 Kasım 1914. 
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an önce taşınması gerekiyordu. Bu sebeple Harbiye Nezareti Dâhiliye Nezaretine müracaat 

ederek Adapazarı ve Mudurnu Kaymakamlarına emir verilmesini istemiştir.105 

Hendek ve Keremali ormanlarında 120 vagon kerestenin Nisan sonuna kadar İstanbul’a 

taşınması için Dâhiliye Nezareti gerekli yerlere emir vermiştir. Ancak İzmit Mutasarrıflığından 

Dâhiliye Nezaretine verilen cevapta önce kuraklık ardında da şiddetli kıştan dolayı bölgede 

ziraat işlerinin geri kaldığını, istenilen hayvan ve arabaların ziraat işlerinde kullanıldığını 

bildirmiştir. Hendek ve Akyazı nahiyelerinden istenilen 300 arabanın verilmesi durumunda 

ziraatla uğraşan ahalinin bu durumdan olumsuz yönde etkileyeceğini nakliyat için istenilen 

arabaların 15-20 gün sonra verilmesinin daha uygun olacağı bildirilmiştir.106 

 

6. Müttefik Devletlerle Yapılan Hammadde İthalat ve İhracatı 

1916 yılının ilk aylarından itibaren Almanya’dan İstanbul’a yardım gönderilmeye 

başlanmıştır. Almanya’dan gelen malzeme Rusçuk’ta depolanarak Osmanlı topraklarına 

gönderilmekteydi. İmalat-ı Harbiye Fabrikalarına ait olan malzemeyi İstanbul’a sevk etmek 

üzere 1916 yılının Mart ayında Rusçuk’a bir heyet görevlendirmiştir. Rusçuk Şimendifer 

Müdüriyeti, Osmanlı Hükümeti için her gün 40 vagon tahsis etmişti. Bu vagonlardan 38’i 

Levazımat-ı Umumiye’ye ait olan hayvan ve unu taşımaktaydı. Diğer iki vagon ise İmalat-ı 

Harbiye malzemesi için ayrılmıştı. Heyet her gün bu vagonlara İmalat-ı Harbiye’nin istediği 

malzemeyi yüklemekteydi. 77 vagon malzemenin bir an evvel İstanbul’a sevk edilmesi için 

Almanlar idaresinde olan Rusçuk kumandanlığından 2 vagon daha talep etmiştir. Ancak vagon 

tahsisatını İstanbul’da bulunan Karargâh-ı Umuminin 3. Şubesinde görevli Tayler Bey emriyle 

yapılabileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine İmalat-ı Harbiye görevlileri durumu Harbiye 

Dairesi riyasetine bildirerek 2 vagon daha tahsis edilebilmesi için Tayler Bey’e emir verilmesini 

istemişlerdir.107 

Tablo 8. Almanya'dan İstanbul'a Gönderilen Fabrika Malzemesi (1916). 

Vagon               Adet Cins  

4 15.000 Şarapnel halkası 

2 10.000 Som tüfek namlusu 

19  En küçük ebattan en büyük ebata kadar muhtelif ebatta ve muhtelif miktarlarda çelik 

çubuk 

1  Çelik saç 

20 22.000 Çinko levha her biri takriben 1,5 metre köşeli 

20  Muhtelif şekil ve ebatta ateş tuğlası (birer numune tuğlalardan Esliha Müfettişliği’ne 

gönderilmiştir) 

1  Grafit pota (muhtelif büyüklükte) 

1917 yılı sanayi sayımlarına göre İstanbul Tuzla’da İmalat-ı Harbiye hesabına çalışan 

çimento ve tuğla fabrikalarının inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.108  Ancak bu fabrikalar 

hızla büyüyen İmalat-ı Harbiye Fabrikalarının ihtiyacını karşılayamamıştır. Nitekim yeni 

                                                           
105 BOA, DH. İ. UM. EK 110/32, 9 Şubat 1334 (9 Şubat1918). 
106 BOA, DH. İ. UM. EK 110/32, 21 Şubat 1334 (21 Şubat 1918). 
107 ATASE, BDH, 2120/41/004 (T.Y.) 6 Mart 1332 (19 Mart 1916) tarihli telgrafa verilen cevap. 
108 BOA, DH. UMUM, 78/4, 18 Muharrem 1336 (3 Kasım 1917). 



II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE (1908-1918) İMALAT-I HARBİYE 

FABRİKALARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÜRETİMİ 

 

103 
 

binalar için gerekli olan çimento Bulgaristan’dan istenmiştir. Gerekli olan 2 bin ton çimentoya 

karşılık olarak 60 ton zeytinyağının Bulgaristan’a verilmesi uygun görülmüştür.109 

1916 yılının Eylül ayında Meclisi Vükela tarafından alınan kararla fabrikaların işine 

yaramayan ve fazla miktarda olduğu belirtilen 10 ton tasfiye edilmiş bakır, 1.500 ton kadar 

pirinç karışımı, 30 ile 60 ton kadar piyade mermi gömleği Almanya’ya sevk edilmek üzere 

vagonlara yüklenmiştir. Vagonların gümrükten geçmesi için gerekli izin verilmiştir. Bundan 

sonra vagonlarla Almanya’ya gidecek olan bu gibi madde için Bab-ı Ali’den izin istenmeyerek 

ilgili nezaretin yazacağı yazı yeterli olacaktı.110 

Savaş yıllarında Almanya ve Avusturya-Macaristan Devletleri kükürt madenine ihtiyaç 

duymuştur. Ancak Osmanlı Devleti’ne de kükürt madeni gerekmekteydi. Bunun için Meclis-i 

Vükela, mühimmat imalinde kullanılacak olan 8 aylık kükürt ile Ziraat ve Ticaret Nezareti için 

gerekli olan kükürtler ayrıldıktan sonra geri kalan kükürt hammaddesinin müttefik devletlere 

gönderilmesine karar vermiştir.111 

SONUÇ 

Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti’ndeki ayrılıkçı 

unsurların birleşip hep birlikte ileriye yürüyecekleri umut edilmişti. Ancak umulan 

bulunamamış, dünya bir savaşa sürüklenmiştir. Trablusgarp, Balkan ve Dünya Savaşı çok kısa 

aralarla devam etmiş ve bu dönemde silah ve mühimmat ihtiyacı dış kaynaklardan temin 

edilememiştir. Bu dönemde İmalat-ı Harbiye Müdüriyetine bağlı silah fabrikalarına büyük 

yatırımlar yapılarak mevcudu bir milyondan fazla olan ordunun ihtiyaçları karşılanmaya 

çalışılmıştır. 

Bu dönemde devletin fabrika işletip işletmemesi Meclis-i Mebusan’da tartışılmıştır. 

Tartışmalara katılan aydınların bir kısmı sivil sanayinin gelişmediği Osmanlı’da devletin 

fabrika işletmesinin gerekli olduğunu, silah fabrikalarını devletin kesinlikle bırakmaması 

gerekeceğini savunurken kimi aydınlar da silah ihtiyacının yabancı devletlerden sipariş yoluyla 

karşılandığını, devlet eliyle işletilen fabrikaların kârlı olmadığını savunmuşlardır. Ancak dış 

yardımın gerçekleşmediği bu dönemdeki savaşlarda silah fabrikalarının sunmuş olduğu hizmet 

göz önüne alındığında devletin silah fabrikalarını işletmesinin zaruri olduğu sonucu tartışmasız 

bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

II. Meşrutiyetle birlikte gayrimüslimlerin orduya alınması kararıyla tüfek ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Bunun için Almanya’dan 198.000 adet Mauser tüfeği almaktansa depolarda bulunan 

ordunun eskiden kullandığı Martini tüfeklerinin İmalat-ı Harbiye Fabrikalarında Mauser 

sistemine çevrilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece üçte bir oranında kâr elde edilmiştir. Bu kâra 

ilaveten fabrikalara verilen bu siparişle yerli üretim desteklenmiştir. Dönemin Harbiye Nazırı 

olan Mahmud Şevket Paşa yerli üretimi destekleyen bu tür projelerin mimarı olmuştur.  

Birinci Dünya Savaşının en şiddetli olduğu yıl olan 1915 yılında Osmanlı Devleti ordu 

ihtiyaçlarının temininde dış kaynaklardan faydalanamamış silah ve mühimmatını İmalat-ı 

Harbiye Müdüriyetine bağlı silah fabrikalarında üretmeyi başarabilmiştir. Bu fabrikalar silah 

sanayisinde öncü olamasalar da mevcut teknolojiyi iyi takip edebilen fabrikalar olmuşlardır. 

                                                           
109 BOA, MV, 203/25, 10 Eylül 1916. DH. İUM. 77-2/153, 29 Ağustos 1332 (11 Eylül 1916). 
110 BOA, MV, 203/44, 20 Eylül 1916. Almanya’dan alınan kredilere karşılık başta zeytinyağı, içyağı, yün, deri ve 

maden cevheri olmak üzere 300 milyon mark değerinde hammadde gönderilmiştir. Wallach, s. 220. 
111 BOA, DH. İUM. EK 19/71, 23 Ağustos 1332 (5 Eylül 1916). 
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Savaş yıllarında üretim hacmi genişlemiş; silah fabrikaları tarihinin en yoğun çalışma 

devresine girmiştir. Normal zamanlarda 3-4 bin arasında değişen işçi sayısı Birinci Dünya 

Savaşı yıllarında 10 bini geçmiştir. İlk kez fabrikalarda kadın işçilerden faydalanılmıştır. Bu 

doğrultuda demir döküm imalatı yapan sivil imalathaneler de silah sanayisi doğrultusunda 

kullanılmışlardır. Şişli, İstinye, Perşenbepazarı, Mahmutpaşa gibi bölgelerdeki 

imalathanelerde, fünye ve şarapnel üretilmiştir. Sivil imalathanelerde yapılan üretimle hem 

mühimmat ihtiyacı karşılanmış hem de düşman safına geçebileceği düşünülen gayrimüslimler 

gözetim altında tutulmuşlardır. 

Bu dönemde Osmanlı idarecilerinin karşılaştıkları önemli problemlerden birisi de 

hammadde temini konusu olmuştur. Karadeniz’de bulunan Rus savaş gemileri Zonguldak’tan 

kömür getirilmesine engel olduğundan Ayazma’dan yüksek maliyetle linyit kömürü elde 

edilmiştir. Ergani bakır madeni fabrikaların ihtiyaç duyduğu bakırı sağlayacak potansiyele 

sahip olmasına rağmen yıllarca ihmal edilmesi sonucunda ihtiyacı karşılamaktan uzak 

olmuştur. Savaş yıllarında hammadde temin için başvurulan başlıca yöntem Tekalif-i Harbiye 

Komisyonlarının el koyma yöntemi olmuştur. Gerekli olan bakır, demir, pamuk, kömür gibi 

maddeler bedelleri ödenerek el konulmuştur. 1908-1918 yılları arasında yaşanan tecrübeler 

silah fabrikalarının güçlendirilmesi ve hammadde kaynaklarının modernizasyonun gerekliliğini 

ortaya koymuştur. Nitekim Cumhuriyet yıllarında İmalat-ı Harbiye Fabrikalarının devamı olan 

Askeri Fabrikalara verilen önem bu dönemde alınan derslerden kaynaklanmaktadır. 
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Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Nezareti Belgeleri (DH. EUM.) 3. Şb. 23/11, 7 Ağustos 

1331 (20 Ağustos 1915). 

DH. EUM. 3. Şb. 24/35, 29 Teşrinisani 1333 (29 Kasım 1917). 

Dahiliye Nezareti İdare, (DH. İD), 105-2/47, 16 Teşrin-i sani 1329, (29 Kasım 1913). 

Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye, (DH. İ. UM), 80-1/3-19, 12 Kanun-i evvel 1331 (25 Aralık 

1915). 

Dahiliye Nezareti Umûr-ı Mahalliye-i Vilayât Müdüriyeti Belgeleri, (D.UMVM), 79/27, 30 
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Y. MTV, 307/98, 6 Mart 1324 (19 Mart 1908). 

1.2. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) 

Birinci Dünya Harbi (BDH) 

(BDH), 2125/63/002, 10 Mayıs 1914.  

BDH,2125/63/002/68, 17 Mayıs 1332, (30 Mayıs 1916). 

BDH, 1480/65/008/001, 1917. 

BDH, 2120.42.001.098, (tarihsiz). 

BDH, 2120/42/001/013, 14 Mart 1332 (27 Mart 1916). 

BDH, 2120/42/001/012, 20 Mart 1332 (2 Nisan 1916). 

BDH, 2120/41/008/34, 9 Nisan 1332 (22 Nisan 1916).  

BDH, 2181.2.003, (tarihsiz). 

BDH, 2363/112/005/10, 15 Ağustos 1333 (15 Ağustos 1917) 

BDH, 2363/112/001/16, 2 Eylül 1917. 

BDH, 2136/19/001/004, 20 Nisan 1332 (3 Mayıs 1916). 

BDH, 2363/112/001/09, 1917. 
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BDH, 2366.127.001, 3 Kanunisani 1332 (16 Ocak 1917). 

BDH, 2025.553.005.01, 18 Kanunisani 1334 (18 Ocak 1918). 
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1327 Senesi Muvazene-i Umumiye Layihası İmalat-ı Harbiye Masraf Bütçesi. 

2.5. Kataloglar 

Askeri Fabrikaları Mamulat ve Masnuatı-İmalat-ı Harbiye Fabrikaları, İstanbul T.Y. 

Zeytinburnu Fabrikaları  Matbaası. 

3. GAZETE VE DERGİLER 

Tanin, 20 Mayıs 1329, Numara: 1619 (2 Haziran 1913) 3. 

Tanin, 19 Mayıs 1329 Numara: 1618 (1 Haziran 1913) 4. 

Abdürreşid İbrahim, “Zeytinburnu Fabrikası” Teârüf-i Müslimîn, Cilt 2, Sayı 27, 16 Kanun- 

Evvel 1326 (29 Aralık 1910). 

Osman Kahraman “Tophane Fabrikaları” Say ve Amel, Numara:1, 9 Kanun-i evvel 1326, (22 

Aralık 1910). 

…………… “Askeri Fabrikalar-I” Say ve Amel, Numara: 7, 10 Mart 1327 (23 Mart 1911). 

…………… “Askeri Fabrikalar-II” Say ve Amel, Numara: 8, 24 Mart 1327 (6 Nisan 1911). 

4. ARAŞTIRMA ESERLER 

4.1. Kitaplar 

Ahmet Muhtar, Osmanlı Topçuları, Ahmet Köç (Haz.) İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 

2013. 

Atalay, Salih, “Eski Harpler ve SilahlarPratik Deneyler”, Kahraman Şakul (Haz.) Yeni 
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KİTAP İNCELEMESİ 

 

MESLEĞİN İNCELİKLERİ: SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA NASIL 

YÜRÜTÜLÜR? 

Recep BAYDEMİR 

 

Dilenci kadınlar üzerine hazırlamaya çalıştığım bitirme tezi için, elimde bazı görüşme 

notlarının olduğu bir dosyayla, daha fazla dilenciyle görüşme yapmak umuduyla 

Diyarbakır’ın sokaklarında gezinirken yağmur bastırmış elimdeki dosya ıslanmaya 

başlamıştı. Bunun önüne geçme telaşıyla kendimi bir çantacıda buluverdim. Çanta satan 

adam “öğrenci” olduğumu anlamış olmalı ki, hangi bölümde okuduğumu sordu: “Sosyoloji” 

dedim. Tabi toplumun ezici çoğunluğu gibi bu adam da sosyolojinin ne olduğunu 

bilmiyordu: “Söylediğin şey [sosyoloji] kaç yıllıktır, ne işe yarar, bitirince ne yaparsınız, 

yani ne oluyorsunuz?” gibi sorular sormaya başlamıştı. Elimden geldiğince izah etmeye 

çalışmış; alanımın toplumla ilgili olduğunu bu yüzden toplumsal olaylar, sorunlar vs. 

ilgilendiğimi söylemiştim. Diyarbakır’da kadın dilenciliğin neden yaygın olduğunu 

anlamaya çalıştığımı, elimdeki dosyada kadın dilencilere ait bilgilerin olduğu söyleyince, 

adam kendisinden gayet emin: “Bunun için mi fakülte okuyorsun? Bunun için fakülte 

okumaya gerek yok ki. Gel ben sana burada neden dilencilik yapılıyor anlatayım. Ben de 

bunu yapabilirim. Yani sizin farkınız nedir?” Bu tepki üzerine adeta başımdan aşağı bir 

kazan kaynar su dökülmüş gibi, açıkçası birazda acemi bir öğrencinin hâletiruhiyesiyle, 

adamın karşısında “donup kalmıştım”.  

Sahi ben neden üniversite okuyordum? Benim mesleğimin farkı veya “inceliği” neydi? 

Benim farkım neydi? Dükkânında çanta satan adam da benim yaptığımı yapamaz mıydı? 

Dahası, onun yaptığını da ben yapamaz mıydım? Dükkânda oturup, gelen müşterilerle 

ilgilenemez miydim? Pekâlâ, yapabilirdim bunu. O halde beni ondan onu da benden ayıran 

şey neydi? Benim mesleğimin ve onun mesleğinin “incelikleri” olmalıydı. 

Tam da bu konuda, biraz geç de olsa (üç yıl sonra) imdadıma Howard S. Becker’in 

Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür? adlı kitabı yetişti. Kitap, 

başta öğrenciler olmak üzere sosyal bilimci olmaya aday herkesin kendi mesleğinin 

inceliklerini görmesini sağlıyor. Kitap, araştırması esnasında, araştırmacının (bilhassa genç 

araştırmacıların), hangi teknikleri nasıl kullanacağı ve araştırmasını nasıl yürüteceği 

hakkında araştırmacıya bilgi vererek araştırmacının kendi çalışma alanına dair kafa 

bulanıklığını gideriyor. Ve en önemlisi de alan araştırması esnasında araştırmacıyı en 

ummadık durum karşısında bile “donup kalmak”tan kurtarıyor. 

Kitap, ilk olarak 1998 yılında Tricks of Trade: How to Think about Your Research 

While You’re Doing It adıyla basıldı. Türkçeye çevirisi, yaklaşık 16 yıl sonra 2014 yılında 
                                                           

 Howard S. Becker, (Çevirenler, Levent Ünsaldı, Baran Öztürk, Hatice Esra Mescioğlu, Şerife Geniş, Gökçe 

Metin), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları, 2015. 352 sayfa. 
  Sosyolog, recepbaydemir@outlook.com 
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Heretik Yayınları tarafından Levent Ünsaldı’nın “Takdim” yazısıyla basıldı. Ünsaldı 

Takdim yazısında, kitabı en iyi özetleyen üç kelimenin “müşterek mesai”, “deneyim 

aktarımı” ve “zanaat” olduğunu belirtiyor. Ayrıca haklı olarak şu benzetmeyi de yapıyor: 

“EDOK’un [Eğitim ve Doktrin Komutanlığı] yayımladığı tüm talimnameleri yalayıp yutmuş 

ama Hakkâri gibi sarp ve dağlık bir yerde, operasyon sırasında bölge emniyetini nasıl 

alacağını kestiremeyen bir teğmenle (…) doktora yeterlilik sınavında tüm teorik ve 

metodolojik sorulara (…) yetkinlikle cevap vermiş bir doktora öğrencisinin, çalıştığı köye 

boynunda fotoğraf makinesiyle gitmesi ve “söyle bakalım amca” tarzındaki “salakça” 

soruları karşılığında aldığı en anlamsız ve gereksiz cevaplarla geri dönmesi (…) arasında bir 

paralellik kurulamaz mı? Kurulabilir kuşkusuz…” (s.3). 

Yedi bölümde (Önsöz ve Takdim bölümleri dâhil) yazılan kitabın ortaya çıkış 

serüvenini ve amacını ele aldığı “Önsöz”de Becker, kitabının büyük bir bölümünün hocalık 

deneyimlerinin bir ürünü olduğunu, kapsamlı olarak kendi deneyimlerinden faydalandığını 

dolayısıyla çalışmasının otobiyografik bir özellik taşıdığını belirtiyor.  

Kitabın birinci bölümünde Becker, aşçılık, tesisatçılık, marangozluk gibi mesleklerde 

nasıl ki işin “incelikleri” varsa, en az o kadar, sosyal bilimlerdeki mesleklerde de –ki 

sosyologlar da bunların içinde yer alır- işin “püf noktaları” veya “incelikler”inin olduğunu 

söylüyor. Ona göre, bu incelikler, araştırmanın araştırması esnasında önüne çıkan sorunu 

çözmesine yardımcı olan basit bir araçtır. Buradan hareketle, her mesleğin bir “inceliği” 

veya “püf noktası” olduğu gibi bir sosyal bilimci olan sosyologun da bilmesi gereken 

“meslek incelikleri” ve mesleğinin “püf noktaları” vardır. Bununla birlikte Becker, bu 

bölümde okuyucuya şu uyarıyı yapmayı da ihmal etmiyor: “Mesleğin İncelikleri”ndeki 

“incelik” kavramının, akademik anlamda “nasıl kadro alınır, nasıl daha iyi bir iş bulunur, 

makalemi nasıl yayımlatabilirim?” gibi soruların çözümleriyle ilgili incelikleri değil, 

yukarıda tanımlanan şekilde araştırmanın inceliklerini kastettiğinin altını çiziyor. 

Bu bölümde Becker, incelikleri “(…) zorlu ve kalıcı bir sorun gibi görünebilecek bir 

meselenin görece kolay biçimde çözülmesinin bir yolunu sunan özgül bir işlem” (27) 

olduğunu söylerken hemen dört sayfa sonrasında ise,  ““İncelik” sözcüğü sıklıkla tanımlanan 

usulün ya da işlemin bir şeyleri kolaylaştıracağı izlenimini verir. Buradaki bağlamda bu fikir 

yanıltıcıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse burada bahsi geçen incelikler bazı şeyleri bir 

anlamda araştırmacı için zorlaştırıyor.” (s.31) diyerek buradakinin tersini söylediği 

izlenimini verse de aslında, Becker burada kendisiyle çelişmiyor. Zira anlaşıldığı kadarıyla, 

incelikleri bilmenin kişinin işini kolaylaştırdığını ama aynı zamanda incelikler üzerine 

düşünmenin zorlu olduğunu anlatmaya çalıştığı anlaşılıyor. Örneğin, bir duvar ustası 

düşünelim, su terazisini kullanarak çok doğru bir duvar örebilir. Ancak, pratiklik bakımından 

su terazisi kullanmak elbette ki zordur. Burada asıl sorun, duvar örmek mi yoksa doğru bir 

duvar örmek mi ile alakalıdır. 

Kitabın ikinci bölümünde Becker, araştırmacının araştırmasına fiilen başlamadan 

önce, ne üzerine çalışacağıyla veya toplumsal dünyanın o bölümüne ilişkin temsillerin neye 

benzediğiyle ilgili düşünme biçimlerini ele alıyor. Becker, bu bölümde, sosyal bilimcilerin 

kullandıkları imgelere ve bu imgeleri geliştirirken ne tür “incelikler”den faydalanacağına 

dair öneriler getiriyor. Bu önerilerin en önemlisi ise, araştırmacının araştırmasına daha 

başlamadan önce mevcut olan imgelemlerden kendini olabildiğince soyutlamasının 

gerekliliğidir. Böylece araştırmacı, daha ilk başta nesnelliğini koruyarak, doğru bilgiye 

ulaşma konusunda ilk adımını atmış olacaktır. Becker bunu anlatırken, hocası Blumer’in 
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konu hakkındaki görüşlerinden hareketle iki kavram geliştiriyor. Bunlardan biri “Tözcü 

İmgelemler” diğeri ise, “Bilimsel İmgelemler”dir. “Tözcü İmgelemler” araştırmacının, 

araştırma yapacağı alanla ilgili önceden sahip olduğu bilgilerden ve günlük deneyimlerinden 

oluşuyor. Araştırmacının önceden sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim ona sadece yönünü 

göstermesi bakımından genel bir değerlendirme yapma işlevini taşıyor. Ancak araştırmacıya 

asıl yön gösterecek olan ikinci imgelem türü yani “Bilimsel İmgelemler”dir. Becker, 

araştırmacının bu imgelemleri geliştirerek elde ettiği verileri ve kurduğu hipotezleri 

sınayabildiğini ve böylece gerçek bilgiye ulaşabileceğini söylüyor. 

Üçüncü bölüm ise, araştırmacının araştırması için örneklem seçerken nelere dikkat 

etmesi gerektiği konusunda bazı önemli “püf noktaları” içeriyor. Zira seçilecek örneklemin 

araştırılacak olan konuyla ne kadar ilgili olduğu veya örneklemin konuyu ne kadar yansıttığı 

araştırmanın en önemli problemlerin başında gelir. Bu sebeple Becker, burada bu örneklem 

seçiminde nelere dikkat edilmesini; örneklemin sınırlarının neye göre ve nasıl çizilmesi 

gerektiğini verdiği örneklerler üzerinden anlatmaya çalışırken, özellikle de araştırmayı tam 

yansıtamayan veya araştırmayı aşacak kadar çok kapsamlı bir örneklemin seçilmesi 

durumunda araştırmacının bunun içerisinde boğulabileceğinin altını çiziyor. 

Kitabın dördüncü bölümünde araştırmayla ilgili araştırmacının fikirlerinin nasıl 

oluştuğu ele alınıyor. Becker “Örneklerimizin bize öğrettiklerini nasıl daha genel bir biçimde 

ifade edebiliriz? Bir şeyleri öğrenmenin daha iyi ve daha işlevsel yollarını bulmak için, 

imgelemimiz ve örneklemimizin erişilir kıldığı çeşitlilikten, dünyanın çeşitliliğinden nasıl 

faydalanabiliriz?” (s.33) gibi soruları cevaplamanın peşine düşüyor. 

Kitabın beşinci bölümünde mantıksal akıl yürütmenin bir araştırmanın en önemli 

inceliklerinden birini oluşturduğunun altını çizerek, diğer bölümlerde de olduğu gibi, Becker 

kendi hocalık deneyimlerinden hareketle verdiği örnekler üzerinden bu konuda 

okuyucuya/araştırmacıya kimi önemli “püf noktaları” sunuyor. 

Sonuç bölümünde ise, kitap boyunca verdiği inceliklerin nasıl kullanıldığının 

bilinmediği sürece okuyucuya bir faydasının dokunmayacağını söylüyor. Bu incelikleri 

kullanmanın yolu ise, bu inceliklerin günlük hayatta bir rutin haline getirilmesinden 

geçtiğini, yani bunların pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yapıyor. Bölümün sonunda 

Becker, ejderhalar ile ilgili kısa mitolojik bir öykü anlattıktan sonra, kitabını “Siz de bir 

ejderha olabilirsiniz” diyerek, özellikle de genç okuyuculara/araştırmacılara pozitif bir enerji 

vererek bitiriyor. 

Sosyal bilimlerde araştırmanın nasıl yürütüleceği ile ilgi çok sayıda yayımlanmış 

çalışma arasında, Becker’in ki, kendi hocalık deneyimlerinden faydalanması ve 

otobiyografik bir özellik taşımasıyla bir adım öne çıkıyor. Ancak bu denli önemli bir kitapta, 

pürüzler de göze batmıyor değil. Bu pürüzlerden biri, editöryel alanda ortaya çıktığı 

görülüyor. Örneğin bunlardan bir tanesi, kitaptaki bölüm numaraları ile Becker’in kitabın 

bölüm numaraları ile ilgili söyledikleri birbirini tutmamasıdır. Bu durum Becker’in anlattığı 

şekliyle, hangi bölümde nelerin anlatıldığını birinci bölümün (“İncelikler”) sonunda 

anlatması ve kitabının “Kavramlar” bölümü dördüncü bölüm olmasına rağmen üçüncü 

bölüm diye söz etmesinden (s.35) anlaşılıyor. Ancak daha sonra kitabın dördüncü bölümü 

olan “Kavramlar” bölümü için üçüncü bölüm diye söz etmesinden kitabın birinci bölümü 

olan “İncelikler” bölümünü giriş bölümü olarak kurguladığını anlıyoruz. Lakin bu kurguyla 

kitapta yapılan bölüm numaralandırmalarındaki yanlışlık ister istemez kafa karışıklığına 

neden olabiliyor.  
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Diğer yandan, kitapta herhalde çeviriden kaynaklansa gerektir ki, çok sayıda devrik 

cümle kullanılmış olması, kitabın genel dilinin basit olmasına rağmen yer yer iç içe geçmiş 

karmaşık cümleler, okuyucuyu bazı yerlerde Becker’in ne demek istediğini anlamasına engel 

olabiliyor. Ancak, kitabın belki de en büyük eksikliği, yazarının dipnot tekniğine 

başvurmamış olmasında ortaya çıkıyor. Tüm dipnotluk bilgiler, öyle veya böyle bir şekilde 

(ana metin içinde parantezler açarak veya doğrudan “not” denilip uzunca bilgiler verilerek) 

ana metin içine serpiştirilmiş. Bu da, akademik dile oranla biraz daha sade bir dille yazılmış 

bir kitabın akıcı öyküsüne açıkça gölge düşürmüş. 352 sayfalık kitapta toplamda sadece 17 

dipnotun –ki onlar da tümüyle çevirmenlere ait- kullanılmış olması, sanırım ne demek 

istediğimi izah etmeye yetiyor. Ancak burada Becker’in vermek istediği bilgiler doğrudan 

kendi deneyimleri olduğundan ve herhalde vermek istediğini dipnotta vermeyecek kadar 

değerli olduğunu düşüneceğinden olsa gerektir ki, böyle bir yola başvurmuş olduğu 

söylenebilir. 

Kitabı genel olarak değerlendirmeye gelinecek olunursa… Bütün bilimlerde olduğu 

gibi, ne yazık ki sosyolojide de birçok kitabın veya tezin, kütüphanelerin rutubetli 

depolarında veya kitaplıkların tozlu raflarında kaderine terk edildiğine tanık oluyoruz. 

Şüphesiz ki, birçok kitap tek sefer okunup bir kenara konulurken, bazı kitaplar ise başvuru 

kitapları olarak sürekli dönüp bakılabilinir. Becker’in kitabı bu anlamda bir başvuru kitabıdır 

denilebilir. Yukarıda sıraladığım birkaç pürüz dışında kitap, sosyal bilimlerde bir 

araştırmaya girişmiş bir kişinin araştırması için attığı her adımda yardım alabileceği, bu 

yüzden sürekli bakabileceği bir kitap olduğundan her zaman güncelliğini koruyacak gibi 

görünüyor. Nitekim kitap, “(…) bir araştırmanın o kaotik gelişimde karşılaşılan güçlüklerin 

üstesinden nasıl gelinebileceğine ve nasıl “düzgün” bir iş çıkarılabileceğine ilişkin, sahadan 

bir ustanın, bu işin mutfağını iyi bilen büyük bir zanaatkârın bizimle paylaştığı püf noktaları” 

(s.16) olduğundan, sürekli açıp okunabilecek ve istifade edilebilecek bir başucu kitabı 

niteliğini taşıyor. 
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