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Takdim 

Ulu önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” veciz sözüyle taçlanan Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nin çatısı altında 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Coğrafya 
Sempozyumunun bu yıl sekizincisini gerçekleştirmenin büyük mutluluk ve coşkusunu yaşamış 
bulunmaktayız. Uluslararası Coğrafya Birliği’nin Başkanı ve aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi 
Coğrafya Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Vladimir Kolosov, Uluslararası Coğrafya Birliği’nin 
Akdeniz Çalışmaları Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda İtalya Sannio Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Maria Paradiso; Londra Regent’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, birinci gün açılış 
oturumunda birer konuşma yaparak sempozyumu onurlandırmışlardır. Türkiye’deki 42 üniversiteden, 
yurt dışındaki 5 üniversiteden; ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığından ve 
bir özel kuruluştan katılım olmuş, Muzaffer Göker, Piri Reis ve Çalıştay salonlarında 6 seksiyonda 
(Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Araştırmaları, İklim Değişikliğinin Fiziki Ortamla Etkileşimi, Yönetsel 
Coğrafya-Arazi Kullanımı-Planlama-CBS Uygulamaları, Nüfus ve Kent Araştırmaları, Ekonomik 
Coğrafya ve Bölgesel Kalkınma, Kültürel ve Siyasi Coğrafya Araştırmaları) çeşitli konularda 93 bildiri 
sunulmuştur.  

Coğrafyacıların ve coğrafya ile yakından ilgili bilim insanlarının katılımları ile gerçekleşen bu 
sempozyumun gerçekleşmesi için gerekli yardım ve desteği sağlayan Rektörlüğümüze ve Dekanlığımıza 
sonsuz şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, ilgi ve uzmanlık alanlarına göre bildiri hazırlayarak bu 
sempozyumda sunan değerli katılımcılara ve dinleyicilere; Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun değerli 
üyeleri Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Prof. Dr. Uğur Doğan, Doç. Dr. Necla Türkoğlu, Doç. Dr. Murat 
Yüceşahin, Doç. Dr. Nuri Yavan, Yrd. Doç. Dr. Nurettin Özgen, Öğr. Dr. Rüya Bayar’a; Coğrafya 
Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İhsan Çiçek ve yardımcısı Doç. Dr. Mutlu Yılmaz’a; araştırma görevlileri 
Dr. Olgu Aydın, Kerime Karabacak, Ceyda Kurtar, Suat Tuysuz, Fatih Altuğ, Tahsin Şahin, Hatice 
Kılar, Hatice Turut, Canan Ayberk ve Serdar Ceylan’a; Yürütme Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı 
olan sevgili öğrencilerimize; oturumları yöneten sayın oturum başkanlarına; bildiri kitabının baskıya 
hazırlanmasında büyük emek sarf eden Yrd. Doç. Dr. Erkan Yılmaz’a gönülden teşekkür eder, 2016 yılı 
Ekim ayında dokuzuncu sempozyumda tekrar birlikte olmak dileğiyle saygılar sunarım. 

 
                                                                Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR                                            

                                                               Ankara Üniversitesi 
                                                              Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 

                                                                Müdürü 
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Territoriality, Sovereignty, Statehood and Contested Borders in 

the Contemporary Geopolitical Context 

 

Vladimir KOLOSOV* 

President of the International Geographical Union 
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow 

 
 
The author considers the changing relations between territoriality and sovereignty, 

which lead to the emergence of transitional and non-traditional forms of statehood and 
contested borders. The contemporary world order is based on three assumptions. Firstly, the 
Earth’s surface should be divided up into discrete territorial units (i.e., states). Secondly, the 
states are supposed to reflect the pattern of self-identified political-cultural communities. In 
other words, the world political system should implement the ideal of the nation-state in the 
historic sense of the term. Thirdly, the areas of the Earth’s surface under state control should be 
free from external interference (the sovereignty principle), and state governments should have 
functional control over their territories (the territorial integrity principle). Sovereignty was 
conceptualized as a foundational principle of the modern state system—codifying the right of 
the rulers within the constituent units making up the system to exercise authority within their 
own territories, while being free from interference from other territorial units. Such territoriality 
simplifies control over territory and represents a spatial strategy, which is based on affecting or 
influencing people and resources of a given area (Sack 1986). The Westphalian order meant an 
attempt of European powers to impose to all the world strict boundaries delimiting the space of 
state’s sovereignty and dividing it into a set of container boxes. But the real world – neither 
nature nor society – with rare exceptions does not know rigid lines separating one part from 
another. Rather, they are connected and/or divided by transitional spaces where a set of 
attributes and features is gradually replaced by another one.  

The partition of the Earth between the states provokes controversial implications – the 
territorial trap (Agnew 1994) or the territorial allure (Murphy 2013). On the one hand, it may 
be an efficient mean of resolving disputes between competing groups – good borders make 
good neighbours. On the other hand, the world’s most intractable conflicts involve territorial 
partitions that have never achieved legitimacy in the eyes of the main parties. It  is now a 
manifestation of local and tribal identities threatened by modernization. The people adjust their 
identities and interests to other territorial levels (such as city-regions, localities, and empires) 
or shift loyalties to non-territorial entities such as international organizations, corporations, 
social movements, or religious groupings. In other words, as a strategy of control or influence, 

                                                           

* Vladimir Kolosov, e-mail: vladimirkolossov@rambler.ru 
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territoriality often creates new conditions for conflict or imposes boundaries that generate 
mutual hostility. 

The states react in building a variety of complex constitutional and power-sharing 
schemes to recognise substantial sovereignty for rebellious regions. The nature of these 
schemes is determined by a wide range of internal factors and the influence of external actors 
which contribute to the problem of territorial integrity vis-à-vis separation (Coppieters 2013). 
The struggle for self-determination among non-juridically independent peoples usually focuses 
on the quest to achieve some kind of autonomous or independent status for a discrete territorial 
unit—typically one that has a recognized, preexisting status. Regionalization and federalization 
of formerly centralized states provoke the creation of 'venture' states. For instance, Catalonia is 
since a long time institutionally prepared to claim and to receive full sovereignty (Bradbury 
2008). However, some countries do not fully control their territory for decades. The others are 
affected by protracted civil wars. The author stops at the notion of territorial control and the 
problem of “non-institutionalized” spaces and suggests their typology using a number of cases. 
He pays particular attention to the existing and potential non-recognized or partly recognized 
states and shows that the distinction between legitimate and non recognized states is based on 
vague and ill-defined criteria. Post-modern reality is characterized by the interpenetration of 
controlled and uncontrolled areas, legitimate and non-legitimate political units. The boundaries 
between them are often transparent or loose, and the circulation of people, goods and capital is 
fluid. The conclusion is that the continuing existence and even the multiplication of 
uncontrolled territories can be considered as a sign of further fragmentation of “legitimate” 
states. There is a need to work out necessary political and legal arrangements and to rich the 
international consensus over them.    
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Does the 'Mediterranean' still exist? 

 Maria PARADISO* 
Chair, International Geographical Union Commission ‘Mediterranean Basin’ (COMB) 
Dept. DEMM, University of Sannio, Benevento ITALY 
 

The scientific concept of the Mediterranean was mainly developed by the French school 
(Reclus and Vidal de la Blache) and the German geographical  tradition (Ben Artzi 2004; 
Dupres 2002; Claval 2007), followed later by the vidalians, who influenced Braudel’s work.  

The scientific ‘invention’ of the Mediterranean  built a unified and unifying narrative of 
the Mediterranean. The latter has been firstly broken by the disruptions of ‘genre de vie’ 
stemmed out from droughts lands cultivation and nomadic herding,  gradually dissolved by a 
(lack) of modernization path with common connotations, even differentiated,  in Southern 
Europe in the South shore (Claval, 2007).  

The myth of a unitary Mediterranean essence produced by a vernacular knowledge has 
been challenged and discredited because it refers to a geographical imaginary which has been 
coalesced after trips mainly practiced by (Northern) Europeans, and also by their paintings. It 
entails a geographical  imaginary sedimented in the culture of the Northern European Grand 
Tour (Howard 2007). Therefore the Unitary Mediterranean may represent a mirror of the 
Europeans or ‘Western’ travelers only.  

The ‘invention of the Mediterranean’ has been challenged because of its mythical 
essence, a quasi fiction, a geography of permanencies which have been not detected also by the 
‘South’. Therefore the essentialist interpretation on the Mediterranean cannot be accepted and 
discredited as Mediterraneism, a peculiar form of Orientalism (Herzfeld 1984, 2005). 

Moreover in many cases it presents the features of a post-colonial sensitivity, a post 
colonial sea (Chambers 2008). This construct is also echoed in the rhetoric for a Euro-
Mediterranean cooperation stemmed from an ‘‘EU-ropeization’ of the Southern Mediterranean 
and Middle East (Jones 2006, Jones A., Clark J. 2008, see also Celata 2012).  

At the same time, the colonial imagination has not vanished; it continues to shape 
popular Mediterraneism (from Club Med to the Mediterranean diet revival).  

Indeed, it is not a coincidence that neo-liberal discourse and practices run through 
Mediterranean urban and regional planning, simultaneously adopting Western models and 
adapting Mediterranean stereotypes.  

By affirming the interests of oligarchies and elites, including local ones, neo-liberal 
planning disintegrates social, human tissue and thick locations, exacerbates economic 
inequality, and subsequently increases globalization and people sufferance by 
deterritorialization and dispossession.  

                                                           
* Maria Paradiso:e-mail: paradiso@unisannio.it 
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Actually in this frame it can be challenged and contested  also a rhetoric from the so 
called South anti the so called North and West when it appears  not adequately critically self-
reflexive  about the own societal non inclusive or discriminative  paths in self-government and 
politics. 

On the other hand, the classical Mediterranean geography à la Kaiser, pointing out the 
discontinuities and, in different terms, the post 9/11 rhetoric and recent political turmoil and 
conflicts emphasize blocks and clashes of civilizations that do not properly account for the 
countless streams, meetings, cruises, contact points, and at a large the porous nature (the chora) 
of the Mediterranean. It is a geographical object that is not reducible to easy interpretations in 
an essentialist immutable framework (Giaccaria, Minca 2012). The conceptual framework 
should thus pertain to a geography of threshold rather than to a geography of fractures (Conti, 
Giaccaria 1998) or better to a critical geography of a variety of power strategies and 
confrontation?  

All this increasingly manifested in ‘urbicides’, ‘diversitycide’, masses of refugees, de-
bordering , re-bordering, and  cross bordering instability, inequality, pain. 

In my opinion, the metaphor of mobilities and networks challenge the fixity of North-
South schemes, of the Mediterranean as an immobile entity, and the paradigm of clashes of 
civilizations. The current emerging geographies of interconnections call for a geography more 
accentuate based on networks and mobilities ranging from Diasporas, Internet, FDI included 
Arab sovereign funds and new tendencies of exchanges, large infrastructural projects and 
hegemonic attempts; they suggest a delimitation of the Mediterranean Region expanded to the 
Gulf with new trajectories to and from the Orient.  

The Mediterranean has nowadays a new centrality of interconnections Euro-Africa-East 
and above all a new self awareness which is not only that one of capitals (oil and élites ones) 
but of new arising citizenships in the Arab, Muslim world as well as in Europe and their quest 
for equity and justice.  

Probably, it is time for a real Mediterranean Region far from the periphery vision or 
assumed being far from the big economic power.  

The geography of Crisis in Europe and US thus anticipates a new world order(s) where 
networks of common people and money-power flows constitute new geographical dialectics. 

An exploration of contemporary Mediterranean, having no pre-plotted routes, or bushes 
at this stage is based on a Ariadne’s thread that refers to general themes, or typical ones of the 
Mediterranean, or arising ones which appear indicatives of emerging Mediterranean 
geographies: a narrative and conceptual structure that digs and questions constructs of unity / 
fragmentation / subordination / alterity, unveiling the rhetoric of power / distinction in the 
Mediterranean from one side and that explores and digs new experiences based on new 
navigations and interconnections (Giaccaria, Paradiso 2012).  

The exploration, therefore, in my setting, it must avoid the Scylla and Charybdis of a 
fiction Mediterranean unity and the impossibility of the Mediterranean as a category of 
interpretation. 

On the other hand, the Mediterranean and Southern scholars have glimpsed one of the 
causes of the impoverishment of the representation and interpretation of the Mediterranean in 
the ‘imposition’ of categories and interpretive sensitivity created for other contexts. The so 
called Anglo-Saxon rationality and 'Western' one, and functionalism based on an idea of 
European and North Atlantic progress of the Modern which causes separations of production 
and the human, the materialist deployment of  an Ego which is far from affectivity, solidarity, 
sense of community and belonging to a place, and that marginalizes some of the  geographical 
expressions of alternative realities in a sort of cage (Paradiso 1998, for a review and discussion 
of an alternative thought on Mediterranean from the South, about Cassano, Alcaro, Amoroso 
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and in the debate animated  by the Neapolitan Journal ‘Meridione. Sud e Nord nel Mondo’ 
‘South. South and North in the World’). 

Contemporary tracks (or routes) for Mediterranean geographies may suggest the idea of 
a horizon of view rather than a more or less cartographic account which ultimately produce 
cartographic ‘mediterraneisms’ (Giaccaria and Minca 2012). Claval explicitly points out to the 
horizons of people’s expectations in helping contemporary geographical studies of the 
Mediterranean beyond the approach of development/developing (2010).  

The missing point in the traditional literature on the Mediterranean lies on its 
‘iconographic characterization’ (to use a Gottman’s concept, 1966) which  neglects  the 
complexity of an interplay of spatial fixity and countless circulation à la Gottman: the 
iconographic characterization from a postcolonial perspective, and an orientalist approach lead 
to a marginalization of the Mediterranean construct and realities, an ‘interpretation to 
Mediterranean with no ‘perspective’ and without appreciation of changes or appreciable 
changes (Campione, 1998 p. 7). 

If we look at the Mediterranean only as a space, a dissonant geography is thus obvious 
and its diversity is mistakenly reduced in a process of ‘diorthosis’, a cognitive and operational 
approach which set the nature of things and functionality modes before realizing a proper image 
(Farinelli, 1998, p.58). More complicated, since a new wave of field studies is required, it is a 
study of flows, of networks, the circulation of ideas, people, finances etc that challenges the 
continuous representation of the Mediterranean between homogeneity / alterity,  both as post-
colonial imbricate site of encounters and currents (Chambers, 2008) and also as a site of new 
hegemonic and counter powers discourse(s) and alliances.  

In my approach, the ‘mobility’ paradigm is explored (see par example Giulia De 
Spuches on the topic Diaspora, 2012, and Maria Paradiso and Massimiliano Tabusi, on the 
Internet and militants’ networking or human mobility across Mediterranean 2012) as a 
stimulating approach to contemporary geographies of the Mediterranean. Contemporary 
geographies are created by everyday people’s interethnic, intercultural, emotional interactions 
in places and wires. They are indeed also characterized by blockages  about interethnic or inter 
cultures exchanges.  They present and discuss initial paths of new encounters structuring North-
South and vice versa but also circular ones and East-West based on personal and virtual 
mobility which are typified in a variety of mobilities, also circulation for origin/destination, 
gender, motivations, emotional geographies, impacts… 

The Mediterranean thus appears as a global hot spot of confrontation, emulation, 
opposition, dialectics, and change. Places, flows, wires and digital TV are the loci for all this.  

It seems to me that the Internet and people's spatial mobility underline a deep process 
of changes. A dialectic of change and healthy modernization despite evidences is under process.  
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Akarsu Vadilerinde Dizi ve Havza Bazlı Yatak Eğimi 

Hesaplamaları 

Order and Basin Based Channel Slope Calculations in Stream Valleys 

Atilla Karataş1*, Deniz Ekinci2  

1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Hatay 

2 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul 

Öz: Akarsu vadileri için ortalama yatak eğimi değişik yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Ancak mevcut bütün 
yöntemlerde amaç belirli bir yatağın tamamında veya bir bölümündeki eğimin tespit edilmesidir. Bu durumda ya 
drenaj sistemini oluşturan tabiler göz ardı edilmekte ya da bir yatağın tamamı için aynı eğim değerleri üzerinden 
genelleme yapılmaktadır. Dolayısıyla havza bazında drenaj sisteminin tamamını ifade edecek ortalama eğim 
değerinin belirlenmesi ve akarsu yataklarının farklı bölümleri için geçerli olacak daha spesifik eğim 
ortalamalarının tespit edilmesi, bu konudaki değerlendirmelerin tutarlılığının ve netliğinin artmasına yardımcı 
olacaktır. Bu amaçla örnek havza modeli üzerinde doğrusal eğim, orta nokta bazlı polinomal eğim, 500 m nirengi 
noktalarına göre polinomal eğim ve diziler ortalaması bazlı eğim hesaplanarak hem uygulamalı olarak metodoloji 
ortaya konulmuş hem de elde edilen değerlerin kıyaslaması yapılmıştır. Sonuçta her bir metotla elde edilen eğim 
değerinin diğerlerine göre ciddi farklılıklar barındırdığı gözlemlenmiştir. Bu meyanda konu ile ilgili yapılacak 
araştırmalarda çalışmaların niteliğine göre, amaca en uygun yöntem veya yöntemlerin belirlenip kullanılmasının 
doğru olacağı kanaatine varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Akarsu vadisi, yatak eğimi, morfometrik analiz. 

 
Abstract: Average bed slope for stream valleys can be calculated with different methods. However, the purpose of 
all methods is to identify the slope in the whole or part of the bed. In this case, either the tributaries that form the 
drainage system are overlooked or generalizations are made using the same slope value for the whole bed. 
Therefore, identification of average slope values to address the whole drainage system based on the basin or 
determination of more specific slope means for different parts of river channels will be helpful to increase the 
consistency and clarity of assessments in this regard. For this purpose, linear slope, control point based 
polynomial slope, polynomial slope based on 500 m triangulation points and slope based on average series were 
calculated to present a practical methodology and the obtained results were compared. Results show that slope 
values obtained by using each method had critical differences. In this context, it is argued that it would be 
beneficial to identify and utilize the most appropriate method or methods based on the studies in the field. 
Keywords: Stream valley, channel slope, morphometric analysis. 

1. Giriş 

Yeryüzünde vadi ve yatak gibi doğal bir kanal içerisinde akış gösteren su kütlelerine akarsu 
denilmektedir (Atalay, 1986: 1; Kotlyakov ve Komarova, 2007: 698; Hoşgören, 2011: 5). Dolayısıyla 
fiziksel fazı sıvı olan suyun kütlesel olarak bir yatak kontrolündeki hareketi söz konusudur. Böylesi bir 
hareketin ortaya çıkması için ise su kütlesini ihtiva eden kanalın akışı başlatmaya yetecek oranda eğime 
sahip olması gerekmektedir. İşte bu eğimin derecesi akarsuların hızları üzerinde belirleyici etkiye 
sahiptir. Mamafih kinetik enerjinin kütle ile hızın çarpımının yarısına eşit olduğu düşünüldüğünde, 
eğimin akış hızını dolayısıyla da akarsuların kinetik enerjisini belirleyen en önemli bileşenlerden biri 

                                                           
* İletişim yazarı: A. Karataş, e-posta: akaratas@mku.edu.tr  
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olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum erozyondan taşkına, hidroelektrik enerji potansiyelinden su 
yapılarının inşasına kadar birçok konuda ehemmiyet arz eden yatak eğiminin dikkatli bir şekilde etüt 
edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Üç boyutlu uzaydaki çizgi veya yüzeylerin eğimi matematik ve fizik başta olmak üzere temel 
bilimlerin çoğunda yeri olan ve matematiksel olarak ifade edilmesi gereken bir meseleye karşılık 
gelmektedir. Bu sebeple tarih boyunca araştırmacılar değişik metot ve kapsamlarla eğimi formüle 
etmişlerdir. Sonuçta cebir, trigonometri, istatistik, mekanik, hidroloji ve coğrafya gibi birçok bilim 
dalında kendi ihtisas alanına uygun eğim hesaplama yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
yöntemlerin temelindeki formül niteliğinde olan 2 1 2 1tan y y x x� � � �  eşitliği, jeomorfoloji ve 

hidrografya alanlarına Miller vd. (1990: 576) tarafından ana akarsu yatağının en yüksek ve en alçak 
noktaları arasındaki yükselti farkının, yatak uzunluğuna bölünmesi şeklinde uyarlanmıştır. Buna karşılık 
ana akarsuyun ağızdan itibaren uzunluğunun % 10 ve % 85 oranlarına denk gelen noktaları arasındaki 
yükselti farkının yine bu iki nokta arasındaki uzunluğa bölünmesine dayanan başka bir formül daha 
kullanılmıştır (Langbein, 1947: 138; Benson, 1962: 23; Erkek ve Ağıralioğlu, 1986: 32). Böylelikle 
derine kazmanın henüz tam anlamıyla başlamadığı kaynak kesimiyle, daha ziyade biriktirmenin egemen 
olduğu ağız kesimi dikkate alınmayacak şekilde ortalama bir eğim oranı elde edilmesi hedeflenmiştir. 
Ancak her iki şekilde de iki nokta arasındaki bir doğrunun eğimi hesaplanmaktadır. Bu durumda doğal 
şekli ile kaynak ve ağız arasında uzanan bir eğriye karşılık gelen ana akarsu yatağının, aynı kaynak ve 
ağız arasına çizilecek bir doğrudan sapma gösterdiği kesimlerinin eğimi hesaplanan ortalama eğim ile 
çelişecektir. Dolayısıyla akarsuya ait ana yatağın değişik segmentlerinin ortalama eğimi ile ana kanalın 
tamamına ait ortalama eğim değerleri birbirinin yerine kullanılamayacaktır. Öte yandan bu yöntemlerle 
ölçülen sadece ana akarsu yatağının eğimi olacağından, drenaj şebekesini oluşturan diğer akarsulara ait 
yataklar göz ardı edilmiş olacaktır. Bu durumda ana akarsu yatağı için belirlenen ortalama eğim değeri 
havza genelini ifade etmekten de uzak olacaktır. 

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, jeomorfoloji ve hidrografya çalışmalarında 
sıkça kullanılan ana akarsu yatağına ait ortalama eğimin ana yatağın segmentlerini, drenaj şebekesinin 
diğer unsurlarını ve havzadaki yüzeysel akımı karşılayacak şekilde genellemeye tabi tutulmasının ne 
denli yanlış olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda en doğru yaklaşım, eğimi hesaplanmaya çalışılan 
hidrografik üniteye göre en uygun yöntemin seçilerek amaçlar doğrultusunda eğim değerlendirmesinin 
yapılmasıdır. Aksi takdirde planlama ve projelendirme aşamalarında ciddi hatalar ve riskler baş 
gösterecektir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışma kapsamında kullanılan yöntemlerin reel verilere dayanması için farazi bir havza modeli 
yerine gerçek bir havzanın örnek uygulama sahası olarak belirlenmesinin daha doğru bir yaklaşım 
olacağı kanaatine varılmıştır. Bu sebeple alanı ve vadi sayısı bakımından çok fazla verinin işlenmesini 
gerektirmeyecek ölçekte olan ve akarsu ağı dört diziden meydana gelen Marmara Adasının güneyindeki 
Değirmen Dere havzası model havza olarak tercih edilmiştir (Şekil 1). Bütün ölçüm ve hesaplamalar bu 
havza üzerinden örnek uygulamaları yapılmak suretiyle net bir ifadeye kavuşturulmuştur.  

Çalışmaya altlık teşkil etmek üzere Harita Genel Komutanlığına ait (HGK, 1995; 2003) 
1/25.000 ve 1/250.000 ölçekli topografya haritaları; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yayınları 
arasında yer alan (MTA, 2002)  1/500.000 (İstanbul paftası) ölçekli jeoloji haritaları kullanılmıştır. 
Topografya haritasının oluşturulması ve hidrografik analizlerin yapılması için NASA ve METI kaynaklı 
15m çözünürlüğe sahip ASTER GDEM Digital Elevation Model (DEM) kullanılmıştır. Bu DEM verisi 
üzerinden çalışma alanının ArcMap 10 Model Builder yardımıyla oluşturulan analiz modeli sayesinde 
Setnull� Value < 100 ölçeğinde akarsu drenaj şebekesi, Strahler (1957) yöntemine göre akarsu dizileri 
ve havza sınırları belirlenmiştir. Topografya ve drenaj şebekesi aynı veriye dayanılarak modellenmiştir. 
Böylelikle havzadaki akarsu ağı ile vadi ağı arasında olası uyumsuzlukların ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. 
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Şekil 1. Örnek havzanın konumu 

Uygulama aşamasında akarsu vadilerine ait yatak eğimleri dört farklı şekilde hesaplanmıştır. 
Bunlar sırasıyla doğrusal eğim, orta nokta bazlı polinomal eğim, 500 m nirengi noktalarına göre 
polinomal eğim ve diziler ortalaması bazlı eğim şeklinde ifade edilebilir. Polinomal eğimin 
hesaplamalara dâhil edilmesinin sebebi, MS Excell ortamında oluşturulan polinomal eğilim çizgisinin 
ana akarsu yatağının belirlenen yerlerine ait yükselti değerlerini nirengi noktası kabul ederek 
interpolasyon yöntemiyle ortaya konmuş bir ortalama hat meydana getirmesidir. Böylelikle yatağın 
özelliğine göre konkav veya konveks olup, tüm yatağı temsil eden tekdüze ortalama bir profil elde 
edilmekte ve yatağın segmentlerine de atıfta bulunan bu yay üzerinden farklı bölümler için hesaplamalar 
yapılabilmektedir. Sonuçta farklı yöntemlere ait eğim ölçümleri hem ana akarsu yatağı hem de diziler 
ölçeğinde uygulanmış ve birbiri ile karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Doğrusal eğim hesaplamalarında 
ana akarsu yatağının boyuna profili çıkarıldıktan sonra her bir diziye karşılık gelen yatak bölümü 
belirlenmiş ve bütün diziler için, özerk doğrusal eğim hesaplamalarında kullanılacak tan α açıları tayin 
edilmiştir (Şekil 2). Bu açılara karşılık gelen noktalara ait yükselti değerleri diziler ölçeğinde doğrusal 
eğim, orta nokta bazlı polinomal eğim ve 500 m nirengi noktalarına göre polinomal eğim 
hesaplamalarında referans alınmıştır. 

 
Şekil 2. Ana akarsu yatağının dizi bazlı segmentleri, ve tan α referans noktaları 
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Orta nokta bazlı polinomal eğim hesaplanırken ana akarsu yatağının kaynak, ağız ve orta 
noktaları MS Excell grafiği üzerinde işaretlenmiş ve polinomal eğilim çizgisi eklenmiştir (Şekil 3). 
Ardından hem polinomal eğilim çizgisinin tamamının hem de bu çizginin her bir diziye karşılık gelen 
bölümünün doğrusal ortalama eğimi hesaplanmıştır. 

 
Şekil 3. Ana akarsu yatağına ait orta nokta bazlı polinomal eğilim çizgisi 

Orta nokta bazlı polinomal eğimin tespiti için izlenen yol 500 m nirengi noktalarına göre 
polinomal eğim hesaplamalarında da takip edilmiştir. Ancak bu defa 500 m aralıklarla ana akarsu 
yatağına ait yükselti değerleri veri tabanına eklenmiş ve gerçek yatağa daha yakın kıvrım açısına sahip 
bir yay elde edilmiştir (Şekil 4). Bütün referans noktalarının interpolasyonu ile elde edilen bu yayın da 
ana akarsu yatağını oluşturan dizilerin uzunlukları bazında bölümleri belirlenmiş ve yine hem yayın 
tamamının hem de dizileri temsil eden her bir bölümünün başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki doğrusal 
eğim hesaplanmıştır. 

 
Şekil 4. Ana akarsu yatağına ait 500 m referans noktaları bazlı polinomal eğilim çizgisi 

Diziler ortalaması bazlı eğim hesaplamalarında ise öncelikle havzadaki bütün diziler ArcMap 
10 Model Builder marifetiyle Setnull� Value < 100 ölçeğinde Strahler (1957) yöntemine göre ayırt 
edilmiş ve havzanın drenaj ağını oluşturan bütün yatakların uzunlukları ölçülmüştür. Ardından dizileri 
oluşturan her bir parçanın başladığı ve bittiği yerleri temsil eden noktalar belirlenmiş ve bu noktalara ait 
koordinatlar tespit edilmiştir (Şekil 5). Yine ArcMap 10 paket programı içerisindeki 3D Analyst 
Tools�Functional Surface�Interpolate Shape aracı vasıtasıyla bütün koordinatlar noktasal vektör 
verilere dönüştürülmüştür. 
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Şekil 5. Bütün dizilerdeki akarsu yataklarının memba ve mansap noktaları 

Bir sonraki aşamada 3D Analyst Tools�3D Features�Add Z Information aracı ile bütün 
noktaların DEM verisi temelli yükselti değerleri tayin edilmiştir. Sonuçta havzada mevcut tüm akarsu 
yataklarının, memba ve mansapları arasındaki yükselti farkı ile uzunlukları kullanılarak spesifik 
eğimleri hesaplanmıştır (Çizelge 1). Ardından bu eğim değerleri dizideki yatak sayısıyla oranlanmış ve 
dizinin ortalama eğimi belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Örnek havzanın diziler bazındaki veri tabanı ve ortalama eğim değerleri 

NO  FID DİZİ L (m) MEMBA X MEMBA Y MANSAB X MANSAB Y MEM h MAN h H (m) S (%) 
1 36 4 6710 -464161,244 4557372,914 -459996,135 4556041,590 107,4 0,0 107,4 1,60 
2 33 3 219 -462684,953 4558028,801 -462709,236 4557843,265 41,8 29,0 12,8 5,84 
3 46 3 970 -461066,277 4557942,923 -461316,774 4557126,494 122,5 9,9 112,6 11,61 
4 54 3 368 -464289,749 4557672,846 -464161,244 4557372,914 120,4 107,4 13,0 3,53 
5 61 3 1769 -465450,040 4556503,897 -464161,244 4557372,914 163,8 107,4 56,4 3,19 
6 66 3 571 -460311,397 4556932,299 -460206,944 4556446,932 4,0 1,2 2,8 0,49 
7 75 3 472 -461610,389 4556347,147 -461252,116 4556520,491 9,9 6,4 3,5 0,74 
8 3 2 1465 -463877,241 4558625,309 -462827,072 4557858,688 211,6 36,4 175,2 11,96 
9 6 2 534 -460691,924 4558239,966 -461066,277 4557942,923 163,4 122,5 40,9 7,66 
10 13 2 343 -462640,431 4558368,949 -462684,953 4558028,801 88,3 41,8 46,5 13,56 
11 17 2 994 -461847,298 4558202,274 -461932,912 4557364,285 120,4 15,1 105,3 10,59 
12 22 2 242 -461061,558 4558162,458 -461066,277 4557942,923 142,7 122,5 20,2 8,35 
13 27 2 235 -462519,273 4558195,831 -462684,953 4558028,801 74,6 41,8 32,8 13,96 
14 29 2 775 -464369,584 4558343,856 -464289,749 4557672,846 214,7 120,4 94,3 12,17 
15 30 2 1710 -465556,028 4558436,614 -464289,749 4557672,846 364,2 120,4 243,8 14,26 
16 40 2 143 -463637,196 4557713,149 -463495,788 4557694,626 95,5 48,3 47,2 33,01 
17 50 2 102 -460374,030 4557003,373 -460311,397 4556932,299 4,9 4,0 0,9 0,88 
18 51 2 172 -460244,080 4557080,758 -460311,397 4556932,299 6,4 4,0 2,4 1,40 
19 57 2 557 -462551,143 4557036,273 -462290,480 4557379,597 30,0 21,0 9,0 1,62 
20 65 2 276 -461487,148 4556739,900 -461291,177 4556588,494 8,1 6,4 1,7 0,62 
21 68 2 1062 -464055,191 4556352,493 -463784,134 4557323,502 191,8 87,0 104,8 9,87 
22 72 2 1217 -466075,233 4557403,814 -465450,040 4556503,897 302,1 163,8 138,3 11,36 
23 74 2 526 -461893,925 4556195,497 -461610,389 4556347,147 18,5 9,9 8,6 1,63 
24 79 2 305 -461571,998 4556090,526 -461610,389 4556347,147 15,5 9,9 5,6 1,84 
25 81 2 610 -464809,517 4556451,349 -464830,822 4557020,329 185,6 128,6 57,0 9,34 
26 84 2 1310 -466535,988 4556268,964 -465450,040 4556503,897 209,4 163,8 45,6 3,48 
27 0 1 109 -460677,787 4558348,194 -460691,924 4558239,966 178,9 163,4 15,5 14,22 
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NO  FID DİZİ L (m) MEMBA X MEMBA Y MANSAB X MANSAB Y MEM h MAN h H (m) S (%) 
28 1 1 176 -460567,708 4558365,265 -460691,924 4558239,966 190,1 163,4 26,7 15,16 
29 2 1 200 -463937,425 4558806,195 -463877,241 4558625,309 279,4 211,6 67,8 33,89 
30 4 1 536 -463877,378 4559081,411 -463787,032 4558582,032 378,0 178,2 199,8 37,27 
31 5 1 59 -460776,421 4558235,279 -460747,133 4558184,278 156,8 154,7 2,1 3,47 
32 7 1 233 -464085,653 4558589,720 -463877,241 4558625,309 255,0 211,6 43,4 18,63 
33 8 1 359 -463465,760 4558838,742 -463512,352 4558483,131 269,1 154,5 114,6 31,91 
34 9 1 406 -462636,963 4558761,651 -462640,431 4558368,949 202,8 88,3 114,4 28,19 
35 10 1 558 -462534,250 4558905,467 -462640,431 4558368,949 254,6 88,3 166,3 29,80 
36 11 1 334 -461231,550 4558420,553 -461061,558 4558162,458 177,4 142,7 34,7 10,39 
37 12 1 109 -461047,416 4558270,686 -461061,558 4558162,458 156,5 142,7 13,8 12,71 
38 14 1 474 -462346,458 4558692,175 -462644,478 4558338,027 233,4 82,0 151,4 31,95 
39 15 1 274 -461934,791 4558449,603 -461847,298 4558202,274 201,0 120,4 80,6 29,43 
40 16 1 156 -461781,970 4558335,262 -461847,298 4558202,274 143,1 120,4 22,7 14,55 
41 18 1 309 -463411,643 4558611,478 -463316,464 4558331,657 176,1 85,3 90,8 29,39 
42 19 1 59 -463355,863 4558305,364 -463296,948 4558297,647 90,8 80,9 9,9 16,78 
43 20 1 278 -462384,902 4558398,411 -462519,273 4558195,831 143,8 74,6 69,3 24,91 
44 21 1 366 -462223,992 4558345,904 -462519,273 4558195,831 152,8 74,6 107,4 21,37 
45 23 1 288 -464577,242 4558496,908 -464369,584 4558343,856 267,8 214,7 53,1 18,45 
46 24 1 438 -464460,289 4558748,935 -464369,584 4558343,856 314,1 214,7 99,4 22,69 
47 25 1 176 -465643,807 4558589,692 -465556,028 4558436,614 425,5 364,2 61,3 34,82 
48 26 1 526 -466066,776 4558472,230 -465556,028 4558436,614 519,1 364,2 154,9 29,46 
49 28 1 689 -464812,902 4558527,821 -464315,102 4558210,895 311,5 181,3 130,2 18,90 
50 31 1 152 -465278,922 4558447,422 -465261,836 4558303,629 307,4 260,7 46,7 30,71 
51 32 1 1132 -463159,055 4558892,923 -462744,228 4557942,202 292,2 32,1 260,1 22,97 
52 34 1 774 -461530,148 4558428,137 -461833,212 4557760,114 175,9 35,9 140,0 18,09 
53 35 1 227 -465204,556 4558374,751 -465160,232 4558164,473 277,2 233,3 43,9 19,36 
54 37 1 746 -465757,936 4558085,648 -465093,587 4558124,272 379,3 224,4 154,9 20,77 
55 38 1 83 -463690,040 4557767,252 -463637,196 4557713,149 134,1 95,5 38,6 46,54 
56 39 1 255 -463764,053 4557934,217 -463637,196 4557713,149 173,3 95,5 77,8 30,51 
57 41 1 164 -463101,205 4557595,775 -463059,419 4557731,842 62,6 36,4 26,1 15,95 
58 42 1 441 -462326,801 4557651,688 -462019,097 4557438,457 26,6 18,8 7,8 1,77 
59 43 1 368 -460276,439 4557383,748 -460244,080 4557080,758 63,6 6,4 57,2 15,56 
60 44 1 235 -460123,576 4557269,449 -460244,080 4557080,758 32,3 6,4 25,9 11,04 
61 45 1 211 -461376,700 4557401,654 -461426,535 4557203,738 14,2 12,0 2,2 1,04 
62 47 1 606 -460433,007 4557561,435 -460374,030 4557003,373 102,5 4,9 97,6 16,11 
63 48 1 723 -465390,527 4557597,036 -464741,607 4557700,637 276,9 151,8 125,1 17,30 
64 49 1 122 -462302,964 4557192,519 -462192,860 4557209,570 18,1 17,9 0,2 0,12 
65 52 1 208 -463534,630 4557306,547 -463622,465 4557459,592 119,9 84,1 35,8 17,20 
66 53 1 415 -460751,457 4556958,300 -460374,030 4557003,373 6,5 4,9 1,6 0,39 
67 55 1 403 -461149,438 4557214,707 -461250,779 4556897,719 11,2 7,9 3,3 0,81 
68 56 1 164 -463731,654 4557175,086 -463736,995 4557317,327 112,8 87,0 25,8 15,73 
69 58 1 303 -466278,844 4557587,838 -466075,233 4557403,814 381,7 302,1 79,6 26,29 
70 59 1 1024 -466496,673 4558119,768 -466075,233 4557403,814 597,1 302,1 295,0 28,81 
71 60 1 168 -462486,853 4556886,329 -462551,143 4557036,273 50,2 30,0 20,2 12,01 
72 62 1 366 -461708,361 4556973,241 -461487,148 4556739,900 10,5 8,1 2,4 0,66 
73 63 1 185 -461648,436 4556698,077 -461487,148 4556739,900 9,4 8,1 1,3 0,70 
74 64 1 704 -460827,228 4557204,069 -460910,014 4556570,159 16,9 5,9 11,0 1,56 
75 67 1 255 -460742,676 4556658,382 -460615,711 4556437,385 5,9 5,1 0,8 0,31 
76 69 1 99 -463841,212 4556796,268 -463919,660 4556837,998 147,1 124,7 22,4 22,58 
77 70 1 358 -465288,428 4557096,078 -465039,669 4556890,443 194,0 140,3 53,7 15,01 
78 71 1 83 -461796,600 4556481,560 -461743,735 4556427,474 15,6 12,7 2,9 3,49 
79 73 1 148 -465835,012 4557041,983 -465829,706 4556899,734 229,3 212,3 17,0 11,52 
80 76 1 513 -464527,551 4556681,750 -464696,750 4557128,568 216,9 119,5 97,4 18,99 
81 77 1 582 -465599,298 4557011,046 -465248,523 4556760,561 208,7 151,1 57,6 9,91 
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82 78 1 583 -460956,778 4556120,244 -460776,667 4556489,848 17,6 5,1 12,5 2,15 
83 80 1 47 -461578,058 4556044,142 -461571,998 4556090,526 16,4 15,5 0,9 1,91 
84 82 1 1429 -463420,754 4556253,683 -462551,143 4557036,273 274,9 30,0 244,9 17,14 
85 83 1 1011 -466382,849 4557161,102 -465760,547 4556513,184 273,0 165,6 107,4 10,62 
86 85 1 153 -463961,265 4556245,828 -464055,191 4556352,493 218,2 191,8 26,3 17,22 
87 86 1 358 -461323,133 4555885,038 -461571,998 4556090,526 39,9 15,5 24,4 6,81 
88 87 1 148 -464804,188 4556309,104 -464809,517 4556451,349 202,6 185,6 17,0 11,52 
89 88 1 421 -464568,828 4556183,889 -464809,517 4556451,349 253,1 185,6 67,4 16,02 
90 89 1 553 -462196,006 4555810,394 -461893,925 4556195,497 71,5 18,5 53,0 9,59 
91 90 1 367 -464078,201 4555993,789 -464055,191 4556352,493 250,5 191,8 58,7 16,01 
92 91 1 161 -466458,778 4556400,381 -466366,907 4556278,218 204,9 196,2 8,7 5,42 
93 92 1 146 -466631,918 4556360,206 -466535,988 4556268,964 219,2 209,4 9,8 6,70 
94 93 1 403 -465709,246 4556081,798 -465843,442 4556429,695 193,4 173,6 19,8 4,91 
95 94 1 1024 -465108,098 4556002,947 -465012,042 4556918,274 212,0 140,3 71,7 7,01 
96 95 1 1696 -463139,649 4555745,102 -461893,925 4556195,497 221,9 18,5 203,4 11,99 
97 96 1 256 -466750,587 4556187,050 -466535,988 4556268,964 219,8 209,4 10,4 4,06 

Not: Sıra, FID: Birim kodu, DİZİ: Dizi numarası, L: Yatak uzunluğu, MEMBA X, MEMBA Y, MANSAB X, MANSAB Y: Memba ve mansap 
noktalarına ait X ve Y koordinatları (metrik), MEM h: Memba noktası yükselti değeri, MAN h: Mansap noktası yükselti değeri, H: Memba ile 
mansap noktaları arasındaki yükselti farkı, S: Ortalama yatak eğimi.  

Çalışmanın son bölümünde bütün hesaplamaları içeren sayısal değerleri bir arada gösterecek 
tablolar oluşturulmak suretiyle farklı yöntemlerle elde edilen eğim değerlerinin yek ahenk sorgulaması 
yapılmıştır. Buna göre her yöntemin karakteristik ifade sahası ve gücü yorumlanarak somut delillere 
dayanan çıkarımlara ulaşılmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Çalışma kapsamında örnek havzanın doğrusal eğim, orta nokta bazlı polinomal eğim, 500 m 
nirengi noktalarına göre polinomal eğim ve diziler ortalaması bazlı eğim değerleri hesaplanmıştır 
(Çizelge 2). Buna göre ana akarsu yatağının ortalama eğimi, doğrusal eğim ve orta nokta bazlı polinomal 
eğim yöntemlerine göre % 2,19 olarak hesaplanmıştır. Çünkü söz konusu iki yöntemde de ana yatağın 
memba ve mansap noktaları aynı olup, bu noktalar arasına çizilen doğruların eğimi de birbirine denktir. 
Buna karşılık aynı yatağın 500 m nirengi noktalarına göre polinomal eğimi % 2,24 değerine tekabül 
etmiştir. Zira mansap noktası aynı olsa da bu yöntemle oluşturulan polinomal eğilim çizgisinin membayı 
temsil eden ucu gerçek membaya göre 5,2 m daha yüksek bir irtifada konumlanmaktadır. Dolayısıyla 
polinomal eğilimi ifade eden yayın bükülme katsayısı artmakta ve ana yatağa ait ortalama eğim değeri 
büyümektedir. Son olarak dizileri oluşturan vadi bölütlerinin özgün eğimlerinin ortalamasına göre bir 
hesaplama yapılmış ve akarsu yatağı ortalama eğiminin % 13,67 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığı 
izlenmiştir. Bu durum, havzadaki drenaj ağının birer parçası olan yüksek eğim değerlerine sahip yan 
kolların işleme dâhil edilmesinin bir sonucudur. Mezkûr kollara ait ortalamaları da barındıran bir yatak 
eğimi hesaplaması havzanın tamamını temsil eden ortalama akarsu yatağı eğimi değerine ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Sonuçta ortaya çıkan eğim oranlarında çok net bir şekilde tebarüz eden farklılıklar 
sayesinde, ana akarsuya ait yatak eğiminin hiçbir surette havzanın genelini temsil edemeyeceği 
anlaşılmaktadır. Öte yandan doğrusal eğim, orta nokta bazlı polinomal eğim ve 500 m nirengi 
noktalarına göre polinomal eğim hesaplamalarında referans alınan memba ve mansap noktalarının aynı 
veya çok yakın olması sebebiyle bu yöntemlere göre yapılan ana akarsu yatağı eğimi hesaplamaları 
büyük oranda birbiriyle örtüşmektedir. Buna karşılık polinomal eğilim çizgisinin sadece doğal bir eğri 
olan akarsu yatağının kaba taklidinden ibaret bir yay olduğu gerçeği hatırdan çıkarılmaması gereken 
önemli bir özelliktir. 

Çizelge 2. Örnek havzada değişik yöntemlere göre hesaplanan eğim değerleri 

Doğrusal Eğim Orta Nokta Bazlı Polinomal Eğim 
Dizi L (m) Mem. h (m) Man. h (m) H (m) S (%) L (m) Mem. h (m) Man. h (m) H (m) S (%) 

4 6.710 107,4 0 107,4 1,60 6.710 102 0 102 1,52 
3 1.769 163,8 107,4 56,4 3,19 1.769 157 102 55 3,11 
2 1.310 209,4 163,8 45,6 3,48 1.310 209 157 52 3,97 
1 256 219,8 209,4 10,4 4,06 256 219,8 209 10,8 4,22 
Ort. 10.045 219,8 0 219,8 2,19 10.045 219,8 0 219,8 2,19 
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500 M Nirengi Noktalarına Göre Polinomal Eğim Diziler Ortalaması Bazlı Eğim 

Dizi L (m) Mem. h (m) Man. h (m) H (m) S (%) L (m) Mem. h (m) Man. h (m) H (m) S (%) 
4 6.710 106 0 106 1,58 6.710 107,4 0 107,4 1,60 
3 1.769 163 106 57 3,22 728 77,1 43,6 34 4,23 
2 1.310 219 163 56 4,27 662 128,8 66,7 62 8,82 
1 256 225 219 6 2,34 396 183,6 119,3 64 15,93 
Ort. 10.045 225 0 225 2,24 533 166 103 62 13,67 

Diziler bazında eğimler genellikle birbirinden farklı değerler göstermektedir. Dördüncü dizi tek 
segmentten oluştuğu için bütün hesaplama yöntemlerinde yaklaşık değerlere tekabül etmektedir. Buna 
karşılık diğer dizilerde farklılıklar bariz bir hal almaktadır. Doğrusal, orta nokta bazlı polinomal ve 500 
m nirengi noktalarına göre polinomal eğim çizgileri için temel veri kaynağı ana akarsu yatağına ait 
boyuna profil olduğu için bu üç yöntemle elde edilen eğim değerleri yakın seyretmektedir. Ancak bütün 
bu yöntemlere göre hesaplanan ana kanal ortalama eğimi ile bu kanalı oluşturan dizilerin ortalama eğimi 
arasındaki ciddi farklar, ana akarsu yatağı ortalama eğiminin söz konusu yatağın her bölümünü temsil 
etmekten uzak olduğunun kanıtıdır. Diziler ortalaması bazlı eğim değerleri ise havzadaki bütün yatak 
bölümlerinin, ait oldukları dizinin ortalama eğimi hesaplanırken dikkate alınmış olmaları hasebiyle çok 
daha kapsamlı ve genele matuf bir karakteri haizdir. Örnek havza açısından değerlendirildiğinde, tali 
kollar için yerel taban seviyesi olarak addedilebilecek ana akarsu yatağının diziler bazındaki eğiminin 
özellikle 1, 2 ve 3. diziler payesinde önemli oranlara ulaşan bir ayrışma sergilediği dikkati çekmektedir. 
Bu dizilerdeki farklar havza ortalamasına da yansımış, söz konusu büyük fark burada da belirmiştir. 

Ortalama yatak uzunlukları, ortalama memba ve mansap noktaları ile ortalama yükselti farkları 
da eğim değerlerinde olduğu gibi değişkenlik göstermektedir. Bu durum hesaplanan veri serilerinin ifade 
güçlerinin ve niteledikleri özelliklerin değişebileceğine işaret etmektedir. O halde ihtiyaç duyulan 
bilgilerin ve yapılmak istenen çalışmanın kesin tayini, aynı zamanda uygulanacak yöntemin de tespiti 
anlamına gelecektir. Ana akarsu yatağının, bu yatağı oluşturan segmentlerden birinin, kaynağa yakın 
veya uzak herhangi bir sahadaki yatakların ya da havzanın bütünündeki akarsu yataklarının ortalama 
eğimleri birbirinden bağımsız parametreler olup, havzadaki akarsu yataklarına ait değişik özelliklerin 
farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesinden ibarettirler. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bir havzada farklı yöntemlerle hesaplanan akarsu yataklarına ait eğim değerlerinin mukayeseli 
olarak irdelenmesi, sonuçların ne denli ayrışma gösterebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla akarsu yatağına ait eğimin nasıl hesaplandığı konusu daha fazla ön plana çıkmakta ve 
ehemmiyetli bir durum arz etmektedir. Mamafih hemen bütün çalışmalarda artık klasikleşmiş olan 
doğrusal eğim yönteminden başka bir şekilde eğim hesaplamasının yapılmıyor oluşu da çelişkili bir 
durum olarak sorunlu bir sahanın varlığına işaret etmektedir. Çalışma kapsamında hem akarsu 
yataklarındaki eğimin farklı yöntemlerle de hesaplanabileceği üzerinde durulmuş hem de kullanılan 
yöntemin elde edilen sonuç üzerinde doğrudan etkili olduğu gösterilmiştir. Bu durumda her bir yöntemin 
avantaj ve dezavantajları ile doğru kullanım alanlarının belirlenmesi bir kat daha önem kazanmıştır. Bu 
durumda şüphesiz son karar, çalışmaların kendilerine has özel yapılarını ortaya çıkaran kapsam ve içerik 
gibi değişkenlerini belirleyen bilim insanlarına ait olacaktır. 

Genel bir değerlendirmeyle doğrusal eğim, gerek ana akarsu yatağının gerekse bu yatağa ait 
dizilerin kaynak ve ağız noktaları arasındaki eğimin kabaca ifadesidir. Esasında temel eğim hesaplama 
şekli böyle olmakla birlikte, segmentasyonun ve hesaplamaya dâhil edilen bileşenlerin farklılaşması 
sebebiyle hesaplanan ortalama eğimin hassasiyeti artmakta veya azalmaktadır. Her ne kadar kaba bir 
ifade ortaya koysa da, tek bir yatağa ait ortalama eğimi nitelemek için kullanılan oldukça pratik bir 
yöntem olması tercih edilme oranını artırmaktadır. Orta nokta bazlı polinomal eğim ve 500 m nirengi 
noktalarına göre polinomal eğim hesaplamalarında memba ve mansap noktaları arasındaki referans 
noktalarının frekansına bağlı olarak çizilen plonomal eğilim çizgisinin bükülme oranında değişiklikler 
meydana gelmektedir. Bu durum hem polinomal eğilim çizgisinin uç noktalarına ait konumlarda 
değişikliğe sebep olduğu için ana kanal ortalama eğiminin hem de bükülme katsayısındaki oynamaya 
bağlı olarak diziler bazındaki ortalama eğimin farklılaşmasına yol açmaktadır.  Ancak genel yatak 
profiline uygun bir ortaç eğri oluşturup akarsu yatağının bölümleri ölçeğinde de eğim hesaplamasını 
mümkün kılan nispeten pratik yöntemler olmaları kullanılabilirliklerini artırmaktadır. Diziler ortalaması 



21 
 

bazlı eğim hesaplaması ise havzaların tamamına şamil bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem 
sayesinde hem havzadaki drenaj ağını oluşturan bütün segmentlerin ortalama eğimleri ayrı ayrı 
hesaplanmakta hem de diziler ölçeğinde ortalama eğim değerleri elde edilerek genel anlamda akarsu 
yataklarının farklı çığırlarındaki eğimler hakkında kapsamlı bir fikir edinilebilmektedir. 

Sonuç itibariyle; en geniş ifadesiyle havza kapsamında yürütülen planlama ve çalışmalar ile 
bütün vadilerin etkin olduğu taşkın, yüzeysel akış hacmi, hidroelektrik enerji potansiyeli ve erozyon gibi 
parametrelerin incelenmesinde diziler ortalaması bazlı eğim hesaplamasına rağbet edilmesinin daha 
uygun olacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan, bir tek yatağa ait akış hızı, enerji potansiyeli, yatak erozyonu 
ve akış hacmi gibi hesaplamaların yapılması söz konusu olduğunda doğrusal ve polinomal eğim 
hesaplamalarının kullanılması herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak bu gibi durumlarda diziler 
bazında hesaplamalar yapılmasının elde edilecek verilerin daha spesifik ve hassas bir hüviyete 
bürünmesine yardımcı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Referanslar: 
Atalay, İ. (1986) “Uygulamalı Hidrografya I”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. No: 38, Ege Üniversitesi Basımevi, 

İzmir. 
Benson, M. A. (1962) “Factors Influencing the Occurrence of Floods in a Humid Region of Diverse Terrain: U.S. Geological 

Survey Water-Supply Paper 1580–B”, United States Government Printing Office, Washington. 
Erkek, C. ve Ağıralioğlu, N. (1986) “Su Kaynakları Mühendisliği”, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul. 
HGK (1995) 1/25.000 Ölçekli Topografya Haritası. g-19d1, g-19d2,  g-19d3,  g-19d4 Paftaları. 
HGK (2003) 1/250.000 Ölçekli Topografya Haritası. NK35-11b Paftası. 
Hoşgören, Y. (2011) “Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü”. Çantay Kitabevi, İstanbul. 
Kotlyakov, V. M. ve Komarova, A. I. (2007) “Elsevier’s Dictionary of Geography in English, Russian, French, Spanish and 

German”, Elsevier B. V., Netherland. 
Langbein, W. B. (1947) “Topographic characteristics of drainage basins”, U.S. Geological Survey Water Supply, 968, (C), 125-

157. 
Miller, J. R., Ritter, D. F. ve Kochel, R. C. (1990) “Morphometric assessment of lithologic control on drainage basin evolution 

in the Crawford upland, South-Central Indiana”, American Journal of Science, Vol. 290, 569-599. 
MTA (2002) 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası. İstanbul Paftası. 
Strahler, A. N. (1957) “Quantitative analysis of watershed geomorphology”. Transactions of the American Geophysical Union 8 

(6): 913–920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji’de Kullanımı 

Precipitation's fingerprint and it's usage in paleoclimatology 

Mesut Demircan1†, Hakan Yiğitbaşioğlu 2  

1Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara. 

2A.Ü. DTCF Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara 

Öz: Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), şu anda yaklaşık 220 aktif 
izleme istasyonundan oluşan 1961’li yıllardan beri devam eden Yağışın İsotop İçeriği Küresel Şebekesi (GNIP) 
programını yürütmektedir. GNIP, Dünya genelinde, yağışın oksijen (18O/16O) ve hidrojen (2H/1H, 3H/1H) 
içeriklerinin zamansal ve uzamsal kayıtlarını sağlamaktadır. İzotop içerikleri çoğunlukla aylık yağış 
örneklerinden ölçülmektedir. Su her yerde aynı görünüyor olsa da, kökeni ve yaşını belirlemek için kullanılan 
izotop “parmak izi” taşır. İzotoplar, aynı elementin farklı ağırlıklardaki atomlarıdır. Dünya genelinde, yağıştaki 
su moleküllerinin izotoplarının oranları, buharlaşma ve yoğunlaşmanın doğal aşamaları sonucunda, sıcaklık ve 
yükseklik etkileri nedeni ile değişir. Sonuç olarak, her yerel yağış kendi izotop “imzası” veya “parmak izi”ne 
sahiptir. Bu izotopik “parmak izi” yeraltı suyu içine taşınmaktadır ve yeraltı sularının akış hızlarını, dolma-
boşalma oranlarını ve yaşını, belirlemek için kullanılabilir. Kutuplardaki buzulların, göl çökelleri ve yeraltı 
sularındaki izotopların “doğal arşivlerinin” çalışması sayesinde, geçmiş hidrolojik koşulları yeniden 
canlandırılabilir. Geçmiş hidrolojik ve iklim sistemlerinin zamanla nasıl değiştiğini anlamak gelecekteki 
değişimleri – geleceğe bakış için –  tahmin etmek ve dünyanın değişen iklimin olumsuz etkilerini en aza indirme 
tedbirleri geliştirmek için bir anahtardır. Çalışmada Türkiye için izotop ölçümlerinin zamansal ve uzamsal 
dağılımları incelenecektir. 
Anahtar kelimeler: İklim, Yağış, İzotop, 18O, 16O, 2H, 1H . 

Abstract: The Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) programme is operated by the IAEA in 
cooperation with the World Meteorological Organization (WMO), and currently is comprised of about 220 active 
monitoring stations since 1961. GNIP provides spatial and temporal records of oxygen (18O/16O) and hydrogen 
(2H/1H, 3H/1H) contents in precipitation around the world. Isotope contents are mostly measured in composite 
samples of monthly precipitation. While water looks the same everywhere, it carries isotopic ‘fingerprints’ which 
can be used to determine its origin and age. Isotopes are atoms of the same element with different weights. Across 
the globe, proportions of isotopes in water molecules in precipitation vary as a result of natural processes of 
evaporation and condensation, and because of the effects of temperature and altitude. Consequently, precipitation 
in each location has its own isotopic ‘signature’ or ‘fingerprint’. These isotopic ‘fingerprints’ are carried into 
groundwater and can be used to determine the age, recharge rates, and flow velocities of groundwater. Through 
study of water isotopes ‘naturally archived’ in polar ice caps, lake sediments, and groundwater, past hydrological 
conditions can be reconstructed. Understanding how past hydrological and climate systems have changed over 
time holds the key to predicting future change— looking ‘back to the future’ — to develop options for minimizing 
the adverse effects of the world’s changing climate. In this study, isotope measurements for Turkey will be 
examined as temporal and spatial distributions. 
Keywords: Climate, Precipitation, Isotop, 18O, 16O, 2H, 1H. 
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1. GİRİŞ 

Su, dünya hidrosferinde yer alır ve yenilenebilen kısıtlı bir kaynağa sahiptir. Bu suyun miktarı 
ise 1 400 000 km3 olarak tahmin edilmektedir. Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olmasına rağmen, tuzlu 
sular toplam su miktarının %97.5’ini, tatlı sular ise ancak %2.5’ini oluşturmaktadır. Su kaynakları, 
günümüzde dünya üzerindeki bazı bölgeler için yetersiz, bazı bölgelerde de ancak yetmektedir. Bununla 
birlikte nüfus artışı, su kaynaklarının kirletilmesi gibi sebepler göz önüne alındığında, su kaynaklarının 
zamanla tüm bölgelerde yetersiz kalacağı açıktır. Ülkemiz ise su kaynakları açısından küresel 
değerlendirmelere bakıldığında, su kıtlığı çeken ülkeler arasında gösterilmemektedir. Bununla birlikte 
nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle artan su tüketimi, yenilenebilir tatlı su 
kaynaklarımızda miktar olarak bir azalmaya sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra su kaynaklarında aşırı 
çekim sonucu yeraltısuyu tuzlanması, tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallar ile evsel ve 
endüstriyel atıklar nedeniyle kirlenme yaşanmakta ve su kaynaklarının nitelik açısından korunması 
gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır(Çifter, C. ve Sayın, M., 2002; Demircan, M., 2006). Bu çerçevede, 
sürekli artan endüstriyel gelişim ve artan nüfus baskısı altında kalan su kaynaklarının geliştirilerek 
verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi için pek çok projenin etüdünün gerekliliği ve bu 
etütlerde de klasik incelemelerin dışında ileri tekniklerin kullanılması zorunlu hale gelmeye başlamıştır. 
İzotop hidrolojisi çalışmaları bu tekniklerin başında gelmektedir. 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) dünya üzerinde 
seçilmiş olan yağış istasyonlarından 60’lı yıllardan beri çevresel izotop içeriklerini belirlemek için 
örnekler toplamaktadır. Bu istasyonlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu Oksijen-18 ve 
Döteryum verileri arasındaki ilişki küresel ölçekte belirlenmiş ve δD = 8δ18O + 10 doğrusu Global 
Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak verilmektedir. Ancak bu doğru küresel ölçekte yerel iklime ve 
topografya koşullarına göre farklılıklar göstermektedir (Schotterer, vd., 1996; Demircan, M., 2006). 

IAEA ve WMO tarafından işbirliği içerisinde işletilen GNIP şebekesinde bulunan Ankara, 
Antalya ve Adana istasyonlarında 1960’lı yıllardan beri yağış örneği toplanarak analiz için Viyena’ya 
gönderilmiştir. Bunlardan başka Sinop ve Diyarbakır istasyonları da 1966-1967 yılları arasında bu 
şebekede görev yapmışlardır. GNIP şebekesinde çalışmayan eski istasyonların aktif hale getirilmiş ve 
şebekeye yeni istasyonların eklenmiştir. Şebekede yağış örneği toplanan istasyonlar şunlardır; Edirne, 
Sinop, Rize, İzmir, Ankara, Erzurum, Antalya, Adana ve Diyarbakır meteoroloji istasyonlarıdır 
(Demircan, M., 2006). 

2. YAĞIŞIN İZOTOP İÇERİĞİ 

2.1. İzotop Nedir? 
Bir elementin atom numarası aynı fakat farklı kütle numarasına sahip atomlarına, diğer bir 

değişle proton sayıları aynı, ancak nötron sayıları farklı olan atom çekirdeklerine “izotop” denir. Bir 
elementin farklı sayılarda izotopları olabilir. Bu izotoplar, nötron sayıları farklı olduğundan, farklı kütle 
numaralarına sahiptirler. Örneğin, Hidrojen elementinin 3 izotopu vardır (Şekil 1.1). Oksijenin 16O, 17O 
ve 18O olmak üzere üç tane doğal izotopu vardır. Bir elementin bütün izotopları aynı kimyasal özellikleri 
gösterir. Ancak fiziksel özellikleri farklıdır. 

 
Şekil 1. Hidrojen elementinin izotopları 

İzotoplar kararlı ve radyoaktif izotoplar olmak üzere olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kararlı 
izotoplar kararlı bir çekirdek yapısına sahiptirler, kapalı bir sistemde kararlı izotopların atomik 
konsantrasyonlarında hiçbir değişiklik olmaz. Radyoaktif izotopların çekirdekleri ise kararsız bir yapıya 
sahiptir ve zamanla parçalanarak başka elementlerin izotoplarına dönüşürler(Çifter, C. ve Sayın, M., 2002; 
Demircan, M., 2006). 
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2.2. Kararlı İzotoplar 
Hidrolojide kullanılan başlıca izotoplar suyun yapısında bulunan oksijen ve hidrojenin 

izotoplarıdır. Ayrıca azot, klorür, kükürt, asal gazlar, uranyum ve toryum ve benzeri elementlerin 
izotoptarı da yüzey ve yeraltısuyu sistemlerinde kirleticinin kökenlerinin belirlenmesi, hareketinin 
saptanması ve benzeri çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.  

H elementinin kütle numarası 1 olan 1H-hidrojen izotopu %99.985 ile doğada en fazla 
bulunma oranına sahiptir. Hidrojen elementinin kütle numarası 2 olan ağır izotopu 2H-döteryum ise 
daha az bulunmaktadır. Oksijen elementinin üç adet kararlı izotopu ( 16O ,  17O, 18O) mevcuttur.  

Oksijen ve hidrojenin karalı izotopları hidrolojik çalışmalarda genellikle izleyici olarak 
kullanılmaktadır. Su numunesi içerisindeki izotopların bolluğu onların 2H/1H veya 18O/16O gibi izotopik 
bolluk oranlarıyla verilebilir. Oranlardaki bu değişimler ancak kütle spektrometreleriyle saptanabilir.  

Hidrolojik çevrim içerisinde deniz ve okyanuslardan oluşan su buharının bir kısmı daha düşük 
sıcaklığa sahip kara içlerine geldiğinde yoğunlaşma nedeniyle yağmur haline dönüşür. Geri kalan su buharı 
kara içlerine doğru hareketlerine devam ederken yer yer soğuyarak yoğunlaşır( Sayın, M. ve Eyüpoğlu, 
S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 

Yeraltısularının izotopik kompozisyonu hidrolojik çevrimin başlangıcı olan yağışların izotopik 
kompozisyonu ile ilgilidir. Hidrolojik çevrimdeki tabii sular farklı oranlarda Oksijen-18 (18O) ve Döteryum 
ihtiva etmektedir. İzotopik çevrimde yeraltısuyunun en büyük kaynağı okyanuslar olup kararlı izotop 
konsantrasyonu sabittir. Diğer bütün suların izotop değerleri, δ değeri sıfır kabul edilen SMOW (Standard 
Mean Ocean Water)’a göre ölçülmektedir. Numunenin ağır izotop içeriği, bir referansın ağır izotop 
içeriğinden olan bağıl farkla, yani numunenin referansa göre izotopik konsantrasyonunu ifade eden δ değeri 
ile gösterilmektedir. Matematiksel olarak gösterecek olursak; 

 
Bilindiği gibi doğal sularda 18O/16O ve D/H izotopik oranlarının değişimi buharlaşma ve 

yoğunlaşma sonucu olur. Su, yoğunlaşma ve buharlaşma durumuna geçtiği zaman suyun farklı izotopik 
gruplarında hava içerisindeki buhar basınçları ve diffüzyon hızlarındaki farklılık nedeni ile izotopik ayrışma 
meydana gelir. Sıcaklık yağışlardaki izotopik ayrışmayı kontrol eder. Su molekülünde bulunan hidrojen 
ve oksijen izotopları, küresel döngü içinde hem geçmişteki değişiklikleri hem de gelecekteki davranışları 
anlamak açısından mükemmel bir izleyicilerdir. Meteorik suların izotopik kompozisyonundaki en önemli 
değişiklikler troposferde gerçekleşir. Meteorik sularda kararlı izotop dağılımının karakterize edilmesi 
yeraltısularının incelenmesi açısından çok önemlidir.  

Atmosferik buharın yoğunlaşması ve soğuması sonucu ardı ardına meydana gelen yağışın ağır 
izotop kompozisyonu, meydana geldiği buhar fazının ağır izotop kompozisyonuna göre zenginleşmiş 
ancak kendisinden önceki yağışın ağır izotop içeriğine göre fakirleşmiştir. Buhar ve sıvı dönüşümleri 
sırasında oluşan izotopik ayrımın derecesi sıcaklık faktörü ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle sıcaklık ile 
izotopik kompozisyon arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Okyanuslardan meydana gelen atmosferik su buharı O-18 için -12 ve -15, döteryum için -90 ile -
110 aralığında değişen δ‰ izotop kompozisyonuna sahiptir. Tersi olarak yağışlar geniş bir aralıkta kararlı 
izotop değişimi gösterir. Okyanuslardan oluşan su buharı O-18 ve D ağır izotopları bakımından dar bir limit 
içinde değerlere sahip olmalarına karşılık yoğunlaşma prosesi ile oluşan yağışlar geniş bir limit içerisinde 
kararlı izotop değişimleri göstermektedir. 

IAEA ve WMO tarafından organize edilen şebeke istasyonlarına ait yağışların kararlı izotop 
içerikleri periyodik olarak ortalama ve ağırlıklı ortalama δ değerleri alınarak yayınlanmaktadır. Ortalama 
değerler aritmetik ortalama alınarak hesaplanmıştır. Ağırlıklı ortalama değerler ise aşağıdaki eşitlik ile 
hesaplanmaktadır. 

g g
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Bu eşitlikte Pİ aylık yağış miktarını, δİ ise ait olduğu yağışın ağır izotop içeriğini göstermektedir. 

Şebeke istasyonlarına ait yağışlar ağırlıklı ortalama değerleri olarak 18O için -1.2 ‰ ile -25.17 ‰ değerleri 
arasında döteryum için +l ‰ ile 185.9 ‰ değerleri arasında ağır, izotop içeriği göstermektedirler. 

Meteorik sularda D ile 18O arasındaki ilişki birçok hidrolojik ve klimatolojik uygulamalarda temel 
oluşturmaktadır. δD= 8δ18O + 10 doğrusu Global Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak bilinmektedir. 
GMWL’dan sapmalar yağış kaynak bölgesinin özel atmosferik koşullarını işaret eder. Döteryum fazlası 
kavramı ilk olarak Dansgaard tarafından d = 8D - 8*δ18O şeklinde tanımlanmıştır. Döteryum fazlalığı 
(d) rüzgar hızı ve buharlaşma boyunca deniz yüzeyi sıcaklığının yanında en fazla yerel nemden etkilenir. 
Bu ilişki şu anda çok iyi anlaşılmış ve Raighleigh yaklaşımına dayalı olarak açıklık kazanmıştır. Denge 
koşullarında faz değişimine ek olarak, kinetik etki havadaki su moleküllerin izotopik farklılığı sonucu farklı 
difüzyon hızlarına sahip olmalarından kaynaklanır. H16O’nun difüzyon hızının H18O’dan fazla olması 
sonucu daha fazla döteryum fazlasına sahip olacaktır. Ortalama 85% nem ile GMWL değeri 10 olan 
döteryum fazlasına sahiptir. 

  
Şekil 2. Global Meteorik Su Doğrusu 

2.3. Radyoaktif İzotoplar 
İzotop hidrolojisi çalışmalarında kullanılan radyoaktif izotopların başında hidrojen 

elementinin kütle numarası 3 olan Trityum (3H) ve karbon elementinin kütle numarası 14 olan Karbon-
14 (14C) izotopları gelmektedir(Çifter, C. ve Sayın, M., 2002; Demircan, M., 2006). 

Yarı ömrü 12.32 yıl (4500±8 gün) olan ve beta bozunması veren trityum, atmosferin üst 
tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesinden doğal olarak oluştuğu gibi, 
termonükleer denemeler sonucunda da oluşmaktadır. Trityum atomları doğada 1.10-15 oranında 
bulunur. Su içerisindeki trityum konsantrasyonu trityum birimi ( TU ) olarak verilmektedir. Yani 
1018 hidrojen atomuna karşı bir trityum atomunun bulunması “1 Trityum Birimi (TU)” olarak 
tanımlanır. Radyoaktif olmasından dolayı uğradığı zamansal değişim nedeniyle yeraltı sularının bağıl 
yaşının (eskilik derecesi) belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca yeraltı sularının 
rezervuarda yenilenme sürelerinin tahmini yapılmaktadır. Yenilenme süresinin tahmini yeraltı suyu 
hareket hızının belirlenmesinde rol oynamaktadır. 

Radyoaktif izotopların bir başkası ise karbon-14’ dür. Karbon -14, 5730 yıl yarı ömre sahiptir 
ve 156 keV maksimum beta enerjisi verir. Doğada 1.10-12 bolluğunda bulunan bu izotop da trityum izotopu 
gibi atmosferde doğal olarak ve nükleer denemelerle oluşarak hidrolojik çevrime girer. Karbon-14 
genelde yeraltı suyu yaşının belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

2.4. Yağışların Kararlı İzotop İçeriğini Etkileyen Faktörler 
2.4.1. Karasal etki 
Yağışların kararlı izotop içerikleri üzerine etki eden faktörlerden biri de yağışların ait oldukları 

istasyonların okyanusa olan mesafeleridir. Benzer enlemlerde bulunan kıyı ve ada istasyonları yağışları ile 
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kara istasyonlarına ait yağışların kararlı izotop değerleri karşılaştırıldığı zaman kıyı ve ada istasyonlarının 
ağır izotop bakımından daha zengin olduğu görülmektedir. Bu etkinin nedeni daha önce açıklandığı gibi 
okyanuslardan oluşan su buharının daha soğuk olan kara üzerine hareketleri esnasında ardı ardına 
yoğunlaşması sonucu oluşan yağmurların ağır izotop içeriklerinin kendini oluşturan atmosferik buhara göre 
zenginleşmesine karşılık kendisinden önceki yağışa göre ağır izotop içeriği bakımından 
fakirleşmesidir(Schotterer, vd., 1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 

 
Şekil 3. Oksijen-18 değerlerinin karasallığa bağlı olarak değişimi. 

2.4.2. Sıcaklık etkisi 
1964 yılında Dansgaard global olarak yıllık ortalama yağışın δ18O değerleri ile sıcaklık arasında 

lineer bir ilişki olduğunu göstermiştir. İzotopik ayrımın derecesi doğrudan sıcaklık ile orantılıdır. Sıcaklık 
gradyentinin olduğu yerde δ18O ve δ2H gradyenti de olacaktır. Sıcaklık değişiminin az olduğu bölgelerde 
(tropik bölgeler) δ18O ve δ2H değişiminin de az olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir(Schotterer, vd., 
1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 

  
Şekil 4. Tropik ada istasyonları için yağışın oksijen-18 içeriğinin aylık uzun dönem (gölgeli) ve yıllık ortalama (noktalı) değerlerinin 

sıcaklık ve yağış (yıllık ortalamalar 12’ye bölünmüştür) ile karşılaştırılması. Dışarıdaki yağışlar sıcaklık etkisini maskeler. 
2.4.3. Mevsim etkisi 
Sıcaklıktaki aşırı mevsimsel etki yağışın izotopik içeriğinin değişmesine neden olur. Yani, izotopik 

ayrımın derecesi doğrudan sıcaklıkla orantılıdır. Zenginleşmenin derecesi sıcaklığa olduğu kadar 
atmosferin rölatif nemine ve yüzey su büyüklüğünün hidrolojik dengesine de bağlıdır. Bu nedenle yağışların 
izotopik kompozisyonunda mevsimsel bir değişim vardır. Yapılan çalışmalar yaz yağmurlarının kış 
yağmurlarından daha fazla ağır izotop içeriğine sahip olduğunu göstermiştir. Yağışların ağır izotop içerikleri 
meydana geldikleri buharın ağır izotop içeriğine göre yüksektir. Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda ağır 
izotop zenginleşmesi daha fazladır. Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda yağmur damlalarının yeryüzüne 
düşme esnasında yeniden buharlaşması söz konusu olacaktır. Buharlaşma esnasında hafif izotopik 
grupların öncelikle buharlaşması, düşen yağmur damlalarının ağır izotop zenginleşmesini artırır. Bu 
nedenle kış aylarındaki yağışlar, yaz aylarındaki yağışlara göre ağır izotop bakımından fakirdir. Bu etki kış 
ve yaz aylarının sıcaklıkları arasındaki farkın yüksek olduğu yerlerde yağışların ağır izotop içeriklerini 
etkileyen bir faktördür(Schotterer, vd., 1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 
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Şekil 5. Oksijen-18 ve sıcaklığın bazı istasyonlar için aylık değişimi 

2.4.4. Yükseklik etkisi 
Verilen bir bölgede ağır izotop içeriğinin yükseklikle değiştiğini, şebeke istasyonları yağışlarının 

kararlı izotop değerlerinden de görülebileceğini yapılan çalışmalar göstermiştir. Daha yüksek yerlere 
düşen yağışlar, alçak yerlere düşen yağışlara nazaran ağır izotop içeriği bakımından daha fakirdir. Yükseklik 
arttıkça yağışlardaki ağır izotop içeriği azalmaktadır. Daha düşük kotlara düşen yağış daha yüksek kotlara 
düşen yağışa göre daha uzun mesafe kat ederlerken daha fazla buharlaşma etkisine maruz kalırlar. Daha 
uzun süre buharlaşmaya maruz kalan yağmur ağır izotop içeriği bakımından zenginleşir. Bu zenginleşmenin 
derecesi sıcaklık ile yakın ilişki göstermektedir. Sıcaklığın düşük olduğu yüksek bölgelerde yağışlar izotopik 
olarak fakir olacaktır. Örneğin 18O için bu değişim yerel iklim ve topografyaya bağlı olarak her 100 m için -
0.15 ve -0.5 ‰ orasında, 2H için ise bu azalma -1 ve -4 ‰ arasında olacaktır. Herhangi bir yeraltısuyunun 
hangi kottan beslendiğini bilmek açısından yükseklik etkisi önem kazanır. Yükseklik etkisine en güzel 
örnek Bortolami ve arkadaşlarının 1979 yılında İtalyan Alplerinde yaptıkları çalışmadır. İki farklı 
dönemde yedi farklı yükseklikten yağış numuneleri alınmış ve yükseklik arttıkça δ18O’nun daha negatif 
değerler aldığını göstermişlerdir(Schotterer, vd., 1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 
2006). 

   
Şekil 6. Sıcaklık ve Oksiyen-18’in 
yükseklikle değişimi 

Şekil 7. Hon Kong ve Meiringen: farklı enlemler ve iklimlerde, farklı oksijen-
18 ve sıcaklık ilişkisi gözlemlenir. 

  
2.4.5. Enlem etkisi 
Şebeke istasyonları incelendiği zaman her iki yarımkürede ekvatora yakın istasyonlara ait 

yağışların, yüksek enlemlerde yer alan istasyon yağışlarına göre daha pozitif kararlı izotop içeriğine sahip 
oldukları görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu yüksek enlemlere gidildikçe δ18O değerlerinin daha 
negatif olacağı gösterilmiştir. Bununla birlikte kutup bölgelerine gidildikçe T - δ18O değişimi çok daha 
hızlı olacaktır. Bu değişimin nedeni sıcaklık farklılıkları ile açıklanmaktadır. Örneğin; Kuzey 
Amerika kıtası yağışları için bu etkinin enlem derecesi başına -0.5 ‰ olduğu saptanmıştır (Schotterer, vd., 
1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 
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2.4.6. Miktar etkisi 
Yağışların izotopik kompozisyonu üzerindeki etkilerden bir diğeri de miktar etkisidir. Yoğun 

yağışlar daha hafif olan yağışlara göre daha az ağır izotop içeriğine sahiptir. Özellikle kuvvetli yağışlar 
tropikal kuşakta ve orta enlem bölgelerinde görülmektedir (Şekil 1.4). Yoğun yağışlar esnasında bu 
yağışların meydana geldiği atmosferik buharın büyük bir kısmının yağışa dönüşmesi, yağışların düşme 
esnasında yeniden buharlaşması ve atmosferik buhar ile oluşan izotopik yer değiştirme bu etkinin 
oluşumuna neden olan etkenlerdir. Özellikle yoğun olmayan yağışların görüldüğü kurak ve yarı kurak 
alanlarda yağışların ağır izotop içerikleri üzerinde etkili olmaktadır. Şebeke istasyonlarından alınan 
yağışların kararlı izotop analiz sonuçları ile coğrafi ve iklimsel parametreler arasındaki ilişki çeşitli 
çalışmalar ile araştırılmıştır(Schotterer, vd., 1996; Sayın, M. ve Eyüpoğlu, S.Ö., 2005; Demircan, M., 2006). 

Kararlı izotop içeriklerini etkileyen bu faktörlerin büyüklüğü yerel iklime ve topografyaya bağlıdır. 
Yağışların ortalama izotopik kompozisyonu ile coğrafi ve iklimsel parametreler arasındaki ilişki çoklu 
regresyon analizi ile belirlenmiştir. 

δ18O=  a 0 + a 1T + a 2 P+a 3 L+a 4 A  

T0; Ortalama aylık sıcaklık (°C), P; Ortalama aylık yağış (mm), L;  Enlem derecesi (derece), A;Deniz 
seviyesinden yükseklik (m) ve a0, a 1, a 2, a 3, a 4 regresyon sabitleri olmak üzere bu denklem genel bir 
denklemdir. Bu etkiler yağışlardaki izotop içeriğini bazen aynı doğrultuda, bazen de ters doğrultuda 
etkilerler. Bazı durumlarda da yerel iklim ve topografyaya bağlı olarak bir veya daha fazla etki önem 
kazanabilir. Mevsimsel etkinin miktar etkisinden baskın olması daha çok karasal istasyonlarda 
görülmektedir. Tropikal olan okyanus istasyonlarında ise yağışların izotopik kompozisyon değişimlerini 
miktar etkisi belirler Bunun nedeni ise okyanus istasyonlarında yıl boyunca ısı değişiminin olmamasıdır. 

2.5. İzotop Termometre 
Bir yerde yüzey hava sıcaklığı ve yağışların izotop içeriklerindeki uzun dönem değişiklikleri 

arasındaki bağlantı, paleo-klimatolojik uygulamalara göre muhtemelen çok önemli bir ilişkidir. GNIP 
işletimsel olduktan hemen sonra, yarı-deneysel sıcaklık/kararlı izotop ilişkisi, orta ve yüksek kuzey 
enlemlerindeki karasal istasyonlar için kuruldu. Santigrad derece (°C) başına 0.69‰ eğimi, geçmiş 
sıcaklıkları canlandırmak için pek çok iklim çalışmasında kullanılmıştır. Buradan gördüğümüz, bu 
ilişki geniş bir aralık üzerinde değişebilir şöyle ki; yerel sıcaklık, verilen yerdeki yağışın izotopik 
içeriği için her zaman en iyi ölçüt değildir (Schotterer, vd., 1996; Demircan, M.,2006). 

  
Şekil 8. Kararlı İzotop termometre dünyanın 
değişik bölgelerinde farklı gösterir. 

Şekil 9. Seçilmiş Avrupa GNIP istasyonlarından oksijen-18 ve atmosferik 
sıcaklık bileşik trend grafiği (mevsimlik trend ayrıldıktan sonraki uzun yıllık 
ortalamalardan sapmaları ifade eder). Grafikdeki yakın ilişki, mevsimselliğin 
veya yağış paternlerindeki değişikliğin az öneminli olduğunu gösteriyor. 

 
Sıcaklığın etkin olduğu rejimlerde, üç farklı izotop/sıcaklık ilişkisi GNIP veri tabanından 

kurulabilir. Birincisi sıcaklığın ve kararlı izotopların uzun dönem yıllık ortalamaları arasındaki 
konumsal tutarlı ilişki, ikincisi bunların arasındaki daha çok yerel zamansal ilişki ve sonuncusu yerel 
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veya daha çok bölgesel ölçekte, sıcaklık ve kararlı izotoplardaki mevsimsel değişiklikler arasındaki 
kısa dönemli zamansal bağlantıdır. 

Veri nerede bir ilişki eksikliği veya δ18O/T gradyentindeki kuvvetli değişim gösteriyorsa, bu 
izotop yaklaşımını geçersiz kılmaz. Bunun sebebi yağış, yağış miktarı ve kaynağı veya karasallık göz 
önüne alınmadan termometre ile yapılan ölçümlerin direkt olarak değerlendirilmesinden 
kaynaklanabilir.  

Yağış içerisindeki kararlı izotopların günümüzdeki davranışlarının modellenmesi, paleo-
verinin yorumuna yardım etmek ve geçmiş izotop dağılımlarını canlandırmak için temelleri açıklar. 
Küresel sirkülasyon modelleri, genellikle, küresel ölçekteki izotopların ana karakteristiklerini doğru 
üretir. Yerel ve bölgesel ölçekte farklılıklar gösterebilir. Konvektif süreç gösteren tropikler buna güzel 
bir örnektir. Özel yerlerdeki deneysel canlandırmalarla türetilen paleo-veriler, model testleri için yer 
doğruluğu ile ilgili katkı sağlar. Bu bağlamda, İzotop verileri, tamamen göze çarpan önemi olduğunu 
ispatlar. 

4. TÜRKİYE’DE YAĞIŞIN İZOTOP İÇERİĞİ ANALİZLERİ 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), IAEA ve WMO arasındaki işbirliği dahilinde 

düzenlenen protokolle yağışların kararlı izotop içeriklerinin belirlenmesi çalışmalarına 1960’lı yıllardan 
beri Ankara, Adana ve Antalya istasyonlarında toplanan yağış örnekleri ile destek vermektedir. Halen 
bu üç istasyonumuz GNIP şebekesi içerisinde yer almaktadır. 1960’lı yılların sonlarında Sinop ve 
Diyarbakır istasyonumuzda bu şebeke içerisinde görev yapmıştır. GNIP şebekesi genişletme çalışmaları 
sonucunda; Edirne, Sinop, Rize, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır istasyonları da GNIP şebekesine katılmış 
olup 2008 Temmuz ayından itibaren yağış örnekleri toplamaya başlamıştır (Demircan, M., 2006). 
Türkiye, GNIP şebekesinde 9 istasyon ile yer almaktadır. 

Türkiye’de 26 istasyonda, değişik zaman aralıklarında (bir aydan 38 yıla kadar değişen 
periyotlarda) aylık yağış örnekleri toplanmıştır (Dirican, A., vd., 2005). Bu verilerden Türkiye’nin 
değişik bölgelerine ait yağışlardan elde edilen izotop değerlerine (18O ve 2H) ait ortalamalar çıkarılmıştır 
(Şekil 10). 

Şekil 10. Türkiye’deki yağışların kararlı izotopik 
kompozisyonu (Dirican,A., vd., 2005) 

Şekil 11. Günlük yağışın, izotopik içeriklerine ve geliş 
istikametlerine (hava akımı yörüngelerine) göre 
sınıflandırılması (Dirican,A., vd., 2005) 

2001 yılında MGM ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ile birlikte IAEA’nın Koordineli Araştırma 
Projeleri (CRP) kapsamında “Akdeniz Havzasın Hava Sirkülasyon Modelleri ve İklim ile İlişkili 
Yağışın İzotopik Bileşimi” projesinin bir parçası olarak hazırlanan “Ankara’da Günlük/Olay bazlı 
Yağışın ve Su Buharının İzotopik Bileşenlerinin Saptanması” isimli projeyi gerçekleştirmiştir. 2003 yılı 
sonu ile proje sonlandırılmış ve Ekim 2005 yılında IAEA tarafından sonuçlar teknik doküman olarak 
yayınlanmıştır. Bu proje kapsamında olay bazlı yağışların geliş yörüngesi ve yağışın izotopik içeriği 
sınıflandırılmıştır (Şekil 11, Tablo 1). Yağışın izotopik değerlerinin sıcaklık ile ilişkisi incelendiğinde; 
aylık yağışın izotopik değerlerinin olay bazlı yağışın izotopik değerlerine, 18O izotopunun 2H izotopuna 
ve karasal istasyonların denizel istasyonlara göre daha iyi bir ilişki gösterdiği görülmektedir (Tablo 2). 
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MGM’ye ait 9 istasyonun IAEA veri tabanından alınan izotop, sıcaklık ve yağış miktarı verilerinden 
2009 yılı için haritalar üretilmiştir (Şekil 12).  

Tablo 1. Günlük yağışın sektörlere göre izotopik değerleri, 

Sektörler d18Oortalama  
(o/oo) d2Hortalama (o/oo) 

Örnek 

Toplam Sayısı 
2001 (%) 2002 (%) 

Sektör 1 -8,14 -56,77 27 25 26,2 

Sektör 2 -9,14 -63,13 51 55 36,9 

Sektör 3 -7,27 -51,68 14 5 16,9 

Sektör 4 -8,12 -53,52 12 10 12,3 

Sektör 5 -4,58 -33,38 5 0 7,7 

Sektör 6 -13,92 -96,87 3 5 36,9 

(Dirican,A., vd., 2005) düzenlenerek.  

Tablo 2. Yağışın izotopik değerleri ve sıcaklık (T) arasındaki ilişki,  

İstasyonlar Aylık Yağış Günlük Yağış Olay Bazlı Yağış 

Ankara d18O=0,357T-11,565 (r=0,798)  

d2H=2,527T-79,503 (r=0,776) 

d18O=0,377T-12,95 (r=0,636)  

d2H=2,740T-90,751 (r=0,635) 

d18O= -0,284T-5,43 (r=0,544) 

d2H=-2,183T-33,008 (r=0,549) 

Antalya  d18O=0,164T-7,511 (r=0,3945) 

d2H=0,707T-36,746 (r=0,237) 

  

Adana d18O=0,222T-8,466 (r=0,606)  

d2H=1,223T-43,296 (r=0,497) 

  

(Dirican,A., vd., 2005) düzenlenerek. 

 
Şekil 12. Yağışın izotopik içeriği ve meteorolojik parametrelerinin (9 istasyondan) 2009 yılı değerlerinin dağılımı; a) 

Dötoryum (2H), b) 18Oksijen, c) sıcaklık ve d)yağış miktarı. 

 
 



32 
 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüzde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, Antalya, Adana, Edirne, Sinop, Rize, 
İzmir, Erzurum ve Diyarbakır istasyonları tarafından toplanan yağış örneklerini toplam yağış miktarı ve 
cinsi, aylık ortalama sıcaklık ve atmosferik su buharı basıncı bilgileri ile birlikte Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı (IAEA)’nın laboratuvarlarında analiz yapılmak üzere Viyena’ya göndermektedir. Bu güne 
kadar yapılan analiz sonuçları IAEA’nın teknik rapor serileri olarak yayınlanmıştır. Ayrıca Yağışın 
İsotop İçeriği Küresel Ağı (GNIP)’ndan gelen ve tüm dünyadan toplanıp analiz edilen verileri 
“http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_isohis.html” adresinde tüm kullanıcılara 
sunmaktadır. Bu veriler üretildiği istasyon ve bölge için Meteorik su denklemini ve grafiğini oluşturmak 
için kullanıldığı için çok önemlidir. MGM’nin toplayıp IAEA’nın analiz ettiği bu veriler DSİ ve 
üniversiteler başta olmak üzere diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Yine bu konuda çalışan 
kuruluşlar, uzun yıllık verilerin olmadığı diğer bölgelerde, kısa süreli örnek toplayarak çalışmalarını 
sürdürmektedirler.  

Başlıca çalışma alanları; jeoloji, hidroloji, yeraltı suları, termal sular, yağış paternlerinin 
belirlenmesi, geçmiş iklim verilerinin canlandırılması ve benzerleridir. Sayılan bu çalışmaların 
yapılabilmesi için bu çalışmalar için elde edilen izotop verilerinin genel anlamda küresel, daha doğru 
anlamda bölgesel meteorik su denklemleri ile değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin her ortamda konuşulduğu günümüzde, izotop verileri 
geçmiş sıcaklık verilerinin canlandırılmasında ve iklim değişikliği çalışmalarında önemli bir yere 
sahiptir. Yeraltı sularının, buz çekirdeklerinin, göl ve okyanus sedimentlerinin, mercanların vb. yaşları 
karbon-14 izotopu ve oluştukları dönemdeki sıcaklılar Oksijen-18 yada Döteryum izotopu ile 
belirlenmektedir.  

Kararlı izotop verileri iklim değişikliği modellerinde girdi olarak kullanılmaktadır.  
Ülkemizde gerek yağışın doğal izotop verilerine, gerekse paleo-coğrafya/hidroloji/klimatoloji 

çalışmalarından elde edilen verilere ulaşımın zor olduğu düşünülürse paleo çalışmaları 
yaygınlaştırabilmek ve bu konuda çalışan araştırmacıların sayısını artırabilmek için ülkemizde yapılan 
bu çalışmaların ve verilerin sunulduğu, desteklendiği bir veri bankasına ihtiyaç vardır.  

Anadolu’nun geçmişte geçirdiği değişimleri, iklimde meydana gelen değişikliklere verdiği 
tepkiyi anlamadan geleceği modellemek ve gelecekte meydana gelmesi olası değişiklikleri doğru 
anlamak ve doğru çözümler üretmek zor olacaktır. 
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Taşeli Platosunda (Anamur-Ermenek Arası) Jeomorfolojik 

Özelliklerin İnsan Faaliyetlerine Etkisi 

Geomorphological Characteristics Impact on Human Activities on Taşeli 
Plateau (Anamur-Ermenek Break) 

Muzaffer Siler*, M. Taner Şengün  

 Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Elazığ 

Öz: Orta Toros kuşağında yer alan Taşeli platosu, kalkerli yapısı ve topoğrafik özellikleri ile çevresine göre 
oldukça farklı bir jeomorfolojik ünitedir. Araştırmaya konu edilen alan, Ermenek (Karaman) güneyi ile 
Anamur’un (Mersin) kuzeyinde özellikle 1500 m’den yüksek kesimlere karşılık gelen plato sahasıdır. Tümüyle 
karstlaşma süreçlerinin etkin olduğu bu alanda karstik topoğrafya egemen moroflojiyi oluşturmaktadır. Sahanın 
yüksekliği ve karstik süreçlerin doğurduğu arızalı topoğrafya, buralarda insan faaliyetlerini büyük ölçüde 
sınırlandırmıştır. Bu nedenle, belli alanlarda ve bazı faaliyetlere imkan tanıyan bu özel coğrafya Türkiye’nin en 
seyrek nüfuslu sahalarından biri olmuştur. Tarım alanlarının azlığı, su kaynaklarının yetersizliği ve ulaşımın 
zorluğu jeomorfolojik özelliklerin neden olduğu başlıca problemlerdendir. Bu sebeple, plato üzerindeki nüfus ve 
yerleşme geçici karakterdir. Araştırma alanında yerleşme özellikleri de büyük ölçüde doğal şartların etkisi 
altındadır. Bu çalışma, Taşeli platosunda jeomorfolojik özelliklerin insan faaliyetlerini nasıl etkilediğini, yörede 
yaşayanların bu mekanı ne şekilde kullandığını ve çevresinden nasıl faydalandığını ortaya koyma amacını 
taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Taşeli Platosu, Jeomorfoloji, Karstlaşma, Beşeri Faaliyetler, Anamur 

Abstract: Taşeli plateau located in the Central Taurus Belt is unit circumference quite different geomorphological 
with calcareous structure and topographic features. Which is the subject of the research area is the plateau area, 
Ermenek (Karaman) south and Anamur (Mersin) north, particularly corresponding to more than 1500 m high. 
Completely karstification process to be effective in this area is constitutes dominated moroflogy the karst 
topography. The high court and raised by the karst topography faulty process is largely limited human activities 
in these areas. Therefore, this special geography, which allows certain areas and some activity has been one of 
Turkey's most sparsely populated areas. Scarcity of agricultural land, lack of water resources and the difficulty of 
transport are the main problems caused by geomorphological features. Therefore, population and settlement on 
the plateau is a temporary character. And in the study area, settlement features are significantly under the 
influence of natural conditions. This study is aim put forward to how affect human activities the geomorphological 
features, living in the region are responsible for, the manner in this space and how to benefit from this geography. 
Keywords: Taşeli Plateau, Geomorphology, Karstification, Human Activities, Anamur 

1. Giriş  

Bu çalışma, ülkemizin seyrek nüfuslu bir yöresi olan Taşeli platosunda genel jeomorfolojik 
özelliklerle birlikte, insanoğlunun bu mekanı ne şekilde kullandığı ve çevresinden nasıl faydalandığı 
konularını ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu araştırmaya konu edilen alan, Ermenek (Karaman) 
güneyi ile Anamur’un (Mersin) kuzeyinde özellikle 1500 m’den yüksek kesimlere karşılık gelen yüksek 
plato sahasıdır (Şekil-1). Bu sınırlar içinde Taşeli platosu, kalkerli yapısı ve topoğrafik özellikleri ile 
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belirgin ve arızalı bir jeomorfolojik ünitedir. Plato yüzeyindeki litoloji, ülkemizin önemli karstik yapılı 
alanlarından biridir ve karakter göstermektedir. Araştırma yapılırken temelde HKG’nın hazırlamış 
olduğu 1/25,000 ölçekli vektör topografya, 1/500,000 ve 1/100,000 ölçekli jeoloji haritalarından ve 
DEM görüntülerinden faydalanılmıştır. Haritalar oluşturulurken ArcGIS, Global Mapper ve raster 
işleme programlarından faydalanılmıştır. Arazi gözlemlerine sıkça başvurulan bu çalışmada, 
jeomorfoloji ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

 
Şekil-1: İnceleme Alanının Lokasyon Haritası 

Araştırma alanı ile ilgili, daha önce yapılan çalışmalardan; Bener’in (1965) “Göksü Vadisi ve 
Çevresindeki Platolarda Karst” isimli doktora tezi, Bayar’ın 2002 yılında hazırlamış olduğu, “Anamur 
İlçesinde Araziden Yararlanma” isimli doktora tezi, Bayar’a ait (2003), “Arazi Kullanımı-Nüfus İlişkisi: 
Anamur Örneği” makalesi, Tapur (2009)’un “Abanoz yaylası” isimli makalesi, Erik, ve Sümbül 
tarafından 1986 hazırlanan “Taşeli Platosu (Konya, İçel, Antalya) Florası Üzerine Bir Araştırma” adlı 
çalışması, Işık ve Tekeli’nin birlikte hazırladıkları (1995), “Alanya Metamorfitlerinin Doğu Kesiminde 
Yeni Petrografik Bulgular (Anamur)” isimli eseri, Turan (2007)’ın “Bozyazı (Mersin) Ve Kuzey 
Kesiminin Tektono-Stratigrafisi” isimli eseri, araştırma alanını kapsayan, sahanın coğrafi 
özelliklerinden bahsetmesi ve sahanın jeolojik geçmişi hakkında bilgiler barındırması açısından önemli 
eserlerdir. 

Bu çalışma, TÜBİTAK 113Y556 Nolu Proje kapsamında desteklenen “Anamur Çevresinin 
Karst Jeomorfolojisi” isimli doktora tezine dayalı bir çalışmadır.  

2. Araştırma Alanının Başlıca Coğrafi Özellikleri 

2.1. Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Fiziki coğrafya şartları kısa mesafelerde hızlı bir şekilde değişen ve farklı doğal ortamlar sunan 
araştırma alanı, batıya doğru yükseltisi artarak 2300 m’lere kadar çıkan, eğimli bir kalker satıh 
şeklindedir. Keskin yükselti farklarıyla çevresindeki vadi ve daha alçak alanlardan ayrılan Taşeli 
platosunun araştırmaya konu edilen alanı, litolojik yapısı ve jeomorfolojisi ile ön plana çıkmaktadır. 

Araştırma alanı ve çevresinde Paleozoik'ten günümüze kadar bütün jeolojik devirlere ait 
formasyonların aflörmanına rastlanır. Temeli Paleozoik ve Mesozoik yaşlı formasyonlar 
oluşturmaktadır. Bu formasyonların içerisinde hâkim litoloji kalkerdir (Şekil-2). Fakat,  şist, mermer,  
şeyl ve kuvarsit gibi değişik birimlere de rastlanır (Buldur vd., 2007’den aktararak Tapur, 2009:476). 
Bunların üzerinde Miyosen’e ait yatay yapılı, erimeye uygun (karstik topografyanın geliştiği) yatay 
yapılı kalkerler ile killi-marnlı kireçtaşı tabakaları vardır (Özalp, 1999’dan aktararak, Tapur, 2009:476). 

Araştırma alanında, Orta Miyosen ve Jura-Kretase dönemine ait karbonatlı yapılar ile 
çevresindeki genellikle Paleozoik dönemine ait şist ve metamorfik kayalardan oluşan yapılar kolaylıkla 
ayırt edilmektedir. Bu birimlerden, platonun orta-kuzey kesimlerinde bütünüyle yüzeyi kaplayan denizel 
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Miyosen havzasının resif kireçtaşları (Mut Formasyonu) ile marn ardalanmalarından oluşmaktadır 
(Köselerli Formasyonu) (Foto-1, 2). Bu iki formasyon birbirlerinden paleotopoğrafyadan kaynaklanan 
fasiyes özelikleri ile ayrılırlar. Mut formasyonu olarak adlandırılan formasyon daha çok resifal 
kireçtaşlarından, Köselerli formasyonu ise marnlardan oluşmaktadır (Çiçek, 2001:7). 

 
Şekil-2:  İnceleme Alanının Jeoloji-Litoloji Haritası 

 
Foto-1: Solda Köselerli Formasyonuna Ait Marnlar, Sağda Mut Formasyonuna Ait Kireçtaşları 

Platonun özellikle Anamur’a ve Bozyazı’ya doğru güney kesimlerinde ise Geç Jurasik-Erken 
Kretase karbonatlı kayaçlar (Cihandere kireçtaşı) yaygındır (Foto-2). Abanoz ve Akpınar yaylalarında 
izlendiği gibi, Mut denizel Miyosen havzasının resif kireçtaşları, Cihandere birimini açılı uymsuz olarak 
örter  (Yetiş, 2002’den aktararak).  İnceleme alanında kalınlığı 750 mʹyi bulan Cihandere kireçtaşı, 
morfolojik olarak bölgenin omuzlu doruklar şeklindeki yüksek zirvelerini oluşturmaktadır (Turan, 
2007:111). Tektonik anlamda inceleme alanındaki en önemli yapılar bindirmelerdir. Özellikle plato 
yüzeyinde tektonik hatlar sınırlıdır. 
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Foto-2: Jura-Kretase Dönemine Ait Kireçtaşları(Cihandere Kireçtaşları) 

Taşeli Platosu, yüzey sularından yoksun denecek kadar su fakiridir. Platodaki sınırlı su 
kaynakları düdenlerin tıkanmasıyla oluşmuş doğal sarnıçlardan ibarettir. Araştırma alanında en büyük 
yerleşmelerden biri olan Abanoz yaylasındaki Bicikli Mağarası, aynı zamanda plato yüzeyindeki en 
önemli su kaynaklarından birinin çıkış yeridir. Plato yüzeyinin bu su yoksunluğunun aksine plato 
yamaçlarından aşağı doğru özellikle de kalkerli yapıların formasyon sınırlarından çıkan karstik 
kaynaklar önemli su kaynaklarını oluştururlar. Bunlardan, Anamur (Dragon) Çayı’nın kaynağı olan 
Sugözü karstik kaynağı oldukça gür bir kaynaktır ve bugün yapımı devam etmekte olan Alaköprü 
Barajı’nın† temel su kaynağını teşkil etmektedir. 

Araştırma alanında iklim verilerinin değerlendirilebilmesi için meteoroloji istasyonu yoktur. 
Yakın çevredeki ve yükseltisi daha yakın olan meteoroloji istasyonlarının verilerine göre, Gülnar ve 
Ermenek çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 12 °C civarındadır. Bu değerler aylara ve mevsimlere göre 
değişiklikler gösterir. Kış aylarında sıcaklıklar 3 ile 5 °C arasında iken, yaz aylarında 22-23 °C ye kadar 
çıkmaktadır. Yıllık ortalama toplam yağış 500 ile 924 mm. arasındadır. Dağların Akdeniz’e bakan 
yamaçlarında (Gülnar gibi) yağış daha fazla iken, iç kesimlerde kalan yerlerinde (Ermenek gibi) daha 
azdır. Yağış değerlerinin mevsimlere göre dağılışı da farklıdır. En yağışlı aylar kış ayları iken, yağışın 
en düşük olduğu aylar ise yaz aylarıdır (Tapur, 2009:477). 

İklim özellikleri büyük ölçüde bitki örtüsüne de yansımıştır ancak platosunda bitki örtüsünün 
dağılışında belirleyici tek etken iklim değildir. Bu alanda litolojik özelliklerin de etkisi vardır. Plato 
yüzeyinde Miyosen yaşlı araziler üzerinde baskın vejetasyon steptir. Orman vejetasyonu belli alanlarda 
yaygın olup sürekliliğe sahip değildir. Bu türlerinden Pinus brutia (Kızılçam) (1200 m’ye kadar) ve 
Pinus nigra (Karaçam) (1700 m’ye kadar) Cedrus libani (Toros Sediri) (1700 m’ye kadar), Abies 
cilicica (Toros göknarı) (1800 m’ye kadar), Juniperus (Ardıç) (2000 m’ye kadar) topluluklar 
oluştururlar (Erik, ve Sümbül, 1986:22-26). Araştırma alanı dahilindeki topraklara baktığımızda ise 
plato yüzeyinde bulunan karstik erime şekillerinin tabanlarında terra rosa topraklar başta olmak üzere, 
hemen tüm plato yüzeyindeki eğimli yamaçlarda görülen litosoller ve az da olsa kırmızımsı kahverengi 
orman toprakları başlıca toprak tipleridir.  

2.2. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Özellikleri 

Ülkemizin en seyrek nüfuslu alanlarından biri olan Taşeli Platosu, inceleme alanı dahilinde 
geçici bir nüfusa sahiptir. Özellikle yaz aylarında yaylacılık faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu 
artmaktadır. Araştırma alanının bu geçici nüfusu, büyük ölçüde Anamur ilçe merkezi olmak üzere 
çevredeki ilçe merkezlerinden ve bağlı bulundukları köylerden günlük veya mevsimlik göçler 
şeklinde oluşmaktadır. Araştırma alanı çevresindeki ilçelerin nüfuslarına baktığımızda; Anamur 

                                                           
† Alaköprü Barajı, K.K.T.C. İçmesuyu Temin Projesi kapsamında yapılan barajdır. Bu Proje ile Akdeniz altından 
borularla  Kıbrıs’a su götürülecektir.  
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(Mersin): 62 bin, Bozyazı (Mersin): 26 bin, Gazipaşa (Antalya): 48 bin, Ermenek (Karaman): 30 bin 
nüfusa sahiptir. 

Yerleşmeler belli alanlarda öbeklenmiş olsa bile genel olarak yaygın yerleşme tipi olan 
yayla meskenleri dağınık şekildedir. Yerleşmelerin ana karakteri; su kaynaklarının çevresinde 
toplanmış olması, mesken yapı tipi ve malzemelerinde fiziki coğrafya etkisinin belirgin etkiye sahip 
olmasıdır.  

Araştırma alanı büyük ölçüde Anamur ilçe sınırları içerisindedir. Ancak inceleme alanı 
sınırları içerisindeki plato yüzeyinde bulunan yerleşmeler geçici olduğu için herhangi bir nüfus 
istatistiği yoktur.  Ancak öngörü olması açısından Tapur’un yaptığı araştırmaya göre platodaki en 
büyük  sayfiye yerleşmesi olan Abanoz’da 2008 yılı itibariyle yaylada elektrik, telefon ve su abonesi 
dikkate alınarak toplam 970 konut ve yaz aylarında bu konutlarda 7500 civarında insanın yaşadığı 
tespit edilmiştir. Sayfiye amaçlı yaylalar ise artık yavaş yavaş sürekli yerleşme durumuna 
geçmektedir (Abanoz, Kaş, Akpınar gibi). Hatta, Çukurabanoz köyü idari alanı içerisinde yer alan 
Abanoz yaylası, fonksiyonel bakımdan bağlı bulunduğu köyden daha fazla gelişmiştir ki, bunda da 
Anamur-Ermenek yolunun rolü büyüktür (Bayar, 2003:108). Abanoz yerleşmesine benzer ve yine 
Anamur-Ermenek karayolu güzergahında bulunan ancak daha küçük yerleşmelerden Kaş Yaylası, 
Akpınar ve Halkalı, platonun sadece yaz aylarında nispeten daha fazla nüfusu olan diğer 
yerleşmeleridir (Foto-3). Bu yaylaların dışında daha çok hayvancılıkla uğraşan göçebe yaylaları 
bulunmaktadır.   

 
Foto-3: Platodaki En Büyük Yerleşmeler; Üstte Abanoz, Altta Akpınar Yaylası 

Taşeli Platosunda yaylacılık eskiye göre önemini yitirmekte olan bir faaliyettir‡. Plato’da sadece 
Anamur ilçesine ait büyüklü küçüklü 37 yayla yerleşmesi vardır. Aslında, Anamur ve köylerinde 
yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısında meydana gelen değişiklikler hayvancılığa bağlı yaylacığı 
büyük ölçüde değiştirmiştir. Çünkü Anamur’da muz ve çilek gibi ürünlere bağlı seracılığın gelişmesi, 
hayvancılığı geri planda bırakmış, böyle hayvancılık amaçlı yaylacılık da giderek azalmıştır (Tapur, 
2009:476). 

 
 

                                                           
‡ Eskiden Anamur ve Bozyazı halkının en önemli geçim kaynağı göçebe kültürünün yaygın olduğu küçükbaş hayvancılıktı. Kışın Anamur sahillerini 
kışlak olarak kullanan yaylacılar, Nisan’dan itibaren Taşeli platosu üzerinde bulunan çeşitli yükseltideki yaylalara göç ederek buralarda hayvancılık 
faaliyetleri yaparlardı. Kasım ayından itibaren de tekrar kışlak yerlerine dönerlerdi (Tapur, 2009:476) 
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3. Jeomorfolojik Özellikler 

3.1. Topoğrafik Koşullar 

Fiziki coğrafya şartları kısa mesafelerde hızlı bir şekilde değişen araştırma alanı, kuzeyden 
Ermenek çayı ve kolları, güneyden ise Anamur ve Sultan çayı tarafından parçalanmış yüksek eğim 
derecesine sahip yamaçlarla çevresindeki alçak alanlardan keskin biçimde ayrılmaktadır (Foto-4).  
İnceleme alanı içerisinde Taşeli Platosu, doğu kesimlerde 1400 m’lerden, batıya doğru yükseltisi artarak 
2300 m yükseltilere çıkar (Şekil-3). Bu alanda Taşeli, üç farklı seviyede farklılıklar içeren yükselti 
basamaklarına sahiptir. <1500 m, 1500-1800 m ve 1800 m> seviyelerinde plato yüzeyleri seçilir (Şekil-
4). Bu yüzeylerden en yüksek olanı yapısal bir plato karakterinde iken, diğerleri daha alçak seviyelerdeki 
aşınım yüzeylerine karşılık gelmektedir. Araştırma alanı içerisinde platonun güney yamaçlarından 
kaynaklanan akarsulardan, Anamur (Dragon) Çayı ve Sultan Dere geriye aşındırma ile yapının da 
etkisiyle oldukça belirgin dikliklerin (kornişlerin) ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

 
Şekil-3:  İnceleme Alanının Fiziki Haritası 

Taşeli Platosu, ülkemizin en geniş karstik platolarından biridir ve genel itibariyle yatay ve 
yataya yakın tabakalı bir durum arzetse de, jeomorfolojik yapısı sebebiyle sınırlı, ancak; sayıları binleri 
aşan küçük çaplı çukurluklar içerisinde bazı düzlükler barındırmaktadır. Bu düzlükler başta polye olmak 
üzere, uvala ve dolin tabanlarına karşılık gelmektedir. Platonun hem tektonik durumu hem de yüzeyin 
karbonatlı kayaçlardan meydana gelmiş olması, plato yüzeyinde önemli büyüklükte sayılabilecek ova 
veya havza gibi çukurlukların oluşmasını engellediği gibi plato yüzeyinde vadilerin meydana gelmesini 
de sınırlandırmıştır. Bu özellik platonun batı kesimlerini oluşturan yüksek yapısal plato sahasında çok 
karakteristiktir.  
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Foto-4: Taşeli Platosu (Bakış Kuzeybatıya) 

3.2. Karstlaşma ve Karstik Şekiller 

Taşeli Platosu, Türkiye’nin en geniş karstik platolarından biridir. Sahip olduğu farklı kireçtaşı 
litolojilerinden dolayı karstlaşma ve karstik şekiller bakımından oldukça zengin bir sahadır. Plato 
yüzeyinde hakim litolojiyi, Orta Miyosen ve Jura-Kretase dönemlerine ait kireçtaşları oluşturmaktadır. 
Bu yapılar platoda genel anlamı ile yatay bir duruşta olsa da lokal olarak bir çok yerde çeşitli açılarda 
kıvrımlanmış, sürüklenmiş ve faylarla kırılmıştır. Sahadaki ana tektonik unsurları; bindirmeler 
(sürüklenim), düşey ve doğrultu atımlı faylar oluşturur. Tüm bu yapılar, sahanın jeomorfolojik 
özelliklerine büyük ölçüde yansımış olup, özellikle karstik şekillerin meydana gelmesi ve 
şekillenmesinde belirgin etkiler göstermiştir.  

 Plato iklim,  litoloji ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle tipik lapya, dolin, Uvala, düden, 
mağara, kuru, kör ve çıkmaz vadiler, karstik kaynaklar görülmektedir. 1400-1550 seviyelerindeki plato 
alanlarında polyelerin nispeten daha geniş yer kapladığı ve bu polyelerin kenarlarında veya orta 
kesimlerinde erimeden arta kalan humların oluştuğu görülmektedir. Bu düzlüklerin bazıları, Halkalı, 
Akpınar, Çandır, Kırkkuyu, Abanoz, Çamurlu, Kaysan gibi yerleşmelerin bulunduğu ve genellikle 
polyeye karşılık gelen alanlardır. Plato yüzeyi boyunca karstik erime şekilleri aralıksız devam eder. Her 
çeşit lapya ve dolin türüne rastlanır. Bu relief kendi içerisinde yer yer adeta geçit vermez arızalar 
oluşturmaktadır. Plato yüzeyindeki dolin  ve  polye  tabanlarındaki  subatanların  varlığı  bu  alanlarda  
biriken  yağış  sularının yeraltına geçmesini sağlamaktadır (Foto-5). Bu şekilde yeraltına geçen sular 
platonun güney yamaçlarında karstik kaynakları oluşturarak akarsuları beslemektedir.  

 
Foto-5: İnceleme Alanında Karstik Şekiller  

Bu karstik şekillerden dikkat çeken, Peynirlikönü (-1429 m.) ve Çukurpınarı (-1196 m.) 
düdenleri Türkiye’nin en derin mağara sistemlerindendir (Foto-6). Anamur ilçesinin kuzeyinde bulunan 
bu iki mağaranın giriş yükseltisi, aynı seviyelerde (1870 m) yeralmaktadır. Bu çukurlukluklar, dikey 
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yönlü bir gelişime sahiptir ve oluşum olarak bir fay düzlemi ve iki farklı formasyon sınırı boyunca, 
yeraltı sularının kireçtaşlarını eritmesi sonucunda gelişmişlerdir (Usuloğlu ve Siler, 2014).  

 
Foto-6: Çukurpınar Yaylasının İçinde Bulunduğu Dolin ve Çukurpınar Düdeni (Mağarası)  

4. Jeomorfolojik Özelliklerin İnsan Faaliyetlerine Etkisi 

Bu başlık altında jeomorfolojinin, nüfus, yerleşme, yürütülen ekonomik aktiviteler, ulaşım, 
turizm ve arazi kullanımı gibi sosyo-ekonomik dinamiklere nasıl yansıdığı araştırılmış ve yapılan 
değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır.  

İnceleme alanının litolojik ve tektonik yapısından dolayı plato yüzeyinde önemli büyüklükte 
sayılabilecek ve çevresine göre optimum şartların olduğu ova veya vadi gibi çukurluklar oluşamamıştır. 
Bu özellik platonun batı kesimlerini oluşturan yüksek yapısal platoda daha belirgindir ve yüzey adeta 
taş çölü gibidir (1900 m seviyesinden itibaren). Bu özelliğinden dolayı ülkemizin en seyrek nüfuslu 
yerlerinden olan Taşeli Platosu, inceleme alanında yükseltisinden dolayı daimi yerleşmelerin bulunmadığı, 
dolayısıyla geçici nüfusa sahip bir alandır. Özellikle yaz aylarında yaylacılık faaliyetlerine bağlı olarak 
nüfusu artmaktadır. Plato üzerindeki nüfus, günlük ve mevsimlik anlamda hareketlidir. Hem turistik, hem 
de hayvancılık anlamında yaylacılık hareketi, günübirlik ve mevsimlik olmak üzere iki şekildedir. 
İkisinde de göç zamanları birbirine benzemekle beraber, nüfus hareketi, hayvancılıkta, yayladan 
ayrılmayarak gün içerisinde sürekli yer değiştirme şeklinde iken; turistik anlamda günlük hareket, 
çevredeki büyük yerleşim birimlerine gidip gelme şeklindedir. Mevsimlik hareket ise her iki tipte de 
nisan ayı itibarı ile yaylaya doğru, ekim ayı itibariyle de yayladan çevredeki büyük yerleşim birimlerine 
veya köylere doğrudur.  

Taşeli platosu üzerindeki en önemli yol güzergahı olan Ermenek-Anamur bağlantısı, ortalama 
1500-1600 m seviyelerindeki karstik erime sonucu oluşmuş polye, uvala ve dolinler ile flüvyo-karstik 
depresyonlar içerisinden geçmektedir (Şekil-4). Dolayısıyla yol güzergahı üzerindeki yerleşmeler de 
aslında jeomorfolojik özelliklerin denetiminde oluşmuş bulunmaktadır. Araştırma alanında platoya 
ulaşım üç ana güzergahta gerçekleşmektedir. Bunlardan en önemlisi Anamur-Ermenek karayoludur. 
Hem bu yol hem de diğer yollar (doğuda Bozyazı-Gülnar bağlantı yolu, batıda Kaşpazarı-Çamurlu 
yaylası yolu), çok dik yamaçlara sahip kornişlerin aşılmasını gerektirdiği için oldukça güç ve kıvrımlı 
yollardır (Foto-7). Özellikle batı kesimdeki yaylalara ulaşan toprak yol belki de ülkemizin en zorlu 
yollarından biri olup, kış aylarının gelmesiyle bu yol da neredeyse işlevsiz hale gelmektedir. Anamur-
Ermenek karayolu boyunca plato üzerinde batıya ve doğuya doğru tali yollarla iç kesimlere 
geçilmektedir. Bu tali yollar da uvala, dolin gibi karstik çukurluklardan geçmekte (Şekil-4) ve çoğu 
yerde bu yollar arızalı topoğrafya nedeniyle birbirine bağlanamamaktadır.  
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Şekil-4:  Plato Yüzeyinde, Ulaşım Güzergahları Polye ve Uvala Gibi Karstik Çukurlukların Tabanlarından Veya 
Kenarlarından Geçmektedir. Yerleşmeler İse Daha Çok 1500-1700 m Yükseltileri Arasında Ve Karstik 
Çukurluklarda Yol Boyunca Yoğunlaşmıştır. Batı Kesimlerde İse Yerleşmeleri Bile Pek Azdır. Bu Alan Taş Çölünü 
Andıran Bir Yapıda Geçit Veryen Karstik Arızalarla Doludur.  

 
Foto-7: Platoya Çıkan İki Farklı Ulaşım Hattı (Solda Batı Kesimdeki Yol, Sağda Anamur-Ermenek Yolu) 

Yerleşmeler platoda genel bir tabir ile belli alanlarda öbeklenmiştir. Bu durumun en önemli 
sebebi şüphesiz karstik yapının neden olduğu sınırlı su kaynaklarıdır. Bu özelliği en bariz şekilde 
platonun orta kesiminde bulunan Beşkuyu yaylasında görmek mümkündür. Bunların yanında yöre halkı 
tarafından açılmış ve taban suyunun ortaya çıkarıldığı kuyular ile küçük karstik pınarlar, su ihtiyacının 
karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu kaynaklar yörede yaşayan özellikle de göçebe hayvancılıkla 
uğraşan insanların temel su kaynaklarını teşkil ederler. 
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Özellikle platonun bu merkezi kısmı başta olmak üzere, batı ve kuzeybatı kesimlerde göçebe 
hayvancılıkla meşgul olan insanların yayla yerleşmelerine karşılık gelen mezralarda; doğal koşullar, 
meskenlerin şekilleri, yapı malzemeleri, örtü unsurları ile evlerin eklentilerine net bir şekilde 
yansımıştır. Kalkerli yapı içerisinde evler biraz uzaktan adeta fark edilememektedir. Bu meskenler 
tamamen çevreden temin edilen Miyosen kalkerlerinin işlenmesiyle inşa edilmiştir. Yeni yapılan bazı 
meskenler dahil bir çok kırsal mesken tipinde yapı malzemeleri doğal çevreden karşılanmakta, örtü 
malzemesi olarak ahşap kullanılmakta, bazılarında ise örtü malzemesi ot ve çalılardan oluşmaktadır 
(Foto-8). İnceleme alanındaki yayla meskenlerinde göze çarpan diğer bir husus ise karstik şekillerden 
faydalanma tarzıdır. Dayılıalan, Kaysan, Kırkkuyu, Evcialanı, Abanoz, Çandır yaylalarında bazı 
dolinlerin yamaçları, lapya komplexlerinin uygun yerleri ve özellikle de Miyosen kireçtaşlarındaki 
tabakaların farklı erime karakterinin doğurduğu özel yapılar ve yine bu litolojide gelişen mağaralar, 
geçici meskenler şeklinde veya hayvan barınakları olarak çok yerde kullanılmaktadır.  

 
Foto-8: Platoda Taş Meskenler ve Karstik Alanların Kullanımına Örnek Fotoğraflar 

Uvala ve polye düzlükleri, yayla yerleşmeleri için önemli alanlardır. Abanoz yaylası da bu 
karstik şekillerden olan bir polye tabanında kurulmuştur (Tapur, 2009:476). Polye tabanı, kış aylarında 
tabandaki düdenin, çevreden gelen suyun tamamını drene edememesi nedeniyle suyla kaplanmakta ve 
sığ bir göl oluşmaktadır. Her kış bu durumun yaşanmadığı bilinse de, genellikle bu durum yaşanmakta, 
bu yaylada yaşayan insanlar ise tabandaki bu su veya oluşan nemden korunmak amacıyla beton kolonlar 
üzerine evlerini inşa etmektedirler (Foto-9). Bu özellik Kaş yaylasındaki meskenlerde de görülmektedir.   

 
Foto-9: Abanoz Yaylası ve Polyesi. Özellikle Kış Aylarında Tabandaki Su Seviyesi Yükselen Ova Tabanı (Sağda) ve 

Buna Göre İnşa Edilen Yayla Evleri (Solda) 

Sahanın yüksek oluşunun avantaja dönüştürülebildiği tek faaliyet alanı, Akdeniz Bölgesi’nin 
genelinde olduğu gibi turistik yaylacılık faaliyetidir. Bu yerleşme tipine araştırma sahasındaki en önemli 
örnek 1450 m seviyesinde bulunan Abanoz yaylasıdır. Bu yayla dışında yöre halkının sayfiye 
yerlerinden biri olan Akpınar Yaylası ise 1550-1600 m seviyelerinde kurulmuştur. Hayvancılık 
anlamında yaylacılık faaliyetleri ise platoda yaygındır, ancak büyük ölçekli değildir. Göçebe 
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hayvancılıkla uğraşan insanlar nisan ayı itibari ile yaylaya yerleşerek, ekim sonuna kadar bu alanda 
kalmaktadırlar. Kasım başlarında kışın bastırması ile plato adeta boşalmakta, çok sınırlı yerlerde 
özellikle Anamur-Ermenek yol güzergahında çok az sayıda nüfus kalmaktadır. Sahanın yükseltisi, iklim 
şartları ve yapısından kaynaklanan çok sınırlı tarım alanları, ekip biçme faaliyetlerinin yok denecek 
kadar az olmasına neden olmuştur. Plato yüzeyinde tarım, sadece Akpınar ve Halkalı çevresinde 
1600’den daha düşük seviyedeki düzlüklerde arpa, baklagillerden nohut ve çok az olarak yem bitkisi 
ekimi şeklindedir. Yine bu alanlarda, son yıllarda özellikle de Halkalı köyü çevresinde 1500 m 
seviyesindeki Halkalı düzlüğünde elma ve kiraz yetiştiriciliği ön plana çıkmış ve bu saha için önemli 
sayılabilecek bir aktivite haline gelmiştir. Ayrıca plato üzerinde hayvancılıkla uğraşan ve yaz aylarını 
burada geçiren insanlar bazı dolin ve uvalaların tabanlarını hayvanlara yem üretmek amacıyla 
işlemektedir. Ancak bu da çok sınırlıdır. 

5. Sonuç 

Fiziki coğrafya şartlarından özellikle Jeomorfolojinin etkisiyle Taşeli platosu yaşanması güç bir 
sahadır. Plato yüzeyindeki Jura ve Tersiyer yaşlı litoloji ülkemizin önemli karstik yapılı alanlarından 
biridir ve karst morfolojisine ait şekilleriyle ön plana çıkmaktadır. Taşeli Platosu, Türkiye’de flüvyal 
süreçlerin neredeyse hiç etkin olamadığı kesintisiz en geniş alanlardan biridir. Ayrıca akıştan yoksun 
denecek kadar yüzey suyu fakiridir. Suyun yokluğu, sahanın yüksekliği ve litolojik olumsuzlukların 
doğurduğu arızalı topoğrafya, buralarda insan faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlandırmıştır. Türkiye’nin 
en seyrek nüfuslu sahalarından birine karşılık gelmektedir.  

Sahanın yükseltisi ve yapısından kaynaklanan çok sınırlı tarım alanları, ekip biçme 
faaliyetlerinin de sınırlı olmasına neden olmuştur. Plato yüzeyinde tarım, nispeten geniş alanlı olarak, 
Akpınar ve Halkalı çevresinde 1600’den daha düşük seviyedeki düzlüklerde bazı meyveler, arpa, 
baklagillerden nohut ve çok az olarak yem bitkisi ekimi şeklindedir.  

Araştırma alanında ulaşım özellikleri büyük ölçüde doğal şartların etkisindedir. Taşeli platosu 
üzerindeki en önemli yol güzergahı olan Ermenek-Anamur bağlantısı, ortalama 1500-1600 m 
seviyelerindeki karstik erime sonucu oluşmuş polye, uvala ve dolinler ile flüvyo-karstik depresyonlar 
içerisinden geçmektedir. Dolayısıyla yol güzergahı üzerindeki yerleşmeler de aslında jeomorfolojik 
koşulların denetiminde oluşmuş bulunmaktadır. 

Özellikle platonun merkezi, batı ve kuzeybatı kesimlerindeki yaylalarda jeomorfolojik 
özellikler, meskenlerin şekilleri, yapı malzemeleri ve örtü unsurlarını etkilemiştir. Taşeli platosundaki 
taş meskenler, ülkemizde bu konudaki karakteristik örneklerdendir.  
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Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme 

Etkisi 

Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley 

Nurcan AVŞİN1 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü 

Öz: Karasu Nehri, Murat Nehri’nin önemli kollarından biri olup, Van Gölü’nün doğusunda yer alan 
Muş Ovası’nı drene etmektedir. Nemrut Dağı eteklerinden kaynağını alan nehir, Muş’un kuzeybatısında 
Murat Nehri ile birleşerek, Fırat Nehrinin önemli bir kolunu oluşturur. Tektonik bir depresyon olan 
Muş ovasında akmakta olan Karasu Nehri’nin morfotektonik evrimini konu alan bu çalışmanın amacı, 
alandaki yerel ve bölgesel tektonik aktivitenin, Karasu Nehri vadisi üzerindeki etkisini tespit etmek ve 
nehrin güneye doğru kayma sürecini ortaya koymaktır.   
Bu doğrultuda öncelikle, yapılan saha çalışmaları neticesinde Karasu Nehri vadisi ve yakın çevresinin 
jeomorfoloji haritası oluşturulmuştur. Muş ovası içerisinde ağırlıklı olarak vadinin kuzey kesiminde 
gözlenen kopmuş menderesler, nehrin güneye kayma sürecine işaret eden önemli morfolojik delillerdir. 
Ek olarak, vadinin boyuna ve enine profilleri, gerek yamaç eğimlerini gerekse yatak tabanı eğimini 
değerlendirmek amacıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, Alp orojenezinden günümüze değin devam 
etmekte olan uplift (bölgesel yükselim) ve dikey hareketler (bindirmeler) beraberinde, Muş Ovası’nı 
kuzeyden sınırlayan Otluk-Şerafettin silsilesinin, güney kesim dağlarına oranla olasılıkla daha fazla 
yükselmekte olması, nehrin güney yönüne doğru kayarak yatağını terk etmesine ve bu avulsiyon 
sonucunda çok sayıda kopmuş menderesin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Anahtar kelimeler: Muş Ovası, Karasu Nehri, kopmuş menderes, yatak terki (avulsyon) 

1. Giriş 

1.1. Alanın yeri ve sınırları & çalışmanın amacı ve kapsamı 

Bu araştırma,  Fırat Nehri’nin önemli kollarından biri olan ve Muş ovasını drene eden Karasu 
Nehrini konu almaktadır. Van Gölü’nün batısında yer alan Muş Ovası, aynı zamanda tektonik bir 
depresyon olup (Şengör, 1980; Şaroğlu ve Güner, 1981) GD-KB yönlü uzanarak, kuzeyde Şerafettin ve 
Otluk Dağları,  güneydeyse Kavuşşahap Dağları ile sınırlandırılmaktadır. Nemrut Dağı eteklerinden 
kaynağını alan Karasu Nehri, ovayı yaklaşık 60 km GD-KB yönünde kat ettikten sonra Muş yakınlarında 
Murat Nehri ile birleşerek batıya yönelmektedir (Şekil 1). 

Bu çalışma, ova yamaçları, vadi tabanı, aktüel nehir yatağı (kanal), sekiler, alüvyal yelpazeler 
ve kopmuş menderesler gibi flüvyal birimleri kapsayarak, Karasu Nehrinin morfolojik gelişim sürecinde 
tektonizma etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.   
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Şekil 1: Muş Ovası’nın lokasyon haritası  

1.3. Materyal ve yöntem 

Bu araştırma, çeşitli ölçeklerde (1/25000, 1/100000, 1/500000) topografya ve jeoloji haritaları, 
eski tarihli hava fotoğrafları, güncel uygu görüntüleri gibi temel kartografik kaynaklardan ve saha 
çalışmalarının sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.  

Araştırma alanına ait temel veri tabanını oluşturmak amacıyla, öncelikle vadi içerisinde ve yakın 
çevresindeki jeomorfolojik birimler tespit edilmiştir. Bunun yanında vadi ve yakın çevresinin enine ve 
boyuna kesitleri oluşturularak, araştırma alanındaki yüksek ve alçak yüzeyler, ova ve vadi yamaçları, 
vadi tabanı eğimi ile yan kolların yatak eğimleri incelenmiştir. 

Güncel vadi içerisindeki jeomorfolojik birimlerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamalara ek 
olarak, alana ait en eski (1973) tarihli hava fotoğrafları ile güncel uydu görüntüleri ve topografya 
haritaları analiz edilmiştir. Güncel yatak paterni ise, nehir yataklarının kıvrımlanma-örgülenme 
dereceleri esasına dayalı sınıflandırma temelinde (Schumm, 1977, 1981) değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular 

3.1. Karasu Nehri vadisi ve yakın çevresinin jeolojik-teltonik özellikleri 

Araştırma alanı, jeolojik açıdan bir çok farklı birimin yanal ve dikey geçişler oluşturduğu 
kompleks bir alandır. Saha içerisinde, Paleozoyikten Kuvaternere kadar çeşitli yaşlarda karasal ve 
denizel birimler görülmektedir (Şaroğlu ve Güner, 1981). Muş Havzası içerisinde sıralanan Kretase, 
Eosen, Oligosen, Miyosen ve Pliyosen yaşlı formasyonların büyük bölümü, bol miktarda genç 
volkaniklerle örtülüdür.  

Araştırma sahasında yer alan formasyonlar; Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfikler (şist, 
gnays, mermer), Oligosen yaşlı Kelereş Formasyonu (karasal ve denizel kırıntılar), Miyosen yaşlı 
Adilcevaz Formasyonu (denizel kireçtaşı ve karasal kırıntılar), Kuvaterner yaşlı Nemrut volkanitleri ve 
Kuvaterner yaşlı eski ve yeni alüvyonları kapsayan Muş Formasyonudur (Şekil 2).  
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Tektonik özellikler 

Araştırma sahasının içerisinde yer aldığı Muş Ovası/Havzası, Toros-Zagros orojenik kuşağı 
üzerinde bulunmaktadır. Arabistan ve Avrasya plakalarının sıkıştırma ürünü olan KAF ve DAF 
zonlarının birleştiği Varto kesiminin güneyinde konumlanan ova, bu nedenle, hemen hemen bütün 
jeolojik dönemlerdeki tektonik hareketlerin etkisi altında kalmıştır. Ayrıca bölgenin tektonik yapısına 
uygun yönde uzanarak Alp Orojenik kuşağının diğer havzaları ile (Elbistan, Malatya, Uluova, Çapakçur, 
Van ve Gevar) büyük bir benzerlik göstermektedir. Saha içerisinde Muş ovasını güneyden ve kuzeyden 
kuşatan dağlık sahalar bu tektonik hareketler ile yükselerek ovanın, faylanma ve bindirmelerle 
sınırlanmasına neden olmuştur (Şekil 3).  Söz konusu bu özellikler, ovanın gelişimi sırasındaki drenaj 
gelişimini etkilediği gibi, özellikle Kuvaterner flüvyal morfolojisini önemli ölçüde yönlendirmiş 
olmalıdır.  

 
Şekil 2: Muş Havzasının jeoloji haritası (MTA) 
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Şekil 3: Muş Havzası ve yakın çevresinin tektonik haritası 

 3.3. Araştırma alanının genel jeomorfolojik özellikleri 

Muş Ovası, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Murat Bölümünde yer almakta olup, Iğdır 
Ovası’ndan sonra bölgenin en büyük ovasıdır. Kuzeyde Otluk ve Şerafettin Dağları, güneyde 
Kavuşşahap Dağları, doğuda Nemrut Dağı ve batıda Genç Boğazı ile sınırlanan ova, yaklaşık 6400 
km2’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu çalışmanın araştırma konusu olan ve ovayı kabaca GD-KB 
doğrultusunda drene eden Karasu Nehri ise yaklaşık 60 km akışının ardından Muş yakınlarında Murat 
Nehri ile birleşerek Genç Boğazı’ndan ovayı terk etmektedir.  

Araştırma alanında iki ana morfolojik üniteden bahsetmek mümkündür. Bunlar dağlık sahalar 
ve ova kesimi olarak sınıflandırılabilir (Şekil 4).  
 

Dağlık sahalar 
Araştırma alanı, kuzey ve güneyden sıra dağlarla, doğudan ise Nemrut Dağı’yla 

sınırlandırılmıştır (Şekil 4). Muş Ovasını kuzeyden kuşatan kütle (Şerafettin ve Otluk Dağları) Murat 
Nehri ile iki bölüme ayrılmıştır. Şerafettin Dağları, gerek epirojenik hareketlere (uplifte), gerekse dikey 
hareketlere (lokal faylanmalara) maruz kalarak yükselmiş ve akarsular tarafından derince 
parçalanmıştır. Pliyosen’de tamamen su yüzeyine çıkan bu arazide, kırık hatlar boyunca ara ara volkanik 
malzeme çıkışının olmasıyla, Tersiyer sedimentleriyle karışık halde bazalt, andezit, tüf gibi sedimentler 
bulunmaktadır. Bu dağlardaki püskürmeler, Eosen-Neojen boyunca sürmüştür. Otluk (Elçiler) Dağları 
ise, Geç Miyosen’deki tektonik hareketler sonucunda tamamıyla su yüzeyine çıkmış, kırık hatlar 
boyunca volkanik olaylara maruz kalmış ve kısmi şekilde lavlarla örtülmüştür (Atalay, 1983).  

Ovanın güney sınırını oluşturan Bitlis Dağları ise çok eski bir kara kütlesi olup hemen hemen 
bütün tektonik hareketlerden etkilenmiştir. Bitlis Masifi olarak da adlandırılan bu dağlar, Geç 
Oligosen’de meydana gelen tektonik hareketlerden yeniden etkilenmiş, şiddetli deformasyonlar 
sonucunda dağın kuzey etekleri faylanarak yükselmiştir. Oligo-Miyosen’de ise aşınım yüzeyleri 
oluşmuştur. Son olarak, Muş Ovasını doğudan sınırlandıran Nemrut Dağı, Geç Miyosen’deki kırık 
hatları boyunca meydana gelmiş bir stratovolkandır.  

Ova kesimi 
Pliyosen sonlarına kadar kapalı bir havza durumunda olan Muş Ovası, Kuvaterner başlarında 

Murat Nehri’nin, yatağını geriye doğru aşındırması sonucu batıdan kapılmış ve dış drenaja bağlanmıştır. 
Ovanın batısı genel olarak epirojenez ile yükselirken, doğusu subsidansa uğramaktadır. 
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Ova tabanında yaklaşık 300 metre Neojen dolgusu tespit edilmiştir. Bu da ovanın, Miyosen 
sonlarından itibaren göllerle (Pliosen gölü) işgal edildiğini göstermektedir. Ova dolgusu, Neojen yaşlı 
killi, kireçli, marnlı, kumlu depolar ve Murat ile Karasu Nehirlerine ait alüvyonlardan oluşmaktadır.  

Ovada, Murat ve Karasu boyunca terk edilmiş veya kopmuş birçok menderes göze 
çarpmaktadır. Bunların dışında yine Murat ve Karasu boyunca özellikle Karasu’nun güney kesiminde 
terk edilmiş eski yataklar mevcuttur (Atalay, 1983).  
 

 
Şekil 4: Muş Ovasının dağlık sahalarını gösteren blokdiyagram (Atalay, 1983) 

3.4. Karasu Nehri Vadisi 

Karasu Nehri vadisi, Muş Ovası içerisinde açılmış genç bir vadidir. Ovadaki en genç jeolojik 
tortulların Pliyosen yaşlı olduğu dikkate alındığında Karasu Nehri’nin, ovaya Pliosen sonrası yerleştiği 
söylenebilir. Bu nedenle nehrin yaşı, 5.3 milyon yıl’dan genç olmalıdır.  

Vadi ve yakın çevresindeki jeomorfolojik oluşumlar şu şekilde sıralanabilir: ova yamaçları ve 
aşınım yüzeyleri, birikinti yelpazeleri, nehrin yerleştiği ova dolguları (Miyosen-Pliyosen dönemine ait 
karasal ve gölsel depolar), akarsu sekileri (çok az sayıda tespit edilebilmiştir), taşkınovası, aktüel yatak, 
akarsu setleri (burun setleri ve nehir adacıkları), kopmuş menderesler ve oxbow gölleri. 

Tektonik bir depresyon olan Muş ovasında, ova tabanı eğimi oldukça düşük olduğundan nehrin 
yatak eğimi de çok düşüktür (Şekil 5). Dolayısıyla 2 değerindeki mendereslenme oranıyla Karasu 
Nehri’nin tam menderesli bir akarsu özelliği gösterdiği söylenebilir.  

Karasu Nehri güncel mendereslenme derecesi: 92 km (gerçek uzunluk) / 46 km (vadinin 
ortasından geçtiği varsayılan kuşuçuşu uzunluk) = 2.0, nehrin yatak tabanı (vadi) eğimi: % 0.01 
değerindedir.  

 
Şekil 5: Karasu Nehri vadi tabanı eğimi 

3.5. Tiltlenme bulguları 
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Flüvyal sistemler, tektonik deformasyonun kaydını tutan en önemli göstergelerdendir. Bu 
nedenle, pek çok jeolojik ve jeomorfolojik yapılandırma çalışması, nehir sekileri ve nehir yatakları başta 
olmak üzere flüvyal oluşumlardan yararlanmaktadır.  

Muş Ovası, konumu nedeniyle aktif tektonik bir alanda bulunmaktadır. Kuzeyinde, Kuzey 
Aanadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonunun birleşim yeri olan Varto yer alırken, ova (özellikle 
güneyindeki Bitlis Dağları) hemen hemen bütün jeolojik devirlerde tektonik hareketlerin etkisinde 
kalmıştır. Pleyistosen yaşlı flüvyal, gölsel ve volkanik birimlerin en iyi gözlendiği havza olan araştırma 
alanı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sıkışma tektoniğine bağlı gelişen D-B doğrultulu dağarası havzalarına 
örnek teşkil etmektedir (Şaroğlu ve Güner, 1981).  

Ovaya Kuvaterner’de yerleştiği düşünülen ve alanı D-B yönünde drene eden Karasu Nehri 
vadisi, bölgenin tektonik aktivitesini yansıtan bir flüvyal sistemdir. Gürpınar yakınlarından kaynağını 
alarak Hasköy yakınlarına kadar ovanın güneyinden akışını sürdüren nehir, bu kesimden itibaren ani bir 
yön değişimi ile yaklaşık 3 km kuzeye ötelenmiştir. Bu ötelenme, tektonik kaynaklı olmasının yanında 
kuzey yamaçlardan ovaya inen birikinti yelpazelerinin de etkisiyle meydana gelmiş olmalıdır.  

Nehir vadisinin tümüne bakıldığında, özellikle Hasköy yakınlarındaki bu ötelenmenin ardından 
nehrin güney yamaçlardan uzaklaştığı ve Muş yakınlarındaki sulama kanallarına kadar menderesler 
oluşturarak aktığı görülmektedir. Burada dikkat çekici olan, nehir yatağının güneyinde kalan kopmuş 
mendereslerdir. Karasu Nehri vadisi boyunca yer yer gözlenen bu kopmalar, özellikle Hasköy’den 
çalışma alanının daha batısında bulunan Muş yakınlarına kadar devam etmekte ve ağırlıklı olarak 
güneyde toplanmaktadır (Şekil 7).  

Nehir vadisinin güney yamaçlarında meydana gelen bu kopmalar, nehrin kuzeye doğru göç 
etmesiyle ilgili görünmektedir. Ovayı güneyden sınırlandıran dağlık sahanın bazı kaynaklara göre 
(Şaroğlu ve Güner 1981; Atalay, 1983; Şaroğlu ve Yılmaz, 1984) asimetrik yükselimi, ovanın güney 
batısının daha büyük bir yükselim oranına sahip olmasına ve nehrin kuzey kaymasına yol açmış olabilir. 
Bunun yanında, ovanın doğu bölümünde bir sübsidans olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Karasu Nehri 
drenaj sistemi, bu kesimde büyük oranda biriktirme yapmaktadır.  

 
Şekil 7: Karasu Nehri vadisinin aktüel yatağı ve menderes kopmaları (Googleearth, 2014). 

4. Sonuç  

Karasu Nehri, önemli bir dağarası havza olan Muş depresyonunu D-B yönünde akaçlayan bir 
flüvyal sistem olarak, havzanın morfo-tektonik yapısında anahtar bir açıklayıcıdır. Mevcut veriler ve 
arazi gözlemleri ışığında nehrin, Murat Nehri ile birleşimine kadar olan akış mesafesinde, havzanın 
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Kuvaterner tektonik evriminden oldukça etkilendiği ve GB-KD yönlü asimetrik yükselim ile kuzeye göç 
etmekte olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konuda yapılması planlanan daha detaylı çalışmalar 
neticesinde olası avulsiyon ve tiltlenmenin nicel verilerine ulaşılacaktır.   
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Bahçeköy Fayı’nın (Kaf) Uludere Havzası’na (Göynük Çayı-

Bingöl) Etkisinin Morfometrik Yöntemlerle Araştırılması 

The investigation of Bahçeköy Fault's (NAF) effect to Uludere Basin (Göynük 
River-Bingöl) with the morphometric methods 

Vedat Avcı1*, Halil Günek2  

1 Bingöl Üniversitesi,  Coğrafya Bölümü, Bingöl 

2 Fırat Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Elazığ 

Öz:Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak Bahçeköy Fayı’nın (KAF), Uludere Havzası 
(Göynük Çayı-Bingöl) üzerindeki morfolojik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uludere Havzası’na ait sayısal 
yükseklik modeli 1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarından üretilmiştir. Bahçeköy Fayı’nın (KAF), Uludere 
Havzası üzerindeki morfolojik etkisini belirlemek amacıyla havzaya, dağ cephesi eğrilik oranı, vadi tabanı 
genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı, drenaj havzası asimetrisi, hipsometrik eğri-integral, eğim, yükselti gibi 
morfometrik analizler uygulanmıştır. Bu çalışmalarla havzanın gelişimi üzerinde tektonizmanın etkisi 
değerlendirilmiştir. Dağ cephesi eğrilik oranının ve vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranının düşük 
oluşu, dışbükey hipsometrik eğri ve yüksek hipsometrik integral değeri havzanın gelişiminde Bahçeköy Fayı’nın 
çok etkili olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bahçeköy Fayı, Uludere Havzası, Morfometrik Analiz, Aktif Tektonik, Bingöl 
Absract:In this study, with the use of geographic information systems, to determine the effect of Bahçeköy Fault 
to Uludere Basin was aimed. Digital elevation model of Uludere Basin was produced from 1/25000 scale 
topographic maps. To determine the morphological effects of Bahçeköy Fault to Uludere Basin, to the basin, 
mountain front sinuosity  ratio, valley bottom width of the valley height ratio, drainage basin asymmetry, 
hypsometric curve- integral, slope, elevation as the morphometric analysis, were performed. With these studies, 
in the development of the basin tectonic effect were evaluated. The lower value of the mountain front curvature 
ratio and valley floor width to the valley height ratio, high hypsometric integral value and convex hypsometric 
indicate that Bahçeköy Fault is very effective in the development of the basin 
Keywords:Bahçeköy Fault, Uludere Basin, Morphometric analysis ,Active tectonic, Bingöl 

1.Giriş  

Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla jeomorfolojik indisler yüzeysel analiz, erozyon, heyelan, 
taşkın ve morfometrik değerlendirmeler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Yeryüzü şekillerini 
anlamak jeolojik temellidir. Yüzey şekillerinin gelişimi yerin derin yapısından kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden jeolojik çevre ile yüzey şekilleri arasında daima güçlü bir ilişki vardır. Son yıllarda bilgisayar 
teknolojisinde ve sayısal verilerin işlenmesindeki gelişmeler değişen yüzey şekillerini anlamak,  
izlemek, sayısal ölçümle analiz etmek, jeomorfolojik bilgilerin gelişmesine ve daha sağlıklı 
değerlendirilmesine yol açmaktadır (Summerfield, 1997; Wood 1996).  

Bir sahanın jeomorfolojik gelişimi ve sahadaki akarsuların drenaj gelişiminde tektoniğin 
etkilerinin açıklanmasında pratik metotlardan birisi morfometrik analizler ve amaca göre belirlenen 
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indis hesaplamalarıdır (Öztürk ve Erginal, 2008). Drenaj Havzası Asimetrisi, Akarsu Uzunluk-Gradyan 
İndisi ve Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi Yüksekliğine Oranı gibi indisler tektonik yükselim oranlarının 
açıklanmasında pratik yararlar sağlamaktadır (Keller ve Pinter, 2002). Bu çalışmada Uludere Havzası’na 
dağ cephesi eğrilik oranı, vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı, drenaj havzası asimetrisi, 
hipsometrik eğri-integral, eğim ve yükselti gibi morfometrik analizler uygulanmıştır. 

Çalışmaya konu olan Uludere Havzası Bingöl’ün kuzeydoğusunda, Kuzey Anadolu Fayı ile 
Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği alanın batısında yer almaktadır. 74 km2 alan kaplayan havzada yükselti 
KB-GD doğrultusunda azalmakta, 2795 m ile 1692 m arasında değişmektedir (Şekil 1). Bu yükselti 
değişikliği üzerinde havzanın Bahçeköy Fayı tarafından aynı doğrultuda çarpılmasının etkisi büyüktür. 
Uludere Havzası’nda eğim değerleri 0-530 arasında değişmektedir. Havzanın batısında eğim değerleri 
yüksek ve eğim değişkenliği fazladır. Eğim dağılışında Bahçeköy Fayı’nın etkisi belirgin olup, fayın 
kestiği yüzeylerde eğim artmaktadır. Ayrıca eğim dağılışı üzerinde litolojik yapının da etkisi olup, 
akarsuyun bazalt örtüye gömüldüğü sahalarda vadi yamaçlarında oluşan kornişler eğim değerlerini 
artırmıştır. 

 

Şekil 1: Uludere Havzası’nın (Bingöl) lokasyon haritası 

Uludere Havzası’nda tüf ve bazaltlardan oluşan litoloji yaygın olarak görülmektedir (Tarhan, 
1997; Şekil 2). Havzanın güneyinde bazalt örtüye gömülen Uludere’nin yamaçlarında korniş 
oluşmuştur. Batısından geçen Bahçeköy Fayı havzanın oluşum ve gelişimde son derece etkili olmuştur. 
Bahçeköy Fayı KB-GD yönlü bir uzanıma sahip olup, Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen sonrası gelişmiş 
düşey bileşeni yüksek sağ yanal doğrultu atımlıdır (Akyüz ve diğ. 2010). Fay, Uludere Havzası’nın 
doğrultusunu belirlemiş, havzada ve akarsu vadisinde belirgin bir asimetri ve çizgisellik oluşturmuş, 
yamaçlardan doğan genç akarsuları ötelemiştir. 
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Şekil 2: Uludere Havzası’nın (Bingöl) litoloji haritası 

2.Materyal-Yöntem 
Havza analizlerinde Sayısal Yükselti Modeli (SYM) kullanılmaktadır. SYM’ler Coğrafi Bilgi 

Sistemleri yardımıyla oluşturulur. Bu amaçla çalışma alanına ait 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları 
sayısallaştırılmış, sayısallaştırılan haritalardan havza için TIN modeli üretilmiş, TIN modeli Raster 
veriye dönüştürülmüştür. Elde edilen sayısal yükseklik modelinden havzanın yükselti ve eğim 
özellikleri çıkarılmış, hipsometrik eğrisi çizilmiş,  hipsometrik integral hesaplanmış, Vadi tabanı 
genişliğinin-Vadi yüksekliğine Oranı ve Dağ Cephesi Eğrilik Oranı hesaplanmıştır. Havzanın sularını 
drene eden Uludere’nin yatağındaki eğim kırıklıklarını belirleyebilmek amacıyla boyuna profil 
çıkarılmış, enine profillerden vadinin asimetriliği ortaya konmuştur. 

3.Bulgular 

Dağ Cephesi Eğrilik Oranı (Mountain-Front Sinuosity-Smf) 

Aktif veya genç fay alanlarında bazı morfometrik indisler tanımlanmış olup bu indisler o 
bölgedeki yerşekillerinin bölgedeki genç faylar ile ilişkisini sayısal olarak belirlemektedir. Bunlardan 
biri de dağ cephesi eğrilik oranı (Smf) değeridir (Hack, 1973; Bull ve McFadden, 1977; Burbank ve 
Anderson, 2001). Dağ cephesi eğrilik oranı değerleri, bölgede faylanma nedeniyle oluşan dağ cephesini 
şekillendirmeye çalışan tektonik kuvvetler ile iklime bağlı değişen akarsu enerjisinin oluşturduğu 
erozyonal kuvvetleri birbirinden ayıran morfometrik bir indistir (Marple ve Talwani, 1993; Cuong ve 
Zuchiewicz, 2001, Silva ve diğ. 2003).  Buna göre genç fay ile sınırlanmış dağ önlerinde Smf değerleri 
1.0-1.6 arasında iken, erozyonel şekillenen veya genç fay denetimli olmayan dağ cephelerinde bu 
değerler 1.8-5.0 arasında değişmektedir (Keller ve Pinter, 2002).  

Uludere Havzası’nın batısında düşey bileşeni yüksek doğrultu atımlı Bahçeköy Fayı’nın 
uzaması ve bu fayın aktivitesini gösteren kanıtların bulunması nedeniyle (fay diklikleri, ötelenmiş 
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akarsular)  bu indis uygulanmıştır. Havzanın batısını kateden fayın oluşturduğu diklik boyunca dağ 
cephesi eğrilik oranı uygulanmış olup, 1.18, 1.20, 1.52 değerleri bulunmuştur (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Uludere Havzası’nda (Bingöl) Smf ve Vf oranlarının hesaplandığı sahalar 

 Dağ cephesi eğrilik oranının 1,18 ve 1,20 olarak bulunduğu kesimde litoloji aynı kayaçlardan 
oluşmaktadır. Bu durum Uludere Havzası’nda genç tektonik hareketlerin etkisinin yüksek ve güncel 
olduğunu göstermektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Uludere Havzası’nda çarpılmış yüzeyler dağ cephesi eğrilik oranının yüksek olduğu 
sahalara karşılık gelmektedir. 

Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi Yüksekliğine Oranı (Vf) 
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Bir bölgede genç faylanma ile morfoloji arasındaki ilişkiyi belirleyen diğer bir morfometrik 
indis ise vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı olan (Vf) değeridir (Doğan, 2010). Düşük Vf 
değerleri, akarsular ile derinleşmiş ve tektonik aktiviteye bağlı hızlı yükselen alanları, yüksek Vf 
değerleri, yükselim hızının düşük olduğu alanları göstermektedir (Silva ve diğ. 1993; Keller ve Pinter, 
2002). Bir bölgedeki genç fay–morfoloji ilişkisinin sağlıklı belirlenebilmesi için bu oran (Vf), genç 
faylardan belirli uzaklıkta seçilen vadilerde ve (Smf) değerlerinin hesaplandığı alanlar içinde 
hesaplanmalıdır. Bu indis hesaplanırken: Vadi tabanı genişliği (Vfw), sol vadi kesimi yüksekliği (Eld), 
sağ vadi kesimi yüksekliği (Erd) ve vadi tabanı yüksekliği (Esc) verilerine ihtiyaç vardır (Keller ve 
Pinter, 2002). Bir bölgedeki Vf değeri, genç fay ile yükselme sonucu oluşmuş V şekillli dar vadiler (Vf 
< 1.0) ile daha çok yanal erozyon ile oluşmuş geniş tabanlı U şekilli vadileri (Vf > 1.0) birbirinden 
ayırmaktadır (Silva ve diğ. 2003). Uludere Havzası’nda Vf değerleri 0.2 ile 0, 24 arasında bulunmuştur 
(Şekil 3). Vf değerlerinin düşük oluşu tektonik hareketlerin canlı ve yüksek olmasına, litolojik yapının 
volkanik kayaçlardan oluşmasına bağlıdır. 

Drenaj Havzası Asimetrisi (Drainage Basin Asymmetry) 

Aktif tektonik etkisiyle gelişen drenaj alanlarının özel geometrileri vardır. Drenaj havzalarında 
tektonik eğimlenmeyi anlamak için Asimetri kavramı geliştirilmiştir (Keller ve Pinter, 2002). Asimetri 
faktörü (AF) =100 (Ar/At) formülüne göre hesaplanır. Formülde verilen, Ar = Havza içinde ana akarsu 
gövdesinin akış yönüne göre sağ alanı (Km2) At =Havzanın toplam alanı (Km2) (Keller ve Pinter, 2002). 
Uludere Havzası için asimetri 43,1 olarak bulunmuştur. Bu da havzada tektonik aktiviteden kaynaklanan 
çarpılmanın akarsuyun akış yönüne göre sağ tarafına doğru olduğunu gösterir. Bunu ispatlayan bir diğer 
durum da havzanın sol tarafında kalan alanın daha fazla olmasıdır. Ana akarsuyun akış istikametine göre 
sağ tarafta yer alan akarsuların su toplama alanı daha düşüktür (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Uludere Havzası’nda (Bingöl) Bahçeköy Fayı’na bağlı olarak asimetri meydana gelmiştir. 

 Hipsometrik Eğri ve İntegral 

Hipsometrik eğri (HE), değişik ölçekteki drenaj alanlarının (tek bir vadiden kıta ölçeğine kadar) 
yükseklik/alan dağılımını tanımlamaktadır. Hipsometrik integral (HI) ise bu eğri altındaki alanı 
rakamsal olarak ifade eder (Strahler, 1952). Hipsometrik eğri ile havzanın yarılma derecesi arasındaki 
yakın ilişki integral değerinin havzanın aşınım döngüsü içindeki yerinin ifade edilmesine imkan verir. 
Yüksek integral değerleri, genç topoğrafyaya işaret ederken; düşük değerler aşınımın tektonik süreçlere 
göre daha baskın olduğu, morfolojik evrimin ileri aşamalarını ifade eder. HE/HI analizi farklı 
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seviyelerdeki aktif ve pasif tektonik alanları ayırmakta kullanılan önemli bir araçtır (Keller ve Pinter, 
2002). 

Çalışma alanının doğusunda plato düzlükleri geniş alan kaplamaktadır. Havzanın batıdan 
Bahçeköy Fayı tarafından kesilmesi yükselti farkını artırmıştır. Yine havzanın güneybatısında 
akarsuların meydana getirdiği derin vadiler bulunmaktadır. Bu nedenle Uludere Havzası’nın 
hipsometrik eğrisi dışbükey, integral değeri de yüksek çıkmıştır. Bu durum birinci derecede sahanın 
tektonik hareketliliği ile ilgilidir. Tektonik olayların sahada meydana getireceği değişiklikler tek başına 
hipsografik integral değeri ve hipsografik eğrinin de dışbükey olması için yeterli değildir.  Uludere 
Havzası’nın volkanik kayaçlar geniş alanlarda yüzeylenmektedir. Bu litoloji üzerinde kurulan akarsular 
Bahçeköy Fayı’nın da etkisiyle hızlı gömülerek yataklarını derinleştirmişlerdir. Derinleşen vadi 
yamaçlarında kornişler oluşmuş olup, bu durum kısa mesafelerde yükseklik farklarını artırmıştır (Şekil 
6). Ancak sahada bu değerlerin ortaya çıkmasında belirgin olan tektonik aktivitedir. 

 

Şekil 6: Uludere Havzası’nın (Bingöl) hipsometrik eğrisi 

Uludere Havzası’nın hipsometrik eğrisinde görülen dışbükeylik, sahanın gençleşmeye 
uğradığını ve geriye aşındırmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.  

Eğim ve Yükselti Analizi 

Uludere Havzası’nda eğim değerleri 0-530 arasında değişmekte olup, ortalama eğim 130’yi 
bulmaktadır. Havzada eğim değerlerinin dağılışında tektonizma ve volkanizma etkili olmuştur. 
Bahçeköy Fayı’nın KB-GD yönünde kestiği yamaçlar havza içinde eğimin en yüksek olduğu sahaya 
karşılık gelmektedir. Havzanın doğusunda eğim değerleri ve eğim değişkenliği daha az olup, bu durum 
volkanik faaliyetler sonucu yüzeyi kaplayan malzeme ile ilgilidir. Uludere’nin bazalt litolojiye 
gömüldüğü kesimlerde de eğim değerleri artmaktadır. Sonuç olarak eğim değerlerinin kazanılmasında, 
sahada meydana gelen ve halen izleri belirgin olarak görülen tektonik hareketler ve litolojik yapının 
büyük etkisi vardır (Şekil 7).  

Uludere Havzası’nda genel olarak yükselti KB-GD ve B-D doğrultusunda azalmaktadır. 
Havzada KB-GD doğrultusunda 1000 m’yi bulan bir yükselti değişimi söz konusudur. Akarsu bazı 
alanlarda 200 m’den daha fazla yatağına gömülmüştür. Havzada hem yükselti azalışı hem de dağılışı 
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üzerinde Bahçeköy Fayı’nın etkisi belirgindir. Havzanın KB-GD yönlü fay tarafından bu doğrultuda 
çarpılması yükseltinin de bu yönde değişmesini ve azalmasını sağlamıştır. Fayın düşey bileşenin yüksek 
olması birden bire yükselen bir topoğrafya doğurmuş ve özelikle havzanın batısında yükselti farkları 
artmıştır. Bazalt litolojiden oluşan dik yamaçlar boyunca kaya düşmeleri görülmektedir (Şekil 7; Foto 
1). 

 

Şekil 7: Uludere Havzası’nda (Bingöl) eğim ve yükseltinin dağılışı 
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Foto 1: Kaynak köyünde fayın kestiği dik yamaçlarda eğim ve yükselti değişkenliği artmaktadır 

Boyuna ve Enine Profil 

Uludere’nin vadisinden alınan enine profiller incelendiğinde genç bir vadi özelliği gösterdiği, 
gömülmenin 700 m’yi bulduğu görülmektedir. Boyuna profilindeki eğim kırıklıkları ve yarılma 
derecesinin yüksek oluşu tektonik aktiviteyi kanıtlamaktadır (Şekil 8). 

 

 Şekil 8: Uludere’nin boyuna profili (a) ve vadisinden alınan enine profiller (b,c,d,e) 

4. Sonuç 

Uludere Havzası’nın gelişimi üzerinde tektonik yapının etkisi fazladır. Bu tektonik yapı KAF’ın 
Bahçeköy uzantısıdır. Bu çalışmada havzanın gelişimi üzerinde fayın etkisi morfometrik yöntemlerle 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Uludere Havzası’nda dağ cephesi eğrilik oranı 1.18, 1.20, 1.52 olarak 
bulunmuştur. 1-1,5 arasındaki değerlerin yüksek derecede tektonik aktiviteyi gösterdiği 
düşünüldüğünde tektonizmanın canlı ve faal olduğu sonucu çıkarılabilir. Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi 
Yüksekliğine Oranının (Vf) 0.2 ile 0, 24 arasında değişmesi, havzada belirgin bir asimetri meydana 
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gelmesi tektonik hareketlerin etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir.  Hipsometrik integralin yüksek 
ve hipsometrik eğrinin dışbükey oluşu havzanın gençlik devresinde olduğunu, Bahçeköy Fayı’nın 
morfolojiye olan etkisinin belirgin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının Kıyı Bölgelerine 

Yönelik Mekansal Gelişim Kararlarının Saptanması 

Determining Spatial Development Decisions of 1/100000 Scale Environmental 
Plans on Coastal Areas 

Emine Duygu Kahraman*1, Mediha Burcu Sılaydın Aydın1 

1Dokuz Eylül üniversitesi, Mimarlık fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir 
Öz:  Kıyı bölgelerinde yer alan yerleşme alanları, bunların kırılganlık durumları, iklim değişikliğine yönelik uyum 
stratejileri vb. başlıklar altında kıyılara yönelik sürdürülen araştırmalar küresel ölçekte önem ve hız kazanmıştır. 
İklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerler olan alçak rakımlı kıyı kesimleri, ülkemiz kıyılarının da büyük bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Başta alçak rakımlı bölgeler olmak üzere kıyı kesimlerindeki demografik, toplumsal, 
ekonomik, mekansal, sektörel vb. durumların bilinmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanacak olası tehditlere karşı 
geliştirilecek uyum ve önlem stratejilerine yön vermesi açısından gereklidir. Bu çalışmanın amacı, yükselti haritası 
ile belirlenen alçak rakımlı kıyı bölgelerindeki çevre düzeni planlarında önrilen mekansal gelişim kararlarına 
odaklanarak, Türkiye'nin kıyı bölgelerindeki gelişim eğilimini ve kullanım baskısını ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Alçak Rakımlı Kıyı Bölgesi, İklim Değişikliği, Savunmasızlık, Mekansal Gelişim, ÇDP 
 
Abstract: Settlements in coastal areas, their vulnerability situations and adaptation to climate change strategies has 
gained importance and speed on the global scale.  Low elevation coastal zones (LECZ) which will be affected by 
climate change much more than other sites, constitute a large part of our country's coast areas. Thus, knowledge of 
demographic, social, economic, spatial, sectoral situation on coastal areas especially on low elevation coastal zones 
(LECZ) is necessary for adaptation and mitigation strategies which are being developed against the possible threats 
arising from climate change. The study aims to put forward  the pressures of  urban land use situation and 
development on the LECZ in Turkey by focusing spatial development decisions in environmental plans.  
Keywords: LECZ, Climate Change, Vulnerability, Spatial Development, Environmental Plan 
  

1. Giriş 
Sanayi Devriminden bu yana giderek artan fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere büyük 

miktarlarda salınan sera gazları, küresel ısınmaya ve beraberinde iklim değişikliği sorununa yol açmıştır. 
İklim değişikliği hem biyolojik-ekolojik hem de toplumsal sistemleri etkileyen en önemli doğa 
sorunlarından biridir. İklim değişikliği artık günlük yaşantımızda bile bize varlığını hissettiren bir sorun 
haline gelmiştir. İklim değişikliğinin, buzulların erimesi, yıkıcı fırtınaların oluşması, aşırı yağışlar ya da 
kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok etkisi bulunmaktadır. Kıyılar, deniz seviyesinin 
yükselmesiyle ortaya çıkabilecek felaketlere maruz kalma riski altında olduğu için, iklim 
değişikliğinden etkilenen en hassas coğrafi bölgeler arasında yer almaktadır.  

Sıcaklıkların artması, buzulların erimesine neden olmaktadır. Buzullarda alansal daralma ve 
hacimsel azalma şeklinde izlenen erimeler, deniz suyu seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. 
Yıllık 100 gigatonluk buz kaybı, küresel ortalama deniz seviyesinde yıllık 0,28 mm. yükselmeye eşdeğer 
olmaktadır (IPCC, 2013). Küresel ortalama deniz seviyesindeki artışları tahmin etmeye yönelik 
birbiriden farklı senaryolara göre projeksiyonlar yapılmaktadır. Bütün senaryoların ortalama tahmini, 
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bu yüzyılın ortasına kadar küresel ortalama deniz seviyesinde 0.05 metrelik bir artış olacağını 
öngörmektedir. Ayrıca 2100 yılı için farklı senaryolara göre yapılan projeksiyonlarda 0.44 metre ila 
0.74 metre arasında değişen yükselme değerleri hesaplanmaktadır (Church ve diğ., 2013).  

Kıyılar, deniz seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkabilecek felaketlere maruz kalma riski 
altında olduğu için, iklim değişikliğinden etkilenen en hassas coğrafi bölgeler arasında yer almaktadır. 
Bu bağlamda en risk altındaki alanları, deniz seviyesinden 0-10 metre arasında yüksekliğe sahip alçak 
rakımlı kıyı bölgeleri oluşturmaktadır. Dünya arazisinin %2’sini oluşturan alçak rakımlı kıyı 
bölgelerinde, 360 milyonu kentsel yerleşimlerde olmak üzere 600 milyondan fazla insan yaşamaktadır 
(Mcgranahan ve diğ., 2007). Kıyılar hassas bölgeler olmasına rağmen, sunduğu pek çok avantaj 
nedeniyle insanlar bu alanlarda yaşamayı tercih etmeye devam etmektedir. Öte yandan, iklim 
değişikliğine bağlı gelişebilecek başta deniz seviyesinin yükselmesi olmak üzere her türlü felaket kıyı 
bölgeleri ile beraber bu bölgelerde yaşayanları da tehdit etmektedir.  Bu bağlamda, düşük gelirli 
gelişmekte olan ülke toplumları, soruna karşı daha savunmasızdır. Kıyılardaki savunmasızlık iklim 
değişikliği ile olası etkilerinden olan su seviyesinde yükselmeler sonucunda, seller ve erozyonların 
oluşumu, tuzlu su girişi,  ekilebilir arazi kayıpları, içilebilir suyun azalması ve kirlilik ve kıyı 
ekosistemlerinde gözlenecek potansiyel kayıpları kapsamaktadır. Dolayısıyla su seviyesi yükselmesiyle 
en çok kıyı yerleşimleri, altyapı ve çeşitli fonksiyonlar olmak üzere arazi kayıpları yaşanacak ve hem 
ekonomik hem de sosyal sektörlerde zarara sebep olacaktır. Kıyılardaki olası erozyon ile turizm ve tarım 
sektörü de risk altındadır (ECLAC Raporu, 2011).   

İklim değişikliğine adaptasyon politikaları çerçevesinde ve kıyı nüfusunun soruna karşı 
dirençliliğini artırmak için, düşük rakımlı kıyı bölgelerindeki sektörel ve mekansal gelişim kararları 
üretilirken, iklim değişikliğinin bugünkü ve gelecekteki etkilerinin gözetilmesi gerekmektedir. Aksi 
taktirde olası felaketlerden bu bölgelerdeki yerleşimler büyük zarar görecek; can kayıplarının yanı sıra 
büyük ekonomik kayıplar yaşanacaktır. Bu nedenle, düşük rakımlı kıyı bölgeleri için öngörülen alansal 
baskı/yük önem kazanmaktadır. 

Türkiye de üç tarafı denizle çevrili bir kıyı ülkesidir. Bu nedenle, iklim değişikliği sorunu 
bağlamında düşük rakımlı kıyı bölgeleri için geliştirilecek her türlü politika, strateji, önlem, ülkemiz 
için de önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye kıyılarındaki yapılaşma/kullanım baskısını 
ortaya koymak amaçlanmıştır.  Bu amaçla, Akdeniz kıyı alanı örnek olarak seçilmiş ve üst ölçekli 
sektörel ve mekansal gelişim kararlarının üretildiği 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında bu alan 
için öngörülen kullanım kararları, farklı sektörler ve alansal büyüklükleri itibariyle hesaplanmıştır.   

2. Veri   

Çalışmada iki farklı veri türü kullanılmıştır. Verilerden ilki 1/100 000 Çevre Düzeni Planları 
(ÇDP), ikincisi Shutle Radar Topography Mission (STRM) yükselti haritalarıdır. 

2.1. Yararlanılan Çevre Düzeni Planları  
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği’nde Çevre Düzeni Planı, “Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına 
uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve 
kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi 
kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini 
sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak 
bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak hazırlanan 
plandır”şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, özellikle sektörel-mekansal 
gelişim kararlarının üretilmesinde ve alt ölçekli planların yönlendirilmesinde Çevre Düzeni Planları 
önemli bir plan kademesini oluşturmaktadır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesinde  1/100.000, 1/50.000 ve 1/25.000 olmak üzere 
üç farklı ölçekte çevre düzeni planları mevcuttur. Bu planlardan 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlar 
Türkiye genelinde kısmi bölgelerde yaptırılmıştır. İl düzeyinde verisine en çok  ulaşılan planlar 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları olup, çalışmada başvurulan planların büyük bir çoğunluğu 2014 
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yılında tamamlanmıştır. Çalışmanın örnek alanını Akdeniz kıyıları oluşturduğu için, hesaplama 
yapılırken, bu bölgelere ait olan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı ve Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları baz 
alınmıştır.  
 

 
Şekil 1. 1/100 000 Mersin-Adana Çevre Düzeni Planından bir kesit (Kaynak: http://www.csb.gov.tr) 

2.2. STRM Yükselti Haritası  
SRTM (Shutle Radar Topography Mission), Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 

tarafından fırlatılan uzay mekiğinin 600 kuzey ve güney enlemleri arasında kalan bölgeleri tarayarak 
elde ettiği sayısal yükselti verisidir (Bildirici ve diğ. 2007).  SRTM30''  ülke bazında 30 saniye 
çözünürlüklü grid formatlıdır. STRM verilerinin özellikle yüksek bölgelerde bitki örtüsündeki 
uzunlukların da bu veride temsil edilmesi gibi çeşitli sebeplerden ötürü gerçek araziden 2-3m daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (Bildirici ve diğ. 2008). Buna rağmen deniz seviyesinden itibaren ölçülen 
STRM yükseklik verisi dünya çapında ölçülen en büyük hacimli ve doğruluğu en yüksek yükselti 
verisidir (Saygılı, 2008). 

Çalışmada kullanılmak üzere http://www.diva-gis.org internet sitesinden ücretsiz olarak 
indirilmiştir. ArcGIS programı STRM30 verisi vektör veriye dönüştürülerek 0-10 m. alçak rakımlı kıyı 
alanları haritası oluşturulmuştur. 
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Şekil 2. STRM 30 verileri kullanılarak üretilen 200 m aralıklı Türkiye yükselti haritası 

 
3. Yöntem   

Yöntem, veri temini, format değiştirme ve ölçümler olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 
ÇDP’ları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinden raster formatında indirilerek 
birleştirilmiştir. Yükselti haritası ise grid formatlı STRM30'' verisi internet üzerinden ücretsiz olarak 
indirilmiş ve ArcGIS programında rasterdan vektör veriye çevrilerek sayısal haritaya dönüştürülmüştür. 
Ölçüm aşamasında ise iki veri çakıştırılarak Çevre Düzeni Planlarında 0-10 m. alçak rakımlı kıyı 
bölgeleri için öngörülen mekansal gelişme kararları hesaplanmıştır. ÇDP’ları 1/100 000 ölçekli 
olmasına rağmen, sayısal ortamda hazırlandığı için, çakıştırma işlemi sırasında metre duyarlılığında veri 
elde edilirken çözünürlük açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır.    

 
Şekil 3. Yöntem akış şeması 

3.1. Yöntemin Uygulanışı 
ArcGIS programı ile bütün Türkiye yüzölçümünü kapsayan yükselti haritası çalışmanın 

amacına yönelik kıyı bölgeler ile sınırlandırılmış ve 0-10 m. yükselti haritası oluşturulmuştur. Çalışma 
kapsamına nehir ve göl kıyılarındaki alçak rakımlı alanlar dahil edilmemiştir. 0-10 m. aralığındaki 
yükselti bölgeleri kıyıya paralel bir sınıra sahip değildir; dolayısıyla deniz seviyesinden başlayarak 10 
metreye kadar yükselen bölge sınırı Şekil 4’te tanımladığı gibidir. 
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Şekil 4. Türkiye 0-10 m. alçak rakımlı kıyı bölgeleri 

Türkiye alçak rakımlı kıyı bölgeleri Türkiye yüz ölçümünün %3'ünü kaplamaktadır.  

 
Şekil 5. Türkiye güney kıyıları 0-10 m. alçak rakımlı kıyı bölgeleri 

0-10 m. alçak rakımlı kıyı alanları Antalya-Burdur-Isparta ve Mersin-Adana planlama 
bölgelerinin %2,6’sını kaplamaktadır. Çalışmada Türkiye güney kıyılarındaki kullanım baskısı 
kapsamında güneyde sınırları kıyı bölgelerini içine alan ve onaylanmış çevre düzeni planına sahip 
planlama alanları seçilmiştir. Dolayısıyla sınırları Türkiye güney kıyılarını kapsayan ancak onaylanmış 
Çevre Düzeni Planı olmayan Hatay Kenti çalışma kapsamına alınmamıştır. Böylelikle, güney kıyılarını 
oluşturan illerden Antalya, Mersin ve Adana’ya ait plan kararları ilgili ÇDP’larından elde 
edilmiştir.Alçak rakımlı kıyı bölgeleri Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesinin %1'ini oluştururken, 
Mersin-Adana planlama bölgesinin %1.6 'sını oluşturmaktadır.  
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Şekil 6. 0-10 m. grid yükseltilerin Çevre Düzeni Planları ile çakıştırılmasına ait bir örnek 

Bu çalışmada STRM verileri kullanılarak kıyı bölgelerinde alçak rakımlı kıyı alanlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan 0-10 m. alçak rakımlı kıyı alanları haritası ile Türkiye güney 
kıyılarına dair söz konusu planlar çakıştırılmıştır. Çevre Düzeni Planlarındaki mekansal gelişim 
kararları 0-10 m. yükselti aralığı içinde her fonksiyon bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

3. Sonuçlar  

Akdeniz alçak rakımlı kıyı bölgelerindeki mekansal gelişim baskısı, beş arazi kullanım biçimi 
üzerinden hesaplanmıştır: Kentsel yerleşik alan (mevcut konut alanı), kentsel gelişme alanı (konut 
gelişme alanı), tercihli kullanım alanı, turizm tesis alanı, sanayi alanı (Çizelge 1). Kentsel yerleşik 
alanının hesaplanmasının nedeni, gelecekteki konut gelişime öngörüsünün bugüne kıyasla yaşayacağı 
değişimi ortaya koymaktır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇDP’ları ile konut alanlarının mekansal 
olarak, Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesinde kalan alçak rakımlı kıyı bölgesinde yaklaşık %80 
oranında,  Mersin-Adana planlama bölgesinde kalan alçak rakımlı kıyı bölgesinde ise yaklaşık %27 
oranında büyüme önerildiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, Akdeniz kıyılarındaki konut baskısının %58 
artacağı anlamına gelmektedir.   
 

Çizelge 1. Türkiye güney kıyıları planlama bölgeleri- hektar bazında plan kararları 

 
Antalya-Burdur-Isparta  

Planlama Bölgesi 
Mersin-Adana 

Planlama Bölgesi 
Toplam 

Alan(ha) Oranı Alan(ha) Oranı Alan(ha) 
Kentsel Yerleşik Alan 370414 ha % 58 273022 ha % 42 643436 ha 
Kentsel Gelişme Alanı 295661 ha % 80 74753  ha % 20 370414 ha 
Tercihli Kullanım Alanı 157997 ha % 100 0 ha % 0 157997 ha 
Turizm Tesis Alanı 551850 ha % 99 5073 ha % 1 556923 ha 
Sanayi Alanı 8243 ha % 24 25843 ha % 76 34086 ha 

Sonuçlar, turizm amaçlı tesis alanları gelişme kararlarının Antalya-Burdur-Isparta planlama 
bölgesi alçak rakımlı kıyı alanlarında; sanayi alanlarına ait gelişme kararlarının ise Mersin-Adana 
planlama bölgesi alçak rakımlı kıyı alanlarında yoğunlaştığını göstermiştir (Şekil 7). Burada Antalya 
ilindeki en önemli mekansal baskıyı turizm tesis alanlarının oluşturduğu görülmektedir.  
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Şekil 7. Güney kıyılarında ilk 10 metre rakımda planlama bölgelerine ait mekansal gelişim kararları 

Akdeniz kıyı bölgeleri için öngörülen konut ya da diğer sektörel gelişimler, beraberinde nüfus 
artışına neden olacaktır. Bu durum, gelecekte deniz seviyesinde beklenen artışlardan etkilenecek kişi 
sayısında da artış anlamına gelmektedir. İklim değişikliğine adaptasyon politikaları çerçevesinde, bu 
bölgelerde yaşayanların olası felaketlere karşı dirençliliğini artırmak önem kazanmaktadır. Bununla 
birlikte, alınabilecek belki de en iyi önlem, kıyılardaki bu baskıyı azaltmak şeklinde olmalıdır. Ancak, 
incelenen planlarda tam tersi sonuçlar ortaya çıkmış ve kıyılarda mekansal gelişim baskısının arttığı 
saptanmıştır.  
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Verçenik Dağı Buzulları (Rize) 

Verçenik Mountains glaciers (Rize Turkey) 

Gürcan Gürgen* 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara 

Öz: Türkiye, bulunduğu enlemler itibariyle Pleistosen’deki buzullaşma etkilerinin uzağında kalmakla birlikte; 
Toros kütlesi, iç bölgelerdeki yüksek volkanik dağlar ve Kuzey Anadolu Dağları’nın yüksek kesimleri dikkat çekici 
oranda buzullarla kaplanmıştır. Belirtilen buzullar, Postglasyal dönemde eriyerek, büyük oranda ortadan 
kalkmıştır. Bu alanlardaki özel koşulların da etkisiyle korunabilen buzullar ise çoğunlukla sirk bölümlerine kadar 
çekilerek, varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Kuzey Anadolu Dağları, günümüzde dikkat çekici bir glasyal 
topografya barındırırken, önemli sayıda güncel buzul da varlığını korumaktadır.  Ağırlıklı olarak kütlenin en 
yüksek zirvesini barındıran Kaçkar Dağı civarında yer alan buzullarla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış, 
kütlenin ikinci yüksek doruğunu oluşturan Verçenik (Üçdoruk) Dağı’da (3709 m) bu kapsamda çeşitli 
araştırmalara konu olmuştur. Bu bildirinin amacı 2014 yılı Ağustos ayı sonunda, yörede gerçekleştirilen arazi 
çalışmalarında elde edilen bulguları ve bazı yeni bilgileri paylaşmaktır. Bölgedeki buzul varlığı bakımından önem 
taşıyan yeni bulgular bazı tartışmaları sonlandırırken, bazı yeni tartışmaları da gündeme getirebilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Verçenik Dağı, buzul, döküntü örtülü buzul, Rize 
 
Abstract:Turkey has been found that the effects of glaciation in the Pleistocene located at latitudes as far. 
However; Taurus Mountains, high volcanic mountains in the inland and higher parts of the North Anatolian 
Mountains are covered with glaciers remarkable rate.These glaciers, depending on the climatic conditions of the 
post glacial period largely disappeared.The glaciers can be protected by the effect of the special conditions in 
these areas mostly relied turned into a circus glaciers. North Anatolian Mountains, today accommodates a 
remarkable glacial topography, glaciers are still a significant number of the existence Kaçkar Mountain located 
around constitute the highest peak of the mass was made a large number of research on glaciers. Mass of the 
second highest peak of the mountain Verçenik (3709 m) has been the subject of several investigations in this 
context. The purpose of this study, at the end of August 2014 to share the findings and some new information 
identified in field studies carried out in the region. New findings conclude with some discussion about the actual 
glaciers in this area will be able to bring up some new discussions. 
Keywords: Verçenik Mountain, glacier, debris covered glacier, Rize, Turkey  

1.Giriş 
  
 Türkiye, bulunduğu enlemler itibariyle Pleistosen’deki iklim koşullarına bağlı olarak ortaya 
çıkan buzullaşma etkilerinin uzağında kalmakla birlikte; güneyde Toros kütlesi, iç bölgelerde yüksek 
volkanik dağlar ve Kuzey Anadolu Dağları’nın özellikle kuzeye bakan yüksek kesimleri dikkat çekici 
oranda buzullarla kaplanmıştır. Bu alanlarda gelişen dağ buzulları 2000 metrelerin altına kadar inerken, 
uzunlukları da yer yer 20 Km’lere ulaşmıştır. Belirtilen buzullar, Post glasyal dönemdeki iklim 
koşullarına bağlı olarak büyük oranda erimiş ve ortadan kalkmışlardır. Bu alanlardaki bakı, yükselti ve 
iklim koşullarının etkisiyle korunabilen buzullar ise çoğunlukla sirk bölümlerine kadar çekilmişler, 
boyları birkaç Km.ye ulaşan az sayıda vadi buzulu kalırken çoğunlukla sirk ve yamaç buzulları 
biçiminde varlıklarını sürdürebilmişlerdir.  
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 Türkiye’deki önemli buzullaşma alanlarından biri olan, Kuzey Anadolu Dağları, günümüzde 
dikkat çekici bir glasyal topografya barındırırken, yüksek zirveler çevresinde bazı güncel buzullar da 
varlığını korumaktadır. Kaçkar Dağı başta olmak üzere, Altıparmak Dağları, Karçal Dağları, Karadağ 
(Gümüşhane), güncel buzulların bulunduğu başlıca alanlardır. Kuzey Anadolu Dağları’nın ikinci yüksek 
zirvesi olan Verçenik Dağı da (3709 m.) çeşitli yayınlarda, güncel buzul varlığına değinilen, fakat aynı 
zamanda bazı tartışmalı durumları da barındıran bir alandır (Şekil:1).  

 
 
Şekil 1: Verçenik Dağı ve çevresinin lokasyon haritası 
 
 Buzul şekilleri ve güncel buzullar bakımından önemli bir yere sahip olan, Kuzey Anadolu 
Dağları hakkında, kütlenin en yüksek zirvesini barındıran Kaçkar Dağı başta olmak üzere, buzullarla 
ilgili çok sayıda araştırma yapılmış, kütlenin ikinci yüksek doruğunu oluşturan Verçenik (Üçdoruk) 
Dağı’da (3709 m) bu kapsamda çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 19. Yüzyıldan itibaren seyahat 
amaçlı gezilerle başlayan incelemelerde yörenin coğrafi özellikleri irdelenmiş, yapılan gözlem ve 
araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular yayınlaştırılmıştır.  

2.Materyal ve yöntem 
 Bu yayın, Verçenik Dağı’nda varlığı biraz da tartışmalı olan güncel buzulların durumunu ortaya 
koymak üzere, ağırlıklı olarak ilgili alanda gerçekleştirilen arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Arazi 
çalışmalarında 1/25000 ölçekli topografya haritaları, uydu fotoğraf ve görüntülerinden de yararlanarak, 
elde edilen bulgular, metin ve çizimlere aktarılmıştır. Verçenik Dağı ve yakın çevresinde daha önce 
yapılan çalışmalarda sunulan veriler değerlendirilmiş, bunlarla ilgili bazı tartışmalara yer verilmiş, bu 
eserlerden geniş ölçülerde yararlanılmıştır. Elde edilen yeni bulguların morfolojik ve morfometrik 
analizleri yapılmış, bu sonuçlara dayalı olarak Verçenik Dağı ve çevresindeki buzullaşma alanlarına 
yönelik olarak bazı önerilere yer verilmiştir. 

3.Önceki Çalışmalar 

 Verçenik Dağı ve buzul sözcüklerinin yan yana geldiği en önemli çalışmalardan biri, 
L.Krenek’e (1932) aittir. İki sayfadan oluşan ve iki kroki ile dört fotoğrafa yer verilen bu çalışmada, iki 
küçük buzulun varlığına değinilmektedir. Aslında bir dağcı olan Krenek, 1931 yazında iki arkadaşıyla 
birlikte ( J.Böhmer, L.Krenek  ve L.Sperrlich) bölgede bir gezi yapmış, gözlemleri de önce Viyana’da 
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bir gezi gazetesinde yayımlanmıştır. Prof.Dr.R.v. Klebelsberg, Krenek’in bu gezisine ait notları ve 
çizimleri kendisinden alarak, buzul dergisinde yayımlanması sağlamıştır. Krenek’in bu çalışmasında iki 
krokiye yer verilmekte (Şekil 2-3) ve bu çizimlerin birinde de Verschambak (Verçenik) ismine 
değinilmektedir (Krenek,1932). 

   

Şekil 2. Buzul I (Krenek 1932).                                          Şekil 3. Buzul II (Krenek 1932). 

 Krenek’in belirlemiş olduğu buzullar, çizilen krokilerden de anlaşıldığı üzere Verçenik 
Dağı’nda değildir. Birinci krokide gösterilen buzul Verçenik’in kuzeydoğunda, Verçenik ile Kaçkar 
arasında bir yerlerde yer almaktadır. Bu krokinin güney kısmında ana sırt (su bölümü) çizgisi 
gösterilmiş, bunun devamında da Verçenik’in yönü gösterilmiştir. İkinci çizimdeki buzul ise tartışmasız 
olarak Kaçkar zirvesinin güneyinde yer alan yamaç buzuludur. Nitekim o tarihlerde kullanılan 
haritalardan kaynaklanan yükselti değeri hataları bir tarafa bırakıldığında, o dönemde Kaçkar yerine 
yaygın olarak kullanılan “Kavron” ismi, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. (Şekil 3).  
 R.Lutelt; 1933 yazında Doğu Karadeniz Dağları’nın yüksek kısımlarında bir arazi çalışması 
gerçekleştimiştir.. Lutelt; eylül başlarında bile kuzey yamaçlardaki pek çok alanın buzkarla (Firn) kaplı 
olduğuna değinerek, 3800 m.ye ulaşan ve zengin göllerle bezeli bu dağların doğu Alplerle 
kıyaslanabileceğini belirtmektedir. Çalışmalarında Krenek’in bulgularına değinerek onları teyit eden 
Lutelt, bu yüksek dağlık alanda pek çok yerin benek kar örtüleriyle kaplı olduğunu, dağınık şekilde 
buzulların, kaya buzullarının ve morenlerin varlığından söz ederek bu alanın buzullaşma koşulları 
hakkında değerlendirmelerde ve Alplerdeki buzullaşma dönem ve koşullarıyla bazı kıyaslamalarda 
bulunmaktadır (Lutelt,1934-1935).  
 1944 yılından itibaren Kuzey Anadolu Dağları’nda çeşitli çalışmalar yapan Erinç, bölge için 
olduğu kadar Türkiye genelinde de glasyal morfoloji araştırmalarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. 
Erinç; 1944 ve 1949 yılında yaptığı araştırmalarda, Krenek’in belirlediği buzullara da atıfta bulunmakta, 
bu buzulların Kaçkar Dağı’nda bulunan buzullarla ilgisi olmadığını bu iki buzuldan birinin Kaçkar Dağı 
güneyinde yer aldığını,  diğerinin ise Kaçkar zirvesinin 25 Km. kadar batısında Verçenik Dağı 
(Varşamba) civarında olduğunu belirtmektedir. Erinç, Kuzey Anadolu Dağları’nda, Kaçkar, Karagöl ve 
Yukarı Salaçor Dağları olarak tanımladığı (Verçenik’in güneyinde, Salaçor Deresi çevresi) alanlarda 
çalışmalar yapmış, bu çalışmalarında literatürde yer alan bilgilere de atıfta bulunarak bölgedeki 
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buzullaşma hareketi hakkında önemli sonuçlara ulaşmıştır. Erinç, bu çalışmalarında, özellikle Kaçkar 
Dağı kuzeyinde yer alan buzullar ve buzul topografyasının gelişimi üzerinde durmuştur. İzleyen yıllarda 
Türkiye genelindeki buzullaşma koşulları hakkındaki çalışmalarını sürdüren Erinç, Türkiye’de buzullar 
ve buzullaşma koşullarını konu alan bir yayınında da (Erinç,1952) gene Krenek’e atfen Verçenik dağı 
çevresinde keşfedilen buzullardan bahsetmektedir. Erinç’in bölgedeki çalışmaları arasında doğrudan 
Verçenik Dağı ve kuzeyindeki buzullaşma alanları bulunmamasına karşın, yukarıda değinilen bazı 
görüşleri ve karşılaştırmalarından dolayı, daha sonra değinileceği üzere, sonraki bazı yayınlarda çeşitli 
karışıklıklara da konu olmuştur.  
 Verçenik Dağı’ndaki buzul varlığına değinen önemli araştırmalardan biri de H.Gall tarafından 
(1966) gerçekleştirilmiştir. Gall, yörede yaptığı geniş kapsamlı araştırmasında Verçenik Dağı’nın kuzey 
yamacındaki bir sirkte yer alan kanyon biçimli bir yarıntı içindeki buzula değinmekte ve bir fotoğrafına 
(Foto:1) ve bir çizime yer vermektedir (Şekil 4). 

       Foto 1. Verçenik buzulu (Gall 1966).                                        Şekil 4. Verçenik vadisindeki glasyal şekiller (Gall 1966).                                 

 H.Gall tarafından verilen bilgiler, Verçenik Dağı’ndaki buzul varlığına ilişkin araştırmaya 
dayalı, harita ve fotoğraflarla desteklenen somut ve önemli bilgilerdir. Ancak, çalışmanın yayımlandığı 
yer ve dili nedeniyle ulaştığı kitleler sınırlı kalmış, buna bağlı olarak literatürdeki gerçek yerini oldukça 
geç almıştır. 
 E. Loffler’in 1970 yılında yayınlaştırdığı kitabında, Kuzeydoğu Anadolu’da, Pleistosen ve 
günümüzdeki iklim koşulları ve bu koşulların özellikle buzullaşma üzerindeki etkileri ile bu kapsam da 
gelişen yer şekillerine değinilmekte, Kaçkar Dağı başta olmak üzere, kütlenin yüksek dağlarıyla ilgili 
önemli bilgiler sunulmaktadır. Loffler; Verçenik Dağı ve çevresiyle ilgili olarak,  L.Krenek (1932), 
Erinç (1944 ve 1949) ve H.Gall’in (1966) araştırmalarına yer vermekte, R. Leuteld’den (1934-1935) 
kısmen notuyla verdiği bir çizimde Verçenik Dağı ve çevresini göstermektedir. Loffler, Verçenik, Tatos 
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ve Hunut dağlarında,  su bölümü çizgisinin hem kuzeyinde hem de güneyinde kalan sahalardaki köy ve 
yayla gibi beşeri unsurları da işaretlediği çiziminde, Verçenik ve Çinaçor buzullarını da göstermekte, 
buzul gölleri, kaya buzulları ve değişik biçimlerde sınıflandırdığı morenlere yer vermektedir. 

 
 
Şekil 5. Tatos, Hunut ve Verçenik Dağı çevresinin gösterildiği çizimde, Verçenik ve Çinaçor buzullarına yer verilmektedir. 
(Löfler,1970) 
 
 Verçenik Dağı’ndaki buzul varlığına değinen bir diğer çalışma Kurter’e (1991) aittir. Kurter, bu 
geniş çaplı araştırmanın Türkiye ile ilgili kısımlarını liteatür bilgisi ve Landsat uydu görüntülerinin 
yorumlanmasıyla oluşturmuştur. Bu çalışmanın kuzey Anadolu Dağları’yla ilgili kısımda verilen bir 
uydu görüntüsü üzerinde Verçenik ve Kaçkar civarındaki buzullara yer verilmektedir (Foto:2). Kurter’in 
bu çalışması, Türkiye’deki tüm buzullara derli toplu bir bakış ve disiplin getirmesi bakımından son 
derece önemlidir. Ayrıca yayınlandığı yer bakımından da uluslararası literatürde yer alması ve 
Türkiye’deki buzul varlığına dikkat çekilmesi bakımından önem taşımaktadır. Ancak, bu çalışmanın; 
Verçenik Dağı’ndaki buzullarla ilgili kısmında bazı hatalar bulunmaktadır. Kurter’in, Dilektepe ve 
Sinançor adını verdiği, biri 700 m, diğeri 300 m. uzunluğundaki buzullardan ilki, H.Gall (1966) 
tarafından değinilen (Foto:1, Şekil:4) buzuldur. Bu buzula “Dilek Tepe” adının verilmesi sadece bir isim 
karışıklığından kaynaklanmış olmalıdır. Bilindiği üzere, Verçenik Dağı’nın hemen doğusunda Tatos 
Dağı bulunmakta ve buranın yeni ismi olarak da “Dilek Dağı” kullanılmaktadır. Kurter, belki de 
Verçenik’in yeni ismini (Üçdoruk) kullanmak isterken, Tatos’un yeni adını buradaki buzula isim olarak 
seçmiştir.  
 Kurter’in,  Verçenik Dağı’nda bulunduğunu belirttiği diğer buzul ise kütlenin kuzeydoğusunda, 
Tatos (Dilek) Dağı üzerinde yer almaktadır. Burada değinilen buzulun, ilgili çalışmada (Kurter 1991) 
ayrıntılarına yer verilmemiş olmakla birlikte, şekil özellikleri ve konumu dikkate alındığında, Krenek 
tarafında belirlenmiş olan buzullardan biri (Krenek I buzulu) olduğu anlaşılmaktadır (Şekil:2). Ayrıca, 



78  

buzula verilen Sinançor isminin de yöredeki kullanımı ve haritalarda da değinildiği üzere (Çinaçor 
Yaylası) doğrusu “Çinaçor” olmalıdır. 
 

 

Foto 2. Verçenik ve Kaçkar dağları çevresinin uydu fotoğrafı  (Kurter 1991). 

 Verçenik Dağı’yla ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer çalışma da yazarları arasında 
Doğu, Çiçek ve Tunçel’le birlikte, benim de bulunduğum bir araştırmadır (Doğu vd.1996).  Arazi 
çalışmalarının 1993 yılında yapıldığı, ancak 1996 yılında yayımlanmış olan bu çalışmada, daha sonra 
Çiner’in de (2003) değindiği üzere bir güncel buzul varlığından bahsedilmemiş bunun yerine çalışma 
alanında yaygın olarak bulunan kaya buzulları ve diğer glasyal şekillere yer verilmiştir (Şekil: 6). 
Belirtilen alanda ayrıntılı bir saha çalışması gerçekleştirilmesine karşın, literatürde önceden değinilen 
buzula yer verilmemesinin nedeni, o yıl arazi çalışmasının yapıldığı dönemde (Ağustos 1993) özellikle 
yüksek kesimlerin halen karlarla kaplı olmasıdır. Yapılan çalışma sırasında, sirk bölümündeki kalın kar 
örtüsü buzulu örterek, görünmesini ve çıplak gözle belirlenmesini engellemiştir. O dönemde çekilen 
fotoğrafta (Foto:3), 1993 ağustosunda Verçenik Dağı’nın yamaçlarında bile,  benek kar örtülerinin 
oldukça geniş yüzey parçalarını kapladığı görülmektedir. Buna karşılık 2014 yılında aynı yerden alınan 
fotoğrafta yamaçların tamamen çıplak olduğu ve dağın her hangi bir kısmında en ufak bir kar örtüsü 
dahi görülmemektedir.   
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Foto 3. Verçenik Dağı’nın kuzey yamaçlarının, 1993 yılında karlarla kaplı olduğu (Doğu vd.1996),  2014 yılında çekilen 
fotograflarında ise yamaçların tamamen çıplak olduğu ve herhangi bir kar  örtüsünün bulunmadığı görülmektedi 

 Çiner’in (2003), Türkiye’nin güncel buzullarını konu aldığı çalışmasında, Türkiye’de buzul 
barındıran diğer alanlarla birlikte Kuzey Anadolu Dağları’ndaki buzullara da yer vermektedir. Bu 
çalışmanın, Verçenik Dağı’yla ilgili kısmında da şu şekilde bir metin parçası bulunmaktadır. “Bölgenin 
en yüksek ikinci zirvesi Verçenik Dağı (3709 m) olup Erinç (1949a) kuzey yamacında üç adet buzul 
tesbit etmiştir.Buna karşın, 1975'de çekilen Landsat MSS uydu görüntülerinde yalnızca iki adet buzulun 
(Dilektepe (700m) ve Sinançor buzulları (300m) kaldığı gözükmektedir (Kurter,1991).  Bölgede çalışan 
Doğu vd., (1996) ise haritalarında bu iki buzula yer vermemişler, buna karşın moren seti gölleri ve 
çeşitli tipte morenlerin varlığından bahsetmişlerdir”.  
 Daha önce de belirtildiği üzere Erinç’in, Verçenik Dağı’nda, güncel buzulların bulunduğu 
alanda bir çalışması bulunmamaktadır. İlgili çalışmasında da Kaçkar Dağı’ndaki buzullara yer 
verilmekte, Krenek’e atfen de Verçenik civarındaki iki küçük buzulun varlığından bahsedilmektedir. 
Nitekim Erinç; (1952) İngilizce olarak yayımlanan bir diğer makalesinde şu ifadeye yer vermektedir;  
“Farter to the west, Krenek discovered two other smaller glaciers in the vicinity of Mount Verçenik 
(3711 meters). They are north-facing but have the characteristic  of cirque glaciers”.  
 Çiner’in, Kurter’e atfen aktardığı bilgiler ise, tamamen ilgili yayında Kurter tarafından verilmiş 
olan görüşleri yansıtmaktadır. Doğu vd.’ne atfen verilen bilgilerde ise gene bir düzeltme yapılması 
gerekmektedir. Şöyle ki, belirtilen iki buzuldan birisi (Çinaçor) zaten o yayındaki çalışma alanının 
dışında kalmaktadır. Verçenik Dağı’ndaki buzula  yer verilmemesinin sebebi ise yukarıda değinildiği 
üzere kalın kar örtüsü nedeniyle çıplak gözle görülememiş olmasıdır.  
 Yukarıda, yörede yapılan buzul araştırmalarının başlıcaları özetlenmeye çalışılmıştır. Bu 
durumdan da anlaşıldığı üzere, Verçenik Dağı’ndaki buzul varlığı hakkında bir karmaşa bulunmaktadır. 
Belirlenen buzulun-buzulların gerçekte nerede oldukları, kimin tarafından belirlenmiş oldukları, 
buzullara verilen isimler, yapılan atıflardaki ve alıntılardaki eksiklikler bu karışıklığın  sebeplerini 
oluşturmuştur. Küresel iklim değişiklikleri senaryolarının gündemdeki yerini hiç kaybetmediği, buna 
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bağlı olarak, buzulların eriyerek yok olduğu tartışmaları arasında Türkiye’nin önemli buzullaşma 
alanlarından biri olan yöredeki, aktüel buzulların varlığı ve gerçek durumlarının belirlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

 

Şekil 6:  Verçenik Dağı çevresinin jeomorfoloji haritası 

 4.Bulgular 
 2014 Ağustos’unun son günleri ve eylül başında, başka bir amaçla yörede bulunurken, bazı 
gözlemler ve elde edilen bulgular, konunun yeniden ele alınmasına vesile olmuştur. Öncelikle, bir 
önceki kış mevsiminde kar yağışının az olması ve yöredeki yaylacıların da belirttiği üzere neredeyse iki 
aydır (temmuz-ağustos) normalde sisli-kapalı olması beklenen havanın, açık ve güneşli olmasından 
dolayı yüksek dağlık kesimde hemen hiç bir kar örtüsü kalmamıştır. Bu duruma bağlı olarak, Verçenik 
Dağı’nın genellikle karla kaplı olan sirkler bölümünde ve yüksek yamaçlarında, bu araştırmanın 
yapılabilmesi için uygun koşullar ortaya çıkmıştır. Bu koşullar çerçevesinde, arazide yapılan çalışmalar 
sonucunda, Verçenik Dağı’nın kuzey yamaçlarında biri H.Gall (1966) tarafından değinilen ve Kurter’in 
(1991) Dilek Tepe olarak adlandırdığı buzul olmak üzere toplam, 4 adet küçük buzul belirlenmiştir 
(Şekil:6).  
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 Belirlenen buzulların en belirgin özelliklerinden birisi; yukarı kesimlerinin çıplak bir buzul 
durumunda olduğu, aşağı kesimlerinin ise döküntü örtüsü altına devam ediyor olmasıdır. Buzulların 
döküntü örtüsü altında bulunan kımlarının uzunluğu, genellikle çıplak yüzey kadar, hatta daha fazladır. 
Verçenik Dağı’nın son derece dik zirvelere sahip olması ve bu zirveleri oluşturan volkanik kayaçların, 
sıcaklık koşullarına verdiği tepkilere bağlı olarak bu alandaki fiziksel ayrışma çok kuvvetlidir. Ayrışan 
unsurlar çeşitli boyutlardaki döküntü örtüsü materyalini oluşturmaktadır. 
 Belirlenen buzullardan ilki; Verçenik Dağı’nın kuzeyinde, üç tarafı kapalı oldukça derin bir 
çukurluk içinde yer alan bir sirk buzuludur. 3450-3250 m.ler arasında bulunan ve yaklaşık 150 m.si 
döküntü örtülü olmak üzere toplam 250 m. uzunluğundaki buzulun genişliği ise 150 m.yi bulmaktadır       
(Foto: 4).  Çıplak buzul buzunun aşağı kesimi önce, ince bir  döküntü örtüsüyle kaplanmakta, aşağı 
kesimlere inildikçe örtünün kalınlığı artmakta, malzeme boyutu da çakıl ve blok boyutlarına 
ulaşmaktadır. Kalınlığı 4-5 cm.yi geçen bir döküntü örtüsünün yalıtımı artırdığı ve buzulların erimesini 
engellediği bilinmektedir. Yukarı kesimlerindeki çıplak buzul buzunun yılın büyük kısmında genellikle 
kalın bir kar örtüsü altında, aşağı kesimlerinin de döküntü örtüsü altında kalması buradaki buzulların 
korunmasını ve günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Yukarı kesimlerdeki döküntü örtüsünün  
sıyrıldığı kısımda çıplak buzula ulaşılabilmektedir. Daha aşağılarda ise çıplak buzula ulaşmak için, örtü 
kalınlığına bağlı olarak zeminin biraz eşilmesi gerekmektedir (foto: 5).  
 

 
 

Foto 4: Verçenik Dağı’nın kuzey yamacındaki sirk buzulu. 
 
 Yamaçlarından, sürekli fiziksel ayrışma unsurlarının düştüğü ve bu nedenle biraz tehlike de arz 
eden buzul sahasında, kuvvetli yağışlar sonucunda oluşan seller, döküntü örtüsünün bazı kesimlerde 
sıyrılmasını sağlamakta ve aşağı kesimlerde bile bazı buzul pencerelerinin yüzeylenmesine  yol 
açmaktadır.  
 Dağın kuzeyindeki sirk alanının içinde fakat diğer buzuldan tamamen ayrılmış durumda, derin 
bir yarıntı içinde bulunan ikinci buzul, küçük bir vadi buzulu formundadır. 3430 m. lerden başlayan 
buzul, 3220 m. lere kadar izlenebilmektedir. Bu buzul; H.Gall (1966) tarafından değinilen ve ilgili 
yayında fotoğrafı da verilen buzuldur. Kurter’in (1990) 700 m. olarak belirttiği buzulun toplam uzunluğu 
da 300 m. kadardır. Buzulun aşağı kesimdeki 150 m. lik kısmı döküntü örtüsüyle kaplıdır (Foto:6). 
Kanyon biçimli ve genişliği yaklaşık 20 m. kadar olan bir yarıntının içinden başlayan buzul, buradan 
çıktıktan sonra genişlemekte ve daha aşağı kesimleri döküntü örtüsü altında devam etmektedir. Bu sirk 
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alanının farklı kesimlerinde bulunan iki buzul, buzullaşma etkilerinin güçlü olduğu dönemde aynı vadi 
buzulunu besleyen iki kaynak alanı durumundadır. Ancak, buzulların erime-çekilme döneminde kaynak 
alanlarına doğru gerileyerek ayrılmışlar ve biri sirk, diğeri vadi karakterli küçük buzullara 
dönüşmüşlerdir.  

 
 
Foto 5: Döküntü örtüsünün 5-10 cm. sıyrılması ile çıplak buzula ulaşılabilmekte bazen de, sellerin ve erime akıntılarının 
etkisiyle sıyrılan döküntü örtüsü altındaki buzul aşağı kesimlerde bile küçük parçalar halinde yüzeye çıkabilmektedir 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6:Kanyon biçimli bir yarıntı içinde yer alan buzulun aşağı kısımları döküntü örtüsü ve kaya buzulları ile kaplıdır.  

 
 Verçenik Dağı’nın kuzey yamaçlarında, daha önce değinilen iki küçük buzulun batısında yer 
alan bir sirkin yamaçlarında, iyice gerilemiş durumda olan ve daha önce varlığıyla ilgili her hangi bir 
bilgi bulunmayan bir sirk buzulu bulunmaktadır (Foto:7).  
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Foto 7: Verçenik’in kuzey yamacında, diğer buzulların batısındaki küçük bir sirkin yamacında yer alan buzulun büyük kısmı 
döküntü örtüsüyle kaplıdır. Yılın nerdeyse tamamında genellikle karla kaplı olan bu yamaçta, iyice yukarı kısımlara çekilen 
buzul, vadi içinden de kolayca görülebilecek bir konumda olmasına karşın daha önce belirlenememiştir.  
 
 Buradaki çıplak güncel buzul, erimeler sonucunda iyice geri çekilerek sirk yamacına yamanmış 
durumda olup, genişliği uzunluğuna göre daha fazladır. Çıplak yüzeyi 20 m. civarında olan buzulun 
genişliği, 100 m. yi bulmaktadır. 3180-3100 m. ler arasında uzanan buzulun daha büyük bir kısmı kalın 
bir döküntü örtüsüyle kaplanmış durumdadır. Diğerleriyle kıyaslandığında, buradaki buzulun 
bulunduğu konum itibarıyla günümüze ulaşabilmesi daha güç olmasına karşın, üzerinin kalın bir 
döküntü örtüsüyle kaplanmış olması sayesinde varlığını sürdürebilmiştir. Döküntü örtüsünün 
yukarısında, buzulun çıplak bir yüzey oluşturduğu kısım ise tüm yıl boyunca genellikle karla kaplı 
kaldığından, burada bir güncel buzulun olduğu fark edilememiştir. Toplam uzunluğu 120 m. civarında 
olan buzul, Verçenik tekne vadisini tam cepheden görür konumdadır.  
 Verçenik dağında belirlenen ve daha önce değinilmemiş bir diğer buzul da, ana kütlenin ve 
belirtilen buzulların 2 km. kadar kuzeydoğusunda, Moçar Gölü yakınında yer almaktadır (Foto:8). 
Küçük bir sirkin dik yamaçları üzerinde bulunan buzulun uzunluğu 100-120 m. kadardır. 3210-3120 m. 
ler arasında bulunan ve çıplak buzul yüzeyinin uzunluğu 20 ile 40 m. ler arasında değişmekte, kalan 80-
100 m. ise döküntü örtüsü altında bulunmaktadır. Buzulun aşağı kesimini örten döküntü malzemesi, örtü 
altındaki buzulun şekline uygun bir kaya buzulu formundadır. Buzulun yukarıdaki çıplak kesimi 
görülmeden, döküntü örtüsü altında kalan kısımda bir buzulun ya da buz çekirdeğinin bulunduğunun 
anlaşılması oldukça güçtür. Bu özellikler, diğer buzullarda olduğu gibi erimeler neticesinde iyice 
gerileyerek yukarı kısımlara çekilen buzulların belirlenmesini güçleştirmektedir. 
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Foto 8: Verçenik Dağı’nın kuzey yamaçlarında yer alan dördüncü buzul, dik bir yamaca yamanmış durumdadır. Buzulun 
büyük kısmı döküntü örtüsü altında olup, burası daha önceki yayınlarda kaya buzulu ve moren olarak tanımlanmıştır.  
  
 5.Sonuç  
 Verçenik Dağı, Kuzey Anadolu Dağları’nda yükselti ve bakı koşullarına bağlı olarak güncel 
buzulların halen korunduğu alanlardan biridir. Yüksek zirveleri, çok sayıdaki buzul gölü ve bitki 
örtüsüyle, Alpin bir relief gösteren Verçenik Dağı çevresi eski, dönemlerden itibaren araştırıcıların 
ilgisini çekmiş ve çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Yapılan araştırmalarda yukarıda ayrıntılarına 
değinilen önemli bulgulara yer verilirken bazı karışıklıklar da ortaya çıkmıştır. literatürün genellikle 
almanca olması ve bu çalışmaların yurt dışında yayımlanmış olması nedeniyle edinilen bilgi birikiminin 
yaygınlaşması, özellikle o dönemlerin koşullarına bağlı olarak gecikmiştir. Bununla birlikte, bu alandaki 
buzullaşma koşulları bilim dünyasının dikkatlerine sunulabilmiştir.  
 Kuzey Anadolu Dağları güncel iklim koşullarına bağlı olarak halen büyük miktarda kar yağışı 
almaktadır. Özellikle kuzey yamaçlarda 8-10 m. leri bulan kar örtüsünün erimesi, ağustos sonlarını 
bulmakta, bu dönemde de yüksek yamaçlar, kalınlığı bazı kısımlarda 3-4 m. yi bulan, benek kar 
örtüleriyle bezenmiş durumda olabilmektedir (Foto:9-10). Bir önceki yıl kar yağışının daha fazla olması, 
yaz döneminin serin ve havanın genellikle sisli-kapalı olması durumunda ise erime geciktiği için karla 
kaplı süre ve alanlar artmaktadır. Bu koşullar nedeniyle, güncel buzulların çıplak gözle görülebileceği 
zaman dilimi kısalmakta bazen de bu hiç mümkün olmamaktadır. Bu gibi nedenlerle daha önce yapılan 
araştırmalarda belirlenmiş olan ve  kuzey yamaçta yer alan buzulun dışında, 2014 yılı eylül başındaki 
hava koşullarının sağladığı olumlu koşullara da bağlı olarak, önemli bir kısmı döküntü örtüsü altında 
bulunan, üç  küçük buzul daha belirlenmiştir.  
 Daha önceki araştırmalarda, çıplak buzul kısımlarının karla kaplı olması nedeniyle sadece 
döküntü örtüsü altında kalan bölümler dikkate alınmış ve genellikle “kaya buzulları” ya da “moren 
akıntısı” olarak tanımlanmıştır. Her benek kar örtüsünün altında mutlaka bir buzul olmayacağı açıktır. 
Ancak, özellikle yükselti, topografik koşullar ve bakı durumunun uygun olduğu alanlarda kaya buzulu 
veya moren akıntısı olarak değerlendirilen alanların, döküntü örtülü bir buzul olabileceği, farklı 
araştırma yöntemleri de kullanılarak yeniden ele alınmalıdır. Çok sarp zirve dikliklerini barındıran ve 
bu nedenle de tüm Kuzey Anadolu Dağları’nın, tırmanılması en güç yükseltisini oluşturan Verçenik 
Dağı’nda, çok kuvvetli bir fiziksel ayrışma meydana geldiği ve ayrışan unsurların kalın bir döküntü 
örtüsü oluşturduğu gözlenmektedir. Bu örtünün, bulunduğu yer ve morfolojisi, olası döküntü örtülü 
buzul alanlarının belirlenmesinde önemli ipuçları sunmaktadır. 
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Foto 9: 03.07.2014 tarihinde alınan Google earth görüntüsünde  Moçar Gölü yakınındaki buzul (4), üzeri  karla kaplı olarak  
belirlenmiştir. 
Foto 10: 13.09.2013 tarihinde alınan Google earth  görüntüsünde Eylül ayının ortalarına gelinmiş olmasına karşın   
buzulların  bulunduğu alanlar (1-2-3) halen karla kaplı  durumdadır. 
 Bu çalışmada kısa bir süre içinde elde edilen bulgular bile, yöredeki buzul varlığı bakımından 
son derece önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Belirlenen buzullar, Türkiye’deki aktüel buzul varlığı ve 
envanteri bakımından önem taşımaktadır. Yörede, belirlenen bu buzullar dışında başka bazı küçük 
buzulların da olabileceği gibi, tamamen döküntü örtüsü altında kalan buzulların bulunabileceği dikkate 
alınmalı ve farklı  yöntemlerinde kullanıldığı, daha fazla arazi çalışması yapılmalıdır. Literatüre bağlı 
olarak verilen bilgilerin yapılacak yeni araştırmalarla güncellenmesi önemli bir gereksinimdir. 
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da yapılacak arazi çalışmaları için seçilen 
dönemin iyi belirlenmesidir. Kuşkusuz yıldan yıla bazı farklılıklar göstermekle birlikte, hava 
koşullarının, bu tür araştırmalar için en uygun olduğu dönem eylül ayının ilk yarısıdır. Ağustos, sıcaklık 
koşulları bakımından yılın en uygun ayı olmakla birlikte, genellikle çok sisli olduğu ve karın belirli 
yerlerden henüz kalkmadığı bir dönem olmasından dolayı her zaman uygun olmamaktadır. Eylülden 
itibaren özellikle geceleri havanın çok soğuk olmasına karşın, gündüz şartlarında havanın daha  açık 
olması, yükseklerdeki  kar örtüsünün daha büyük oranda erimiş olması nedeniyle koşullar daha 
uygundur. Ancak, eylül ayının ilerleyen günlerinde bazen sürpriz kar yağışlarının da olabileceği de 
dikkate alınmalıdır. 
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Orta Karadeniz’deki Kuraklık Olaylarının Karakteristikleri  

Characteristics of drought events in the Middle Black Sea region 

Hurşit Yetmen* 
 
Öz: İklim değişikliği öngörülerine göre gerçekleştirilen model simülasyonlar, bulunduğumuz yüzyılda Türkiye’nin 
birçok bölgesinin aksine Karadeniz Bölgesi yağışlarında artış tahmin etmektedir. Fakat bu tahminler, bölgede 
kuraklık yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yakın geçmişte, özellikle Orta Karadeniz, tüm Türkiye’ye oranla 
oldukça şiddetli kuraklıklar yaşamıştır. Bu kurak dönemlerin, Kuzey Atlantik Salınımı (KAS)’nın güçlü pozitif 
indeksiyle tutarlı olması dikkat çekicidir. Bu çalışmayla Orta Karadeniz’de tarımsal faaliyetler, içme suyu, turizm, 
enerji üretimi ve çevre üzerinde önemli olumsuzluklara yol açabilen kuraklık olaylarının iklim değişikliği ve 
KAS’la olası ilgisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Orta Karadeniz’in kuraklık özellikleri Standart Yağış İndeksi 
(SYİ) yöntemiyle incelenmiş, kurak dönemlerin KAS indeksleriyle ilgisinin ne düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna 
göre: (1) Aylık, 3 aylık (ocak-şubat-mart ve şubat-mart-nisan) ve yıllık SYİ serileri ile aynı dönemi kapsayan KAS 
indeksleri arasında 0.01 düzeyinde anlamlı, Orta Karadeniz’in iç kısımlarında daha güçlü olmak üzere orta 
seviyede negatif ilişki belirlenmiştir. (2) Aylık KAS indeksinin çok güçlü pozitif olduğu dönemlerde en şiddetli ve 
yaygın kuraklıklar yaşanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, KAS, SYİ, iklim değişikliği, Orta Karadeniz. 
 
Abstract: Climate change projections that performed according to the model simulations, in  the present century, 
contrast to many regions of Turkey in the Black Sea region is expected to increase  rainfall. However, these 
estimates does not mean that there would not be drought in the region. In the recent past, especially in the Middle 
Black Sea region, rather than all of Turkey has experienced severe drought. Remarkable point is that, this dry 
periods are consistent with the strong positive North Atlantic Oscillation (NAO) index. In this study, droughts that 
could lead to major negative effect on the environment, agricultural activities, water supply, tourism and energy 
production in the Middle Black Sea region, climate change and the NAO was aimed to determine the possible 
relation. Drought characteristics in the Black Sea region were examined by the method of Standardized 
Precipitation Index (SPI) and relationship with dry periods and the NAO index was determined. Accordingly: (1) 
In the Middle Black Sea region, especially in the interior parts more powerful, at the 0.01 level of significance a 
moderate negative relationship was determined between Monthly, 3-month (january-february-march and 
february-march-april) and the annual SPI series and the same period of the NAO indexes. (2) During periods of 
very strong positive monthly NAO index has experienced the most severe and widespread drought. Key words: 
Drought, NAO, SPI, climate change, Middle Black Sea region. 
 

1. Giriş 

Dünya iklim sistemi Güneş enerjisi, atmosfer, okyanuslar, denizler ve diğer su kaynakları, kar 
örtüsü, buzullar, kara parçaları ve canlılar arasındaki etkileşime bağlı olarak şekillenmektedir. İklim 
sistemi, kendisini oluşturan bu bileşenlerin herhangi birinde oluşacak -küçük dahi olsa- değişimlerden 
etkilenir. Bu anlamda iklim değişikliği, nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli 
(küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak tanımlanır 
(Türkeş, 2008). Güneşten alınan kısa dalga ve yeryüzünden uzaya verilen uzun dalga enerjinin 
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bilânçosunda değişikliğe neden olabilecek tüm yersel, yörüngesel, atmosferik ve Güneşle ilgili süreçler 
iklim değişikliğinin temel hazırlayıcılarıdır. İklim değişikliğine neden olan doğal faktörlere ek olarak 
insan faaliyetleri sonucunda atmosferin bileşimi ve yeryüzü, özellikle son iki yüzyılda, etkileri 
ölçülebilir düzeyde değiştirilmiştir. 1860’tan 1980 yılına kadar gerçekleşen küresel sıcaklık artışının 0.4 
ºC ve 1980 ile 2000 yılları arasındaki sıcaklık artışının ise 0.4 ºC olması, açıkça, son yıllarda artan insan 
etkinliklerinin iklim üzerindeki etkilerini göstermektedir (Kanber vd., 2008). Bu nedenle günümüzde 
iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda insan faktörünü de gözeten tanımlar, iklim modelleri ve 
yaklaşımlar önem kazanmıştır. Çokdisiplinli yapısı gereği Coğrafya bilimi bu anlamda uygulanabilir 
çözümler üretme noktasında önemli avantajlar sunmaktadır. 

Türkiye’de Karadeniz bölgesi gibi zayıf soğuma eğilimlerinin görüldüğü yerler olmakla birlikte 
istatistiksel olarak anlamlı sıcaklık artışlarının görüldüğü yerlerin daha fazla olduğu çeşitli çalışmalarla 
saptanmıştır. Yıllık ortalama, yıllık ortalama maksimum ve yıllık ortalama minimum hava 
sıcaklıklarının Türkiye genelinde belirgin bir artış eğiliminde olduğu belirlenmiştir (Türkeş vd. 2002). 
Bu çalışmaların sonuçları, iklim değişikliğinin en belirgin ve göreli olarak daha kolay belirlenen 
sonuçlarından birisi olan küresel ısınmanın Türkiye’de etkili olduğunu göstermektedir. Kuraklık 
olaylarının araştırılmasında kullanılan temel bileşenlerden olan yağış ve yağış özellikleri de iklim 
değişikliğinden etkilenmektedir. Türkiye’de yıllık yağış miktarı ve yağış yoğunluğu tutarlarında 
özellikle Akdeniz ve Karadeniz yağış rejimi bölgelerinde kuvvetli azalma eğilimleri belirlenmiştir 
(Türkeş vd. 2007). 

Gelecekte iklim sisteminde meydana gelebilecek olası değişikliklerin boyutları ve etkilerinin 
kestirilmesi, uyum çabaları, uyum araçları ve politikaların geliştirilmesi için iklim simülasyonlarının 
rolü ve önemi artmaktadır. IPCC tarafından yayınlanan son rapora (AR5) göre Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bölgeyle ilgili farklı senaryolar kullanılarak yapılan çalışmalarda şu noktalar öne çıkmıştır: 
Sıcaklıklar her yerde ve her mevsim yükselecek, ama artış miktarı yaz mevsiminde kışa göre daha fazla 
olacaktır. İlginç olan, buna benzer bir durumun halihazırda tarihsel verilerde gözlenmesidir.  Yağış ise 
Türkiye’nin güney kısımlarında azalacaktır. Kuzey ve özellikle kuzeydoğu kısımlarında ise bir miktar 
artabilir (Şen, 2013). 

20. yüzyılda, KAS kış indeksinde alışılmışın dışında uzun süreli pozitif anomalilerin 
kaydedilmesi, bazı bilim insanları tarafından aynı dönemde güçlenen antropojenik küresel ısınmaya 
bağlanmaktadır (Gillett vd., 2003). Mercan resiflerinden alınan örneklerin incelendiği çalışmalarla bu 
kanı güçlenmektedir. KAS, Türkiye iklimini, özellikle yağışlı dönemler olan kış ve ilkbahar aylarında 
etkileyen bölgesel ölçekte bir salınım sistemdir. Bu anlamda Türkiye’de yağış/kuraklık olaylarını da 
etkileyen bir salınım olarak değerlendirilebilir.    

Orta Karadeniz’de gelişen kuraklık olayları, bölgedeki yer üstü ve yer altı su kaynaklarını 
etkilediği için suyla ilişkili doğal ve beşeri ortam bileşenlerini de etkilemektedir.  Türkiye’nin önemli 
bölgesel kalkınma projelerinden olan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nin kapsama alanı, büyük 
oranda bu çalışma için belirlenen sınırlarla örtüşmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın bulguları ve 
sonuçları projenin yürütücüleriyle istenildiği takdirde paylaşılacaktır.  
 

2. Veri ve Yöntem 
2.1. Yağış Verileri ve KAS İndeksleri 

Orta Karadeniz’de yağış ve kuraklık karakteristiklerinin belirlenmesi için kullanılan aylık toplam 
yağışlar, iklimsel hesaplamalar için öngörülen 30 yıldan az olmama ölçütüne uygun olarak 1975-2008 
dönemini kapsamaktadır. Söz konusu dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Amasya, 
Çorum, Merzifon, Tokat, Zile ve Samsun meteoroloji istasyonlarının aylık toplam yağış verileri 
kullanılmıştır. Orta Karadeniz’deki kuraklık olaylarının KAS ile ilişkilerinin anlaşılabilmesi için 
kullanılan KAS indeksleri, Azor ve İzlanda basınç merkezleri arasında ortaya çıkan salınımın değişim 
değerini yansıtan istasyon tabanlı (station-based) indekslerdir. İzlanda alçak basıncı için Stykkisholmur-
İzlanda, Azor yüksek basıncı için ise Ponta Delgada-Azor Adaları, Lizbon-Portekiz ya da Cebelitarık 
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istasyonlarının deniz seviyesine indirgenmiş basınç değerleri kullanılmaktadır. İndeksler yıllık, 
mevsimlik veya aylık olarak hazırlanmaktadır. KAS'ın etkinliğinin en fazla olduğu dönem, aralık-mart 
ayları arasındaki zaman dilimini kapsadığından, bu dört ayı içine alan bir indeks de ayrıca 
hazırlanmaktadır. 

KAS indeksi pozitif evresindeyken Azor antisiklon alanında basınç değerleri normalden daha 
yüksektir. Aynı anda İzlanda siklon alanında ise basınç değerleri normalin altında seyreder. Bu dönemde 
yer seviyesine yakın batı rüzgârları kuvvetlenir ve indeksin negatif evresine oranla yaklaşık 8 m/sn daha 
hızlı eser (Hurrell,1995a). Batı rüzgârları, Subtropikal Atlantik'teki denizel tropikal (mT) hava 
kütlelerini Kuzeybatı Avrupa'ya taşırlar. Bu evrede Akdeniz Havzası ve Orta Doğu, Arktik Kanada'nın 
doğusu ve Grönland batı rüzgârlarının taşıdığı nemli hava kütlelerinden yararlanamadığı için kuraktır. 
KAS indeksi negatif evresindeyken Azor ile İzlanda arasındaki basınç farkı azalmaktadır. Azor yüksek 
basıncı, normal basınç değerinin altında; İzlanda alçak basıncı ise normal basınç değerinin üstündedir. 
Bu dönemde azalan basınç gradyanı nedeniyle batı rüzgârları zayıflamaktadır. Bu nedenle Akdeniz 
Havzası, Kuzey Atlantik üzerinden yağış getiren orta enlem depresyon sistemlerinin etkisinde 
kalmaktadır. Kuzeybatı Avrupa ise bu dönemde soğuk ve kuru hava kütlelerinin etkisinde soğuk ve az 
yağışlı kışlar geçirir (Hurrell, 1995a). 
 
 2.2. Standart Yağış İndeksi 

SYİ metodu, 1993 yılında McKee, Doesken ve Kleist tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde ihtiyaç 
duyulan tek meteorolojik değişken yağıştır. En önemli avantajı, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile 
tarımsal faaliyetler üzerinde yağış eksikliğine bağlı olarak meydana gelen kuraklık etkisini belirlemek 
için farklı zaman ölçeklerinin kullanılabilmesidir. Belirli bir istasyondaki yağış verilerinden hesaplanan 
SYİ değerlerinin ait olduğu kuraklık sınıfları (çizelge 1) ve olasılıkları belirlenerek kuraklıkla mücadele 
planları için önemli bilgiler sağlanabilmektedir.      
Bu yöntemde en az 30 yıllık yağış kayıtları kullanılır. Yağış zaman serisi aylık toplam yağışlar şeklinde 
düzenlenerek hesaplamalar yapılır. SYİ, belirlenen zaman dilimi (1, 3, 6, 9, 12, 24 ay) içinde aylık yağış 
miktarının, yağış serisinin ortalamasından olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir:  

�
ii XX

SYİ �
�  

Yağış 12 ay ve daha kısa periyotlarda normal dağılıma uymadığı için SYİ’nin normal dağılıma 
dönüştürülmesi gerekir. Her zaman dilimindeki veri dizileri kayan bir özellikte olup o ayın indeks değeri 
önceki ayların değerlerine göre belirlenir. Daha sonra her veri setine Gama dağılımı uydurulur ve 
böylece gözlenmiş yağış olasılıkları tanımlanır. Bu prosedür için yağış serisini en iyi temsil eden 
Gamma dağılımı kullanılır (Thom, 1958). Yani aylık yağış frekansı dağılımına Gamma olasılık 
yoğunluk fonksiyonu uydurulur. Gamma olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplandıktan sonra herhangi 
bir ayda gözlenmiş bir yağış değerinin kümülatif olasılık dağılım fonksiyonu aşağıdaki şekilde 
tanımlanır: 
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Gama fonksiyonu, 0�x  için tanımsızdır fakat yağış dağılımı sıfır (0)  içerebilmektedir. Bu durumda 
kümülatif olasılık dağılımı aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

)()1()( xGqqxH �	�  

Bu eşitlikte q , yağışların bulunmama olasılığını ifade eder. Başka bir ifadeyle, yağışsız günlerin 
yüzdesidir. Eğer, m yağış zaman serisinde yağışsız günlerin sayısı ise, bu yüzde; olarak hesaplanabilir 
(Şen, 2003). 
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 Kümülatif olasılık değeri H(x), ortalaması sıfır (0) ve varyansı bir (1) olan SPI değerini ifade 
eden standart normal rastgele değerli Z değişkenine dönüştürülür. H(x), SYİ’nin değeridir. 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çizelge 1. SYİ değerleri ve kuraklık sınıflandırması. 
2.3. Gidişler Analizi 

 Belirli bir zaman dilimindeki kurak dönemler, kuraklığın başlangıcı ve bitişi, kurak dönemlerin 
sayısı, kuraklık süresi, kuraklığın büyüklüğü, kuraklık şiddeti ve kuraklık olasılığı gibi değişkenler gidiş 
çizgisinin belirlenen sabit seviye ile karşılaştırılmasıyla elde edilebilir (Şen, 2003). Bu çalışmada 
yukarıda belirtilen kuraklık özelliklerinin belirlenmesinde gidişler analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
kullanılan gidişler analizi yönteminin prosedürlerine sayfa sınırlamasına bağlı olarak yer verilmedi. Bu 
yöntemle ilgili daha ayrıntılı bilgilere verilen literatürden (Sırdaş, 2002, Şen, 2003) ulaşılabilir. 
 3. Bulgular 

 3.1. Yağış Özellikleri 

 Aylık toplam yağış serileri incelenen Amasya, Çorum, Merzifon, Tokat ve Zile istasyonları 
yıllık yağış miktarı bakımından büyük benzerlik göstermekte ve yağış miktarları 435 mm ile 455 mm 
arasında değişmektedir. Samsun istasyonu ise 688 mm ile diğer istasyonlardan daha fazla yağış 
almaktadır. Bu farkın temel nedeni Samsun’un kıyıda, diğer istasyonların daha karasal olan iç kısımlarda 
yer almasıdır (Çizelge 2).  
 
                 Çizelge 2. İstasyon bilgileri. 

İstasyon    Yükseklik (m) Enlem Boylam Gözlem d. 

Amasya 409 40.6 K 35.8 D 1975-2008 

Çorum 776 40.5 K 34.9 D 1975-2008 

Merzifon 535 40.8 K 35.5 D 1975-2008 

Tokat 611 40.3 K 36.5 D 1975-2008 

Zile 719 40.2 K 35.8 D 1975-2008 

Samsun 4 41.3 K 36.2 D 1975-2008 

SYİ DEĞERLERİ SINIFLANDIRMA 

0 ile -0.99 Hafif Kurak 

-1.00 ile -1.49 Orta Kurak 

-1.50 ile -1.99 Şiddetli Kurak 

-2.00 ve düşük Olağanüstü Kurak 
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İç kısımlarda yer alan istasyonların mevsimlik yağışları incelendiğinde ilkbahar %34-36’lık oranla en 
yağışlı mevsimdir. Diğer mevsimler kış (%24-28), sonbahar (%21-25) ve yaz (%12-20) olarak 
sıralanmaktadır (Şekil 1). Samsun’da ise yağışların mevsimlere dağılışı daha düzenli olmakla birlikte  
sonbahar yağışlarının payı (%32) diğer mevsimlerden daha fazladır (Şekil 1). Bu durum, Karadeniz kıyı 
kuşağı ikliminin tipik bir özelliğidir. Kıyı kuşağında Karadeniz yağış rejimi, iç kısımlarda ise İç Anadolu 
geçiş rejimi egemendir.  

Bir istasyonda kaydedilen yıllık toplam yağışın yıldan yıla değişim oranını hesaplamak için 
yıllık yağış toplamlarının standart sapması, yıllık ortalama toplam yağışa bölünür. (Türkeş, 2010). Bu 
yaklaşıma göre hesaplanan yıllar arası değişim oranları Amasya’da %15.5, Çorumda’da %15.2, 
Merzifon’da %16.7, Tokat’ta %13.4, Zile’de %14.4 ve Samsun’da %12.2’dir. Türkiye genelinde yağışın 
yıllar arası değişim oranı %10 ile %30 arasında ve Türkiye’nin büyük bir bölümünde ise %15-25 arası 
değişim göstermektedir (Türkeş, 2010). Bu durum göz önüne alındığında Orta Karadeniz’in hemen 
hemen tümünde, özellikle kıyı kuşağında, yağışın yıllar arası değişim oranı Türkiye genelinden daha 
düşüktür. 
 

 
Şekil 1. İstasyonlardaki yağışın mevsimlere dağılışı. 

3.2. Genel Kuraklık Özellikleri 

Orta Karadeniz’de yağış miktarı ve rejimi bakımından kıyı ile iç kısımlar arasında belirgin olan 
farklılık, kuraklık karakteristiklerine de yansımıştır. Kuraklık olayları iç kısımlara göre kıyıda daha hafif 
atlatılmakta, genel olarak daha geç başlamakta ve daha kısa sürmektedir. Kıyı kuşağında, 1975-2008 
dönemindeki 34 yılın 21’inde (%61.8) kuraklık yaşanmamıştır. İç kısımlarda ise 34 yılın 14’ünde 
(%41.2) kuraklık yaşanmamıştır. Hafif, orta, şiddetli ve olağanüstü kuraklık olayları, iç kısımlarda daha 
fazla yaşanmıştır. İncelemenin kapsadığı zaman diliminde, en az üç ay süren kurak dönemler dikkate 
alındığında, kurak dönem sayısı kıyı kuşağında daha azdır. Kurak dönemlerin süresi bakımından kıyı 
ile iç kısımlar arasında anlamlı bir fark saptanamamış olup ortalama 7-9 ay sürdüğü belirlenmiştir. 
İncelenen zaman diliminin %68’inde hem kıyı kuşağında hem de iç kısımlarda kuraklık eş zamanlı fakat 
genellikle farklı şiddetlerde seyretmiştir. İncelenen zaman diliminin %32’lik kısmında ise kıyı ile iç 
kısımlar arasında kuraklık/nemlilik bakımından zıtlık yaşanmıştır. Bu zıtlık genellikle kıyı kuşağının 
nemli, iç kısımların kurak olması şeklinde gerçekleşmiştir. Kıyı ile iç kısımlar arasında yaşanan bu 
kontrast genellikle 5, bazen 3 yılda bir tekrar etmiştir. Hem kıyı hem iç kısımlarda 1976-77, 1982-83, 
1985-86, 1994, 2001, 2003, 2007 ve 2008 yılları önemli kurak yıllar olarak saptanmıştır. Olağanüstü 
kurak koşullar kıyıda sadece bir kez, 1981 yılında; iç kısımlarda ise üç kez, 1984, 1994 ve 2001 
yıllarında gerçekleşmiştir. 
 

3.2.1. Kuraklık olasılığı ve süresi  

Orta Karadeniz’de toplam kuraklık olasılığı (SYİ < 0) ve diğer kuraklık düzeyleri (bkz. Çizelge 1) ile 
kuraklık süresi yıllık SYİ (12 aylık SYİ) serilerine göre incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: (I) Kıyı 
kuşağında kuraklık olasılığı iç kısımlara göre daha azdır. Samsun istasyonunda toplam kuraklık olasılığı 
%29, iç kısımda kalan istasyonlarda ise bu oran %32,5 ile %39,5 arasında değişmektedir (Çizelge 3). 
Çorum ve Merzifon istasyonlarında kuraklık olasılığı diğer istasyonlardan daha yüksektir. (II) Orta 

0

20

40

AMASYA ÇORUM MERZİFON TOKAT ZİLE SAMSUN

% Kış İb Yaz Sb



92  

Karadeniz’de kuraklık olasılığı, Türkiye geneline göre daha düşük olsa da Karadeniz bölgesinin diğer 
kısımlarına göre daha yüksektir. (III) Orta, şiddetli ve olağanüstü kuraklık  
 

         Çizelge 3. Orta Karadeniz’de kuraklık olasılığı. 
 Amasya Çorum Merzifon Tokat Zile Samsun 

Hafif k. % 21.4 % 28 % 27 % 22.9 % 24.4 % 19.6 

Orta k. % 7.1 % 6.8 % 8.1 % 6.3 % 5.8 % 5.3 

Şiddetli k. % 2.8 % 3.8 % 2.5 % 4.3 % 2.8 % 3.5 

O.üstü k. % 1.3 % 1 % 0.5 % 1.8 % 1.3 % 0.5 

Toplam % 32.5 % 39.5 % 38 % 35.3 % 34.3 % 29 

 

olasılıkları düşük olup bu üç seviyenin toplam olasılığı bölge genelinde %10-12 civarındadır. (IV) 
Kurak dönem sayısı kıyı kuşağında daha az olmakla birlikte 14-15’tir. Her kurak dönem ortalama 7-9 
ay sürmektedir. 10 ay ve daha uzun süren kesintisiz kurak dönemler iç kısımlarda daha sık 
tekrarlanmıştır.       

3.2.2. Kuraklık şiddeti ve genliği 

Herhangi bir kuraklık seviyesine göre kuraklık şiddeti, seçilen bir periyottaki kuraklık 
genliğinin kuraklık süresine bölünmesiyle elde edilir (Sırdaş, 2002). Kuraklık genliği ise her kurak 
periyottaki eksikliklerin toplamı olarak elde edilir. İncelenen dönemde kuraklık şiddetinin belirlenmesi 
için 12 aylık SYİ serileri kullanılmıştır. Bu seriler kullanılarak kuraklık genliği ve süresi, dolayısıyla 
kuraklık şiddeti değerlendirilmiştir. Buna göre;  (I) Kuraklık şiddeti, iç kısımlarda Amasya ve Tokat 
çevresinde bölgenin diğer kısımlarından daha fazladır. Çorum, Merzifon ve Zile çevresinde ise kuraklık 
şiddeti kıyı kuşağından ve diğer iç kısımlardan daha azdır. Bu durum kurak dönemlerdeki kuraklık 
genliğinin az, kuraklık süresinin fazla olmasıyla ilgilidir. (II) Her istasyondaki tüm kurak dönemler için 
hesaplanan kuraklık şiddeti, Merzifon istasyonu dışında, tüm istasyonlarda artma eğilimindedir. 
Kuraklık şiddeti, iç kısımlarda sıklıkla ortalama değerlerin üzerine çıkmaktadır. Özellikle Amasya, 
Çorum, Tokat ve Zile’de bu durum daha belirgindir. (III) Kuraklık genliği kıyı kuşağında ve Merzifon 
çevresi dışında artma eğilimindedir. Kuraklık genliğinin fazla olduğu dönemlerde kuraklık şiddeti 
artmaktadır.  
 

3.3. KAS’ın Orta Karadeniz’deki Kuraklık Olaylarına Etkisi 

Kış aylarında Kuzey Atlantik’te bulunan dinamik basınç merkezleri arasındaki etkileşime bağlı 
olarak orta enlem cephesel depresyonlarının oluşması ve doğuya doğru hareketlenmeleri artmaktadır. 
Bu süreci kontrol eden birçok faktörden biri olan KAS için oluşturulan aylık, mevsimlik ve yıllık 
indeksler yardımıyla KAS’ın yağış olaylarına etkisi takip edilebilmektedir. KAS indekslerinde güçlü 
pozitif veya negatif değerlerin görüldüğü kış mevsimlerinde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren yağış 
paternleri gelişmektedir. Örneğin 1984, 1989, 1990, 1992, 1995 ve 1999 yıllarında kış ve ilkbahar 
aylarını içeren KAS indeksleri incelendiğinde kuvvetli pozitif değerlerin gerçekleştiği görülmektedir.  
Sözü edilen yılların kış-ilkbahar SYİ serileri incelendiğinde Türkiye’de yağışların azalmasına bağlı 
yaygın ve şiddetli kuraklıkların yaşandığı görülmektedir. Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere KAS 
ile Türkiye’deki yağış ve dolayısıyla kuraklık olayları arasında bir bağlantı olduğu anlaşılmaktadır. 
Fakat KAS indekslerindeki her değişime Türkiye’de aynı hassasiyetle ve ölçülebilir bir yağış veya 
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kuraklık tepkisi ortaya çıktığı da söylenemez. Çünkü Türkiye’de yağış olaylarını kontrol eden tek faktör 
KAS değildir. 

Bu çalışmada KAS indeksleri ile eşzamanlı SYİ serilerinin veri yapısına uygun bir korelasyon 
yöntemi olan Pearson korelasyon katsayısı aylık, mevsimlik ve yıllık ölçekte hesaplanmıştır. Bu 
yöntemle özellikle kış ve bahar aylarının hem aylık hem de mevsimlik KAS indeksleri ile bunlarla 
eşzamanlı SYİ serileri kullanılarak KAS’ın Orta Karadeniz’deki kuraklık olaylarıyla ilişkisi 
incelenmiştir. Yüksek güvenirlikteki korelasyon katsayıları kasım, şubat ve mart indekslerinde; ocak-
şubat-mart ve şubat-mart-nisan mevsimlik indeksleri ile yıllık indekste saptanmıştır. Korelasyon 
katsayıları genelde orta düzeyde negatif bir ilişkiye işaret etmektedir. 

3.3.1. Aylık KAS indeksleri ile eş zamanlı SYİ serilerinin korelasyonu 

Aylık KAS indeksleri ile eşzamanlı SYİ serileri arasında saptanan anlamlı korelasyon 
katsayılarının değerlendirmesi aşağıda verilmiştir: (I) Kasım ayında korelasyon katsayıları -0.35 ile -
0.47 arasında değişmektedir. Bu değerler, değişkenler arasında orta düzeyde negatif bir korelasyon 
olduğunu göstermektedir. Kıyıdan iç kısımlara doğru kademeli olarak korelasyon güçlenmekte, Çorum 
(-0.47), Zile (-0.40) ve Tokat (-0.44) çevresinde en yüksek değerlerine ulaşmaktadır (Şekil 2). (II) Şubat 
ayında korelasyon katsayıları -0.35 ile -0.53 (Zile) arasında değişmektedir. Kasım ayına göre iç 
kısımlarda daha dar bir alanda korelasyon güçlenmiştir (Şekil 3). (III) Mart ayındaki korelasyon 
katsayıları diğer tüm aylardan daha yüksek ve anlamlı ilişkinin bulunduğu bölge daha geniştir (Şekil 4). 
Korelasyon katsayıları -0.40 ile -0.65 arasında değişmektedir. İç kısımlarda korelasyon diğer aylarda 
olduğu gibi daha güçlüdür.(IV)Aylık KAS ile aylık SYİ arasında negatif korelasyonun belirgin 
olması, incelemenin yapıldığı 1975-2008 yılları arasındaki dönemde KAS aylık indeksinin genel olarak 
pozitif olmasına bağlanabilir. 

 
 Şekil 2. Kasım ayında KAS indeksi ile SYİ arasındaki        Şekil 3. Şubat ayında KAS indeksi ile SYİ arasındaki  
             korelasyon katsayıları.                                                    korelasyon katsayıları. 
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Şekil 4. Mart ayında KAS indeksi ile SYİ arasındaki korelasyon katsayıları. 

 

3.3.2. Mevsimlik KAS indeksleri ile eş zamanlı SYİ serilerinin korelasyonu 

 Kış ve kısmen bahar aylarını kapsayan mevsimlik KAS indeksleri ile eşzamanlı 3 aylık SYİ 
serileri arasındaki korelasyon katsayılarının değerlendirilebilmesi için istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyon bulunan dönemlerin haritası oluşturulmuştur. Aşağıda bu dönemlerle ilgili değerlendirmeler 
verilmiştir: (I) KAS’ın ocak-şubat-mart aylarını kapsayan mevsimlik indeksi ile aynı ayları kapsayan 3 
aylık SYİ serileri arasındaki korelâsyon katsayıları hesaplanmıştır. Orta Karadeniz’in büyük bir 
bölümünde orta derecede negatif korelasyon katsayıları elde edilmiş ve bu katsayılar %95 ile %99 güven 
seviyesinde anlamlı olup -0.35 ile -0.56 arasında değişmektedir. (II) 
 

 
                                   Şekil 5. KAS’ın mevsimlik (ocak-şubat-mart) indeksi ile 3 aylık SYİ serilerinin  
                                                 korelasyon katsayıları. 
 

Aylık haritalarda olduğu gibi korelasyon, iç kısımlarda, özellikle Tokat (-0.56) ve Amasya’da 
(-0.52) daha güçlü ve kıyıya doğru zayıflamaktadır (Şekil 5). (III) KAS’ın şubat-mart-nisan aylarını 
kapsayan mevsimlik indeksi ile aynı ayları kapsayan 3 aylık SYİ serileri arasındaki korelâsyon 
katsayılarının dağılışı incelendiğinde, en güçlü katsayıların saptandığı bölgenin iç kısımlardan kıyıya 
doğru bir koridor şeklinde uzandığı görülür (Şekil 6). En güçlü katsayılar Amasya (-0.53) ile Samsun (-
0.50) istasyonlarında saptanmıştır.  
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Şekil 6. KAS’ın mevsimlik (şubat-mart-nisan) indeksi ile 3 aylık SYİ 

serilerinin korelasyon katsayıları. 
3.3.3. Yıllık KAS indeksi ile eş zamanlı SYİ serilerinin korelasyonu 

KAS’ın yıllık indeksi ile yıllık SYİ serileri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek 
amacıyla korelâsyon katsayıları hesaplanmıştır. %95 ile %99 güven seviyesinde anlamlı orta derecede 
negatif korelasyon katsayıları -0.35 ile -0.56 arasında değişmektedir. İç kısımlarda korelasyon 
katsayıları kıyı kuşağından daha yüksektir (Şekil 7). Korelasyon katsayılarının en yüksek olduğu 

  
Şekil 7. KAS’ın yıllık indeksi ile yıllık SYİ serilerinin korelasyon katsayıları. 

 
istasyonlar Amasya (-0.50) ve Merzifon (-0.56)’dur. 

Yukarıda ulaşılan sonuçlara göre, kış-bahar aylarında KAS aylık ve mevsimlik indekslerinin 
güçlü pozitif olması, Orta Karadeniz’deki yağış değişkenliğine ve dolayısıyla SYİ serilerine orta 
düzeyde yansıyan negatif etkilere neden olmaktadır. Başka bir deyişle, KAS indeksleri ile Orta 
Karadeniz’deki kuraklık olayları orta düzeyde negatif ilişkilidir. Sözü edilen bu ilişki aylık, mevsimlik 
ve yıllık ölçeklerde genellikle iç kısımlarda daha güçlü ve alansal olarak ısrarlıdır.   
 4. Sonuç ve öneriler  

Orta Karadeniz’deki kuraklık özellikleri ile ilgili yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır: (I) Orta Karadeniz’in iç kısımları ve kıyı kuşağı yağış miktarı bakımından belirgin biçimde 
farklılık göstermekte, kıyı kuşağı iç kısımlarından daha çok yağış almaktadır. (II) Yağışın mevsimlere 
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dağılışı kıyı ve iç kısımlarda farklılık gösterir. İç kısımlarda yağış rejimi daha düzensizdir. (III) Yağışın 
yıllararası değişim oranı Türkiye ortalamasının altında fakat Karadeniz bölgesinin diğer bölümlerinden 
daha fazladır. (IV) Kuraklık olayları iç kısımlara göre kıyıda daha hafif atlatılmakta, genel olarak daha 
geç başlamakta ve daha kısa sürmektedir. Kurak dönemlerin süresi bakımından kıyı ile iç kısımlar 
arasında anlamlı bir fark saptanamamış olup ortalama 7-9 ay sürdüğü belirlenmiştir. (V) Kıyı kuşağında 
ve iç kısımlardaki kuraklık olaylarının %68’i eş zamanlı fakat genellikle farklı şiddetlerde seyretmiştir. 
(VI) Kıyı kuşağında kuraklık olasılığı iç kısımlara göre daha azdır. Çorum ve Merzifon istasyonlarında 
kuraklık olasılığı diğer istasyonlardan daha yüksektir. Orta Karadeniz’de kuraklık olasılığı, Türkiye 
geneline göre daha düşük olsa da Karadeniz bölgesinin diğer kısımlarına göre daha yüksektir. (VII) 
Kuraklık şiddeti iç kısımlarda Amasya ve Tokat çevresinde bölgenin diğer kısımlarından daha fazladır. 
Çorum, Merzifon ve Zile çevresinde ise kuraklık şiddeti kıyı kuşağından ve diğer iç kısımlardan daha 
azdır. Kuraklık şiddeti, Merzifon istasyonu dışında, tüm istasyonlarda artma eğilimindedir. İç kısımlarda 
sıklıkla ortalama değerlerin üzerine çıkmakta, özellikle Amasya, Çorum, Tokat ve Zile’de bu durum 
daha belirgindir. (VIII) KAS ile SYİ serileri arasında %95 ve %99 güven seviyesindeki korelasyon 
katsayıları kasım, şubat ve mart indekslerinde; ocak-şubat-mart ve şubat-mart-nisan mevsimlik 
indeksleri ile yıllık indekste saptanmıştır. Korelasyon katsayıları genelde orta düzeyde negatif bir 
ilişkiye işaret etmektedir. Aylık, mevsimlik ve yıllık indekslere göre hesaplanan korelasyon katsayıları 
iç kısımlarda belirgin biçimde daha yüksektir. (IX) 20. yüzyılda, KAS indeksinde alışılmışın dışında 
uzun süreli pozitif anomalilerin kaydedilmesini, aynı dönemde güçlenen antropojenik küresel ısınmaya 
bağlayan öngörü dikkate alınarak Orta Karadeniz’in özellikle iç kısımlarında su kaynaklarıyla ilişkili 
ekonomik faaliyetler/yatırımlar ve planlamalar yapılırken KAS indeksleri mutlaka takip edilmelidir. (X) 
Bu çalışmanın bulguları, istenildiği taktirde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’yla paylaşılacaktı r.  
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İklim değişikliği bağlamında İstanbul’un su yönetimi problemleri 

In the context of climate change, water management problems of Istanbul 
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Öz: Küresel iklim değişikliğinin etkileri, İstanbul ve yakın çevresinde de giderek daha belirgin olarak 
hissedilmektedir. Bu çalışmada İstanbul ve yakın çevresinde gözlenen sıcaklık ve yağışın değişim özellikleri 
araştırılmıştır. İstanbul ve yakın çevresi için uzun süreli günlük sıcaklık ve yağış verileri kullanılarak; uzun süreli 
yağış ve sıcaklık yönelim analizi, karşılaştırma amaçlı olarak farklı dönemlere ait Thornthwaite, De Martonne, Erinç, 
UNESCO kuraklık index ve iklim sınıflaması analizleri, yıllık ve mevsimlik yağış-sıcaklık dağılış, şiddet ve frekans 
analizleri yapılmıştır. Sonuçlar; sıcaklık ve yağış iklim elemanlarındaki değişimin özellikle son 15 yıl içindeki belirgin 
eğilimini açıkça ortaya koymuştur. Sıcaklık ve yağış özelliklerindeki bu değişim; İstanbul için “Su Yönetimi” 
problemlerinin yakın gelecekte çok önemli bir sorun haline geleceğine işaret etmektedir. Bu konuda alınan tedbirlerin 
ise probleme çözüm üretmekte yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Sıcaklık-Yağış, Su yönetimi, Su kıtlığı, İstanbul 

Abstract: The effects of global climate change are increasingly more felt in Istanbul and its close vicinity. In this 
study, changes on precipitation and temperature features observed over Istanbul city and its close vicinity was 
investigated. Long-term trend analysis of precipitation and temperature, Thornthwaite, De Martonne, Erinç, 
UNESCO aridity index and climate classification analysis, annual and seasonal precipitation and temperature 
distribution, severity and frequency analyses were performed by using long-term daily temperature and 
precipitation data sets observed in Istanbul and its vicinity. The results have obviously demonstrated the changes 
on trend of temperature and precipitation features in the last 15 years. This climatic changes indicates that Water 
Management problems will be the major issue in close future for Istanbul. The results of the analyses shows that 
the preventions to solve of problems won’t be efficient. 
Keywords: Climate change, Temperature-Precipitation, Water management, Water scarcity, Istanbul. 

 
Giriş 
2014 yılında İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranlarında geçtiğimiz yıllara göre önemli 

derecede düşüşler meydana gelmiştir. Ağustos 2014 döneminde, İstanbul’un su rezervuarları olan bazı 
barajlarda hiç su kalmazken, bazı barajlar da ise sular çok büyük oranda çekilerek kuruma sınırına 
ulaşmıştır. 2013 yılı ocak ayı sonu itibariyle İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı % 70 ler 
seviyesindeyken, 2014 yılın aynı döneminde, barajların genel doluluk oranı % 35 ler seviyesine 
düşmüştür. 2014 yılının Ağustos ayı sonlarında ise İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları 
%16 lara düşmüştür (İSKİ, 2014a). Barajların doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere düşmesi ile 
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçe ve semtlerinde 8 ve 24 saatlik su kesintilerinin 
uygulanacağı basında ve diğer yayın organlarında duyurulmuştur (Cnnturk, 2014). Diğer taraftan 
yetkililer ve yetkili kurumlar İstanbul’un su sıkıntısı yaşamayacağını (Yüksel vd., 2004; Çodur vd., 
2007; Saatçi, 2013; DSİ, 2014) ve hatta İstanbul’un suyunun 2071 yılına kadar garanti altına alındığını 
belirtmektedirler (Eroğlu, 2014a; Eroğlu, 2014b; Eroğlu, 2014c). Barajların doluluk oranlarındaki 
tehlikeli seviyelerinin kuraklık işaretlerine karşın, geleceğe yönelik su sıkıntısının olmayacağı ve 2071 
yılına kadar İstanbul’un suyunun garanti altına alınmış olmasının beyanı; konunun coğrafi perspektifte 
araştırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada; İstanbul ve çevresinin kuraklık tehlikesi ve iklim 
tipi değişikliğine ait genel eğilim araştırılmıştır.  

                                                   
* İletişim yazarı: H. Turoğlu, e-posta: turogluh@istanbul.edu.tr   
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İstanbul’un su kaynakları, bu su kaynaklarının rezerv durumları ve değişim özelliklerine ait veriler 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ, 2014a-b) den temin edilmiştir. İstanbul’un su tüketiminde 
çok önemli rol oynayan nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK, 2014) ten temin edilmiştir. 
Sıcaklık ve yağış analizleri için; Florya, Göztepe, Düzce ve Bartın Meteoroloji İstasyonlarının günlük 
yağış ve sıcaklık verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 

İstanbul’un kuraklık tehlikesi ve iklim tipi değişikliğine ait genel eğilimi belirlemek amacıyla; 
Yağışlı dönem (Ekim-Nisan dönemi) ve sıcak dönem (Mayıs-Eylül dönemi) esas alınarak genel yağış 
ve sıcaklık eğilim grafiği, Yağışlı gün sayısı, yağış tipi ve yağış tiplerinin yıl içindeki sayısı ve dağılışı, 
Thornthwaite su dengesi, de Martone ve UNESCO (1979) kuraklık indis hesaplamaları, Erinç yağış 
etkinliği indis analizleri yapılmıştır.  

2. Bulgular 
Kontrol faktörleri, Su kullanıcıları ve Su niteliği; Su Yönetiminin temel unsurlarıdır.  Su 

Yönetimindeki kontrol faktörlerini başta “İklim Değişikliği” olmak üzere, su kaynakları/rezervuarları, 
landuse, yönetsel stratejiler vb. konular oluşturmaktadır. Nüfus ana çatısı altında, yerleşmeler, tarım, 
sanayi, altyapının durumu ve doğal sistemler; Su kullanıcıları ya da tüketicileri unsurunu şekillendirir.  
Su niteliğini ise suyun miktarı ve kalitesi belirler. Bu genel perspektif içinde “Şehirsel Su Yönetimi”nin 
içeriğini; Tatlısu kaynakları Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Su iletimi Yönetimi, AR-GE Yönetimi, İdari 
ve Hukuki yapılanma, uygulama ve sürdürülebilirlik gibi konular oluşturur. Eğer doğru teşhis ve kararlar 
alınmaz, sağlıklı planlamalar yapılmaz ve uygulanmaz ise “Su Kıtlığı”, “Sel ve Taşkınlar”, iki temel su 
yönetimi problemi olarak, insan yaşamında olumsuz etkileri ile hatta afetlere neden olarak yer alırlar.  

Su sıkıntısını basit bir formül ile tanımlamak mümkündür. Temin edilen su, sarf edilen sudan 
az ise su sıkıntısı var demektir. Yerel su kaynakları, Taşınan sular, Geri dönüşümden kazanılan sular ile 
birlikte pahalı ve ekosistem problemlerine rağmen deniz suyu arıtımı ile kazanılan sular su teminindeki 
kaynaklardır. İnsanın ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal yollarla meydana gelen su kayıpları su 
sarfiyatını oluşturur. Bu eşitlik, iklim ve insan etkileşimi üzerine tesis edilmiştir. Sıcaklık ve yağış iklim 
elemanlarına ait özelliklerdeki değişiklikler; Su kaynaklarının çeşitliliğini, Su kaynaklarının 
potansiyellerini, Su kaynaklarının devamlılıklarını, Buharlaşma ile su kayıplarını, Su kalitesi 
konularının ilişkisel etkileşimini belirler. 

Yukarıdaki temel prensipler çerçevesinde İstanbul’un su rezervuarları, nüfus özellikleri ve 
günlük su tüketimi ana hatları ile irdelenmiştir. Daha sonra ise sıcaklık ve yağışın uzun yıllara ait günlük 
rasatları esas alınarak, bu verilerin su kaynakları üzerindeki etkileri açısından çıkarımlar yapma imkânı 
verecek analizleri yapılmıştır.  

2.1. İstanbul’un su rezervuarları 
İstanbul’un temel su kaynağı yüzeysel sulardır. Yer altı sularının katkısı göz ardı edilecek kadar 

azdır (İSKİ, 2011; İSKİ, 2014b). Yüzeysel suların kaynağı ise genel olarak yağmur şeklindeki 
yağışlardır. Kar şeklindeki yağışların genel anlamda su rezervuarlarına katkısı çok önemlidir. Ancak yıl 
içindeki kar yağışının İstanbul’un su ihtiyacını karşılamasındaki katkısı yıldan yıla değişmekle birlikte 
genel anlamda düşük seviyelerdedir.  Bu yüzden, yağmur şeklindeki yağışlar İstanbul’un su ihtiyacının 
karşılanmasında çok büyük öneme sahiptir. Yağmur şeklindeki yağışın su rezervuarlarına katkısı yağışın 
şiddeti ile ilişkilidir. Günlük 25 mm sağanak yağış sınırı olarak kabul edilmektedir (Gong vd., 2004; 
Qian vd., 2007). Günlük 25 mm den az yağışlar su rezervuarları için ideal yağış şiddeti olup, günlük 25 
mm den az yağışlı gün sayısının fazlalığına dayanan yağış modeli su kaynaklarının kullanılabilir su 
potansiyelinin artmasına katkıda bulunur.  

İstanbul’un su ihtiyacı barajlarda depolanan yağmur-kar erime suyu ve İstanbul dışındaki akarsu 
havzalarından taşınan sulardan karşılanmaktadır (Çizelge 1). Taşınan suların kaynakları; batıda Istranca 
derelerinin suları ve doğuda ise Melen Çayı’dır. İSKİ verilerine göre 2014 yılı Ağustos ayı  sonlarında 



99  

İstanbul’un su kaynaklarının doluluk oranları %16 lara düşmüştür (Çizelge 1) (İSKİ, 2014a; İSKİ, 
2014b). Bu durum hem su sıkıntısının hem de su kalitesinin kötüleşmesinin tetiklenmesi anlamına 
gelmektedir.        
                Çizelge 1. İstanbul’un su rezervuarları ve 24 Ağustos 2014 tarihli doluluk oranları. 

Kaynağın Adı Verimi       
(milyon m3/Yıl) 

Max. Hacim 
(milyon m3) 

Doluluk oranları  (24 Ağustos 2014) 
Mevcut Hacim 
(milyon m3) 

Oran (%) 

Elmalı I ve II Barajları 15 9,6 3,7 38,54 
Terkos Barajı 142 162,3 66,0 40,67 
Alibeyköy Barajı 36 34,1 4,5 13,20 
Ömerli Barajı 220 235,4 36,4 15,46 
Darlık Barajı 97 107,5 13,6 12,65 
Büyükçekmece Barajı 100 148,9 12,1 8,13 
Yeşilvadi Regülatörü 10    
Istranca Dereleri 75 6,2 1,2 19,35 
Şile keson kuyuları 30    
Kazandere Barajı 100 17,5 2,2 12,57 
Sazlıdere Barajı 55 88,7 5,5 6,20 
Papuçdere Barajı 60 58,5 0,2 0,34 
Yeşilçay Regülatörü 145    
Melen 268    
Genel Toplam 1353 868,7 145,4 16,74 

                      Kaynak:  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ, 2014a; İSKİ, 2014b).  

2.2. İstanbul’un nüfus özellikleri 

TUİK (2014) verilerine göre; İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre %2,1 oranında artarak 
(305.727 kişi),  2013 yılında 14.160.467 ye ulaşmıştır.  Yüzölçümü 5313 km2 olan İstanbul ilinde km2 
ye 2665 kişi düşmektedir. Km2 ye 2665 kişinin düştüğü nüfus yoğunluğu ile İstanbul, Dünya’nın en 
kalabalık nüfuslu şehirlerinden biri durumundadır (TUİK, 2014; Nufusu, 20014). Geçmiş yıllardan 
günümüze, İstanbul’un nüfus değişim eğilimi daima artış yönünde olmuştur (Şekil 1). Geleceğe yönelik 
olarak yapılan nüfus projeksiyonlarında, hem sabit yıllık nüfus artış hızına ve hem de azalan yıllık artış 
hızına göre de İstanbul’un nüfusunun artmaya devam edeceği öngörülmektedir (Avcı, 2011). 
İstanbul’un günlük su tüketimi ile nüfus artış hızının paralellik göstermesi de çok dikkat çekicidir (Şekil 
2). İstanbul’un 2013 yılında ortalama günlük su tüketimi 2,5 milyon m3 iken, 2014 yılında Ekim ayı 
itibarı ile ortalama günlük su tüketimi 3 milyon m3 e çıkmıştır.     

 
Şekil 1. İstanbul’un nüfus gelişimi ve çeşitli varsayımlara göre 
gelecekteki nüfus artış grafiği (Avcı, 2011). 

 
Şekil 2. İstanbul’un 10 yıllık su tüketimi değişim grafiği 
(Kaynak: İSKİ, 2011) 

2.3. Sıcaklık ve yağışın genel eğilimi 
Kuraklık analizlerinde sıcaklık ve yağış ilişkisi esas alınır. Sıcaklık ve yağışın uzun yıllara ait 

istatistiksel eğilimi kuraklaşmadaki eğilimin de göstergesidir. Bu eğilimin belirlenmesinde sıklıkla yıllık 
toplam yağış miktarı ile yıllık ortalama sıcaklıklar kullanılmaktadır. Bu yaklaşım önemli yanılgılara 
neden olmaktadır. Zira yıllık toplam yağış miktarı; su kaynaklarının potansiyellerine katkıda bulunan 
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yağış miktarı anlamına gelmez. Yağışın şiddeti, frekansı ve yıl içindeki dağılışı çok önemlidir. Bu 
unsurlar dikkate alınarak uzun yıllar genel eğilimin belirlenmesinde Yağış için Ekim-Nisan (Yağışlı 
Dönem), sıcaklık için ise Mayıs-Eylül ayları (Sıcak Dönem) periyodları esas alınmıştır. Sıcaklık ve 
yağış eğilim belirlemelerinde “Yağışlı Dönem” ve “Sıcak Dönem” tercihleri aynı zamanda iklim tipi 
değişimi hakkında da çıkarımlar yapmaya fırsat vermektedir. 

İstanbul için uzun yıllar yağış ve sıcaklık eğilim belirlenmesi günlük yağış ve sıcaklık 
rasatlarının yılın “Yağışlı Dönem” ve “Sıcak Dönem” periyodları esas alınarak hesaplanmış ve grafikleri 
hazırlanmıştır. En uzun rasat süreleri dikkate alınarak Florya ve Göztepe Meteoroloji İstasyonlarının 
günlük toplam yağış ve günlük ortalama sıcaklık, rasat verileri kullanılmıştır (Şekil 3; Şekil 4). Melen 
Çayı, İstanbul’un çok önemli su kaynağı olup, 2071 yılına kadar İstanbul’un suyunun garantilenmesinin 
temel unsuru olarak kabul edilmektedir  (Saatçi, 2013; DSİ, 2014; Eroğlu, 2014a; Eroğlu, 2014b; Eroğlu, 
2014c). Bu yüzden Melen Çayı Havzası ve çevresinin uzun yıllar yağış ve sıcaklık özelliklerine ait fikir 
vermesi açısından, Düzce ve Bartın Meteoroloji İstasyonlarının da günlük yağış ve sıcaklık rasatları 
kullanılarak “Yağışlı Dönem” ve “Sıcak Dönem” periyodları için genel eğilim belirlemeleri yapılmıştır 
(Şekil 5; Şekil 6).  

Şekil 3. Florya Meteoroloji istasyonu 1960-2013 yılları 
periyodu (54 yıllık) Ekim-Nisan dönemi toplam yağış ve 
Mayıs-Eylül dönemi ortalama sıcaklık değişim eğrisi. 

Şekil 4. Göztepe Meteoroloji istasyonu 1960-2013 yılları 
periyodu (54 yıllık) Ekim-Nisan dönemi toplam yağış ve 
Mayıs-Eylül dönemi ortalama sıcaklık değişim eğrisi. 

Florya ve Göztepe Meteoroloji İstasyonlarının 54 yıllık günlük sıcaklık ve yağış verileri dikkate 
alınarak yapılan eğilim belirlemesinde; yağışlı dönemdeki yıllık toplam yağış miktarlarının azalma, 
sıcak dönem içindeki ortalama sıcaklıklarının ise belirgin olarak artış eğilimi içinde olduğu 
görülmektedir (Şekil 3; Şekil 4). Bu genel eğilim; İstanbul’un su ihtiyacının karşılandığı yağışlı 
dönemde giderek daha az yağış alındığını, bir başka ifade ile İstanbul’un su kaynaklarının yağış ile 
beslenmesinin giderek azaldığına işaret etmektedir. Şüphesiz, sadece bu iki istasyon verileri tüm 
İstanbul su havzalarını temsil etmede yeterli değildir. Ancak, özellikle kuzeydeki ya da şehir dışındaki 
istasyonların yağış ve sıcaklık değerlerindeki farklılaşmalara rağmen, genel eğilimler benzerlik 
göstermektedir. Daha uzun süreli veri setlerine sahip bu iki istasyonun yağış ve sıcaklık verileri genel 
durumu yansıtması bakımından önemli çıkarımlar yapma fırsatı vermektedir. Aynı yaklaşımla, Bartın 
(1965-2012 yılları) ve Düzce (1963-2012 yılları) Meteoroloji İstasyonları yağış ve sıcaklık eğilimi 
belirlenmiştir (Şekil 5; Şekil 6). Her iki istasyonun verileri Florya ve Göztepe’deki durum ile uyumluluk 
göstermektedir. Yani; İstanbul’un suyunun %25 inin temin edildiği ve önemli yatırımlar yapılarak 
İstanbul’un suyunun 2071 yılına kadar garanti altına alındığı Melen Çayı ve Yeşilçay Regülatörü 
havzalarının bulunduğu bölgede de yağışlı dönem su teminine katkı sağlayacak faydalı yağışlar giderek 
azalmakta, sıcaklıklar da yükselmektedir.       
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Şekil 5. Bartın Meteoroloji istasyonu 1965-2012 yılları 
periyodu (47 yıllık) Ekim-Nisan dönemi toplam yağış ve 
Mayıs-Eylül dönemi ortalama sıcaklık değişim eğrisi. 

Şekil 6. Düzce Meteoroloji istasyonu 1963-2012 yılları 
periyodu (50 yıllık) Ekim-Nisan dönemi toplam yağış ve 
Mayıs-Eylül dönemi ortalama sıcaklık değişim eğrisi. 

2.4. 15 er yıllık periyodların analizi 
1880-2011 yılları periyodunda, küresel ölçekte yaşanan en sıcak 10 yılın 9 u 2000 yılından 

sonrasında gerçekleşmiştir (NASA, 2012). Bu realite İstanbul için de araştırılmıştır. 1960-2013 yılları 
periyodunda en az yağışın olduğu ve en yüksek sıcaklıkların yaşandığı yıllar son 15 yıllık döneme denk 
gelmektedir (Çizelge 2).   
Çizelge 2. İstanbul’da son 54 yıllık sürede gözlemlenen extrem yağış ve sıcaklıklar (P: Yağış, T: Sıcaklık) (Turoğlu, 2014a). 

 Yağış (Yıllık) Sıcaklık (Yıllık) 
 Ortalama 400 mm <P<500 mm Ortalama 15.5 ºC <T<16.0 ºC 
Yıllar 1960-2013 1960-2013  1989-1998 1999-2013  1960-2013 1960-2013 1989-1998  1999-2013 
Florya 642.9 mm 5 yıl 2 yıl 3 yıl 14.3 C 6 yıl - 6 yıl 
Göztepe 683.7 mm 4 yıl 1 yıl 3 yıl 14.5 C 8 yıl - 8 yıl 

Florya ve Göztepe yağış ve sıcaklık değerlerinin 1960-2013 yılları içindeki değişim özelliklerini 
karşılaştırmalı olarak daha iyi ortaya koyabilmek amacıyla 54 yıllık ve 15 er yıllık periyodlar için aylık 
toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklıklar hesaplanmıştır (Çizelge 3; Çizelge 4). Her iki istasyon 
verilerinde; 1960-2013 yılları (54 yıl) ve 1960-1974 yılları (ilk 15 yıl) periyodları yağışlı dönem ortalam 
yağış miktarları birbirine çok yakın çıkarken, 1999-2013 yılları periyodunda (son 15 yıl) belirgin bir 
azalma dikkati çekmektedir. Yağışın aylık dağılışında her iki istasyon için üç period dikkat alındığında 
ise belirgin bir kararsızlık hakimdir. Her iki istasyonun son 15 yıla ait yıllık ortalama sıcaklık 
değerlerinde ise ilk 15 yıla göre 1,44-1,6 ⁰C 54 yıllık ortalamalara göre ise 1,1-1,2 ⁰C artış 
görülmektedir.  Yağışların yıl içindeki kararsızlığı sıcaklıklarda görülmez. Aksine, son 15 yıllık 
periyodun aylık ortalama sıcaklıkları belirgin olarak 54 yıllık ve ilk 15 yıllık dönemlerin aylık ortalama 
sıcaklıklarından, mevsim fark etmeksizin, daima daha yüksek çıkmıştır (Çizelge 3; Çizelge 4). 
Çizelge 3. Florya’da sıcaklık ve yağışın 54 yıllık ve 15 er yıllık dağılışı (P: Yağış, T: Sıcaklık) (Turoğlu, 2014a).  

 Yıllar Ocak. Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralık Yıllık 

P 
(m
m
) 

 

1960-2013 79.1 69.2 59.3 49.9 29.0 29.3 21.0 24.6 33.7 73.9 79.8 93.3 563.0 
1960-1974  88.2 72.4 63.1 54.3 31.7 23.8 15.2 25.0 36.1 55.4 72.4 114.4 563.9 
1999-2013  80.1 94.7 59.3 47.5 20.8 29.2 12.9 24.6 41.1 73.5 70.9 85.3 559.9 

T 
(°

C
) 1960-2013  5.7 5.7 7.5 11.7 16.6 21.3 23.8 23.7 20.1 15.9 11.7 8.0 12.7 

1960-1974  5.1 5.7 7.0 11.3 16.2 20.6 23.1 23.0 19.6 15.8 12.4 8.2 14.0 
1999-2013  6.0 6.0 8.5 12.4 17.6 22.3 25.4 25.3 21.1 16.4 12.0 8.1 15.1 

Çizelge 4. Göztepe’de sıcaklık ve yağışın 54 yıllık ve 15 er yıllık dağılışı (P: Yağış, T: Sıcaklık) (Turoğlu, 2014a).  
 Yıllar     Ocak. Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralık Yıllık 

P 
(m
m
) 1960-2013 88.2 69.2 63.2 48.1 29.3 24.9 20.2 27.0 41.2 76.3 83.5 112.5 683.7 

1960-1974  92.9 71.4 67.5 52.3 30.7 19.6 10.4 20.7 50.7 66.4 74.0 130.7 687.4 
1999-2013 83.5 83.7 62.2 42.5 19.9 26.8 13.5 32.5 41.2 81.3 79.2 94.4 660.6 

T
 (

°C
) 1960-2013 6.0 6.0 7.7 12.1 16.9 21.6 23.7 23.7 20.1 15.8 11.7 8.2 12.7 

1960-1974 5.3 6.0 7.2 11.7 16.5 20.9 23.2 23.1 19.6 15.6 12.2 8.3 14.1 
1999-2013  6.4 6.5 8.6 12.8 17.7 22.5 24.9 25.3 21.2 16.4 12.3 8.6 15.3 
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1960-1974 ve 1999-2013 yılları periyodları yağışlı gün sayıları ve sağanak yağışlı gün sayıları da 
incelenmiştir (Çizelge 5; Çizelge 6). Yağışlı gün sayısının son 15 yıllık period için hem yıllık ve hem 
de yağışlı dönemde azaldığı, sıcak dönemdeki yağışların arttığı, sağanak yağışlı günlerin hem yıllık 
toplamda ve hem de sıcak dönemde artış gösterdiği anlaşımaktadır (Çizelge 5; Çizelge 6).    
Çizelge 5. 15 er yıllık periyotların aylık yağışlı gün sayıları (F: Florya istasyonu, G: Göztepe istasyonu) (Turoğlu, 2014a).  

İsatasyon Yıllar     Ocak. Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralık 

F 1960-1974 259 230 210 167 131 79 47 59 98 161 207 266 
1999-2013 242 234 200 153 85 89 33 59 118 159 191 227 

G 1960-1974 264 242 214 158 110 69 44 42 85 148 178 260 
1999-2013 250 231 193 159 91 93 44 61 120 169 168 238 

Çizelge 6. Florya istasyonu verilerine göre 15 er yıllık periyotlar için 25 mm den az ve fazla günlük yağışların yıl içindeki 
frekans dağılışları (Turoğlu, 2014a). 
Periyot P (mm/day) Ocak. Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralık Toplam 
 P<25mm 257 225 208 162 130 77 46 56 95 155 199 255 1865 
1960-1974 25mm<P 2 5 2 5 1 2 1 3 3 6 8 11 49 
 P<25mm 238 228 198 151 83 83  31 57 115 145 183 217 1729 
1999-2013 25mm<P     4     6    2 2  2   6    2 2 3 14 8 10 61 

1960-1974 yılları ve 1999-2013 yılları periyodları için aylık ortalama sıcaklıkların dağılışı dikkate 
alındığında; son 15 yıllık dönemde  aylık ortalama sıcaklıkların yükseldiği, aylık ortalama 
sıcaklıklardaki artışın sıcak dönemde daha fazla olduğu ve yılın sıcak döneminin (yaz mevsimi) giderek 
daha uzun bir süre ile gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 7; Şekil 8).   

Şekil 7. 15 er yıllık periyodlar için Florya’da aylık ortalama 
sıcakların yıl içindeki değişimleri (Turoğlu, 2014a) 

Şekil 8. 15 er yıllık periyodlar için Göztepe’de aylık 
ortalama sıcakların yıl içindeki değişimleri (Turoğlu, 

2014a) 
İstanbul için son 15 yılın yağış ve sıcaklık değerlerindeki bu değişikliklere karşın, Melen Çayı 

ve Yeşilçay Regülatörü havzalarının bulunduğu bölgelerdeki değişim olup olmadığı ya da ne yönde bir 
değişimin olduğu da araştırılmıştır. Düzce Meteoroloji istasyonu, 1963-2012 yılları periyodu, yağış ve 
sıcaklık verilerinin analiz sonuçları Florya ve Göztepe istasyonu sonuçları ile hemen tamamen 
örtüşmektedir (Şekil 9; Çizelge 7). Bu benzeşme; İstanbul için geçmişten günümüze yağış ve 
sıcaklıklardaki değişimin işaret ettiği çıkarımlar ve bu çıkarımlara dayandırılan geleceğe yönelik 
öngörülerin Düzce ve çevresi için de geçerli olduğunu ifade etmektedir. 

Bartın Meteoroloji İstasyonu, 1965-2012 yılları periyodu, yağış ve sıcaklık verilerinin analiz 
sonuçları da (Şekil 10; Çizelge 8) hem İstanbul ve hem de Düzce için elde edilen sonuçlar ile 
örtüşmektedir. Aynı yorumların, Bartın çevresi içinde geçerli olduğu kabul edilebilir. Ancak Çizelge 8 
dikkatle incelendiğinde İstanbul ve Düzce’den farklı olarak, son 15 yıl (1998-2012 yılları) periyodu 
yıllık toplam yağış miktarında artış görülmektedir. Bu durum çok anlamlıdır. Zira hem İstanbul ve hem 
de Düzce için yapılan tüm analizlerde son 15 yıl için yıllık ortalama toplam yağış azalırken, Bartın’da 
artış olmuştur. Bu durum Bartın’da yağışların artacağını ve su yetersizliği-kuraklık beklenmemesi 
gerektiğini düşündürtmektedir. Hatta birçok yayında bu durum ifade edilmektedir. Ancak bu yaklaşım 
son derece yanlış ve tehlikeli bir değerlendirmedir. Geleceğe yönelik bu tür klimatik öngörülerin yıllık 
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ortalamalar kadar mutlaka aylık ortalamalar ve bunların yıl içindeki dağılışı ile tür, şiddet, frekans 
özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bartın bu konuda güzel bir örnektir. Son 15 yılda 
yıllık ortalama yağış miktarı artmaktadır (Çizelge 8). Ancak, yılın yağışlı dönem ve sıcak dönem 
periyodları dikkate alındığında; yağışlı dönem yıllık ortalama yağışlar belirgin olarak azalmaktadır 
(Şekil 5; Çizelge 8). Yıllık ortalama toplam yağış miktarını arttıran yağışlar sıcak dönem sağanak 
yağışları olup, bu yağışlar su kaynaklarını besleyen faydalı yağışlar olmayıp, sel ve taşkınlara neden 
olan, kurak-yarıkurak iklim tipinin karakteristik yağışları niteliğini taşımaktadır (Turoğlu, 2014b).  

Şekil 9. Düzce Meteoroloji İstasyonu yağış ve sıcaklık 
verilerinin; 1963-1977, 1998-2012 dönemleri karşılaştırması. 

Şekil 10. Bartın Meteoroloji İstasyonu yağış ve sıcaklık 
verilerinin;1965-1979, 1998-2012 dönemleri 
karşılaştırması. 

Çizelge 7. Düzce istasyonu 1963-2012 yılları, ilk ve son 15 er yıllık dönemlerin aylık yağış ve sıcaklık değerleri.   

Periyod 
Ocak
. 

Şuba
t 

Mar
t 

Nisa
n 

Mayı
s 

Haz
. 

Tem
. 

Ağus
. 

Eylül
. 

Eki
m 

Kası
m 

Aralı
k 

Yıllı
k 

1963-2012 Yağış 87,1 71,2 74,4 60,2 60,4 56,7 43,5 51,8 50,2 79,1 83,0 95,5 813,1 
1963-1977 Yağış 87,6 65,9 80,0 61,1 68,1 59,9 33,8 56,2 53,2 68,3 82,1 102,0 818,1 
1998-2012 Yağış 81,9 78,0 81,9 53,4 55,3 57,4 36,8 38,7 60,4 70,4 67,3 73,9 755,5 
1963-2012 Sıcaklık 3,7 5,1 7,7 12,3 16,6 20,5 22,6 22,2 18,6 14,3 9,4 5,9 13,2 
1963-1977 Sıcaklık 3,1 5,1 7,7 12,6 16,6 20,3 22,3 21,6 18,4 14,0 9,8 5,7 13,1 
1998-2012 Sıcaklık 4,4 5,5 8,1 12,6 17,1 21,1 23,7 23,5 19,4 14,9 10,1 6,1 13,9 

Çizelge 8. Bartın istasyonu 1965-2012 yılları, ilk ve son 15 er yıllık dönemlerin aylık yağış ve sıcaklık değerleri.   

Periyod 
Ocak
. 

Şuba
t 

Mar
t 

Nisa
n 

Mayı
s 

Haz
. 

Tem
. 

Ağus
. 

Eylül
. Ekim Kası

m 
Aralı
k Yıllık 

1965-2012 Yağış 112,6 85,3 75,7 59,5 51,6 68,8 61,2 79,6 85,6 
108,
5 116,8 132,1 1037,5 

1965-1979 Yağış  119,0 90,3 70,7 69,4 60,3 49,3 49,5 90,8 68,5 88,4 119,4 149,4 1025,1 

1998-2012 Yağış 115,2 96,8 96,2 50,5 50,9 72,2 59,8 76,2 107,4 
116,
0 113,3 118,3 1072,7 

1965-2012 
Sıcaklık 4,1 4,7 7,0 11,2 15,6 19,7 22,1 21,6 17,7 13,7 9,1 5,9 12,7 
1965-1979 
Sıcaklık 4,1 5,5 7,4 11,6 15,8 19,6 21,7 21,1 17,6 13,4 9,7 6,0 12,8 
1998-2012 
Sıcaklık 4,3 4,8 7,1 11,4 15,7 20,3 23,1 22,7 18,4 14,2 9,4 5,9 13,1 

2.5. Kuraklık analizleri 
Su Yönetiminin temel iki probleminden biri olan “Su Yetersizliği” araştırmalarında kuraklık 

analizleri geçmişten günümüze gelen genel eğilimi belirlemede güvenilir argümanlardan biridir. Bu 
konudaki genel perspektifin belirlenebilmesi amacıyla; Thornthwaite Su Bilançosu Analizi, UNESCO 
(1979) aylık kuraklık indis analizi, Erinç Yağış Etkinliği İndis analizi, de Martonne Kuraklık İndis 
analizleri kullanılmıştır. Bu analiz yöntemleri, İstanbul ve çevresindeki genel eğilimi belirleme amaçlı 
olarak, sadece Florya Meteoroloji İstasyonu günlük yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak uygulanmıştır. 
İstasyon sayısının arttırılması ile elde edilecek sonuçların birlikte değerlendirilmesi şüphesiz ki daha 
detaylı sonuçlara ulaşılmasına fırsat verecektir.  
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  Florya İstasyonu 1960-2013 yılları periyodu yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak, 
Thornthwaite iklim sınıflaması ve Thornthwaite su bilançoları hesaplanmıştır (Turoğlu, 2014a) (Çizelge 
9). 1960-1974 ve 1999-2013 periyodlarına ait Thornthwaite yıllık su dengesi analizi sonuçları 
karşılaştırıldığında; son 15 yıllık dönemde, su yetersizliğinin hem aylık ve hem de yıllık olarak belirgin 
olarak artış gösterdiği, Potansiyel Evapotranspirasyon (PE) değerlerinin de son 15 yıllık dönemde artış 
gösterdiği anlaşılmaktadır (Çizelge 9). Hidroklimatolojik bilanço için evapotranspirasyon değeri özel 
öneme sahiptir. Thornthwaite’e göre (1948), temel prensip olarak;  yağışın evapotranspirasyondan fazla 
olması halinde toprak suya doygun olup, bu durumda orada su fazlası vardır. Bir başka değişle o yerin 
iklimi nemlidir. Yağışın evapotranspirasyondan az olması halinde ise su yetersizliği ortaya çıkar. Yani 
o yerin iklimi kuraktır. Yağış ve evapotranspirasyon arasındaki bu ilişki nemli ve kurak iklim tipleri 
arasındaki derecelenmeyi belirler. Çizelge 9 incelendiğinde tüm parametreler son 15 yıllık döneme ait 
ortalamaların; su yetersizliğinin arttığına ve kuraklığa doğru bir gidişe işaret etmektedir.      
Çizelge 9. Florya istasyonu verilerine göre Thornthwaite yıllık su dengesi analizi (P: Yağış, WS: Su fazlası, SC: Biriken su 
değişimi, WD: Su yetersizliği, PE: Potansiyel Evapotranspirasyon). 

Florya  
İstasyonu 

Aylık 
Yıllık  
(mm) Ocak. Şubat Mart Nisan Mayı

s Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralı
k 

19
60

-1
97

4 
Y

ıl
la

rı
 P 88.2 72.4 63.1 54.3 31.7 23.8 15.2 25.0 36.1 55.4 72.4 114.4 563.9 

WS 100 100 100 100 49.62 0 0 0 0 0 36.97 100 - 
SC 0 0 0 0 -50.38 -49.62 0 0 0 0 35.97 64.03 - 
WD 0 0 0 0 0 44.19 124.9

9 
105.5

1 
54.17 5.38 0 0 334.2

5 
PE 10.05 11.82 19.81 43.03 82.08 117.6

1 
140.1

9 
130.5

1 
90.27 60.78 36.43 19.40 761.9

8 

19
99

-2
01

3 
Y

ıl
la

rı
 P 80.1 94.7 59.3 47.5 20.8 29.2 12.9 24.6 41.1 73.5 70.9 85.3 559.9 

WS 100 100 100 100 33.27 0 0 0 0 13.45 53.22 100 - 
SC 

0 0 0 0 
-

66.73 -33.27 0 0 0 13.45 39.77 46.78 
- 

WD 
0 0 0 0 0 75.7 

146.
99 

124.2
6 56.23 0 0 0 

403.1
8 

PE 
10.4 10.4 22.53 44.4 87.53 138.1

7 
159.
89 

148.8
6 97.33 60.05 31.13 16.2 826.9

1 

Kuraklık analizlerinden bir diğeri de UNESCO (1979) kuraklık indis hesaplamasıdır. UNESCO 
kuraklık indis hesaplaması (AI) yıllık yağış (P) ve Potansiyel Evapotranspirasyon (PE) oranına 
(AI=P/PE) dayanır (Maliva ve Missimer, 2012). Sıcak ve kurak iklim bölgelerinde yıllık yağış düşük, 
potansiyel evapotranspirasyon yüksektir. Dolayısıyla düşük (AI) değerleri kuraklık derecesine işaret 
eder. Kuraklık indis değeri 0,20 ve daha az olan yerler “Kurak” iklim bölgeleri olarak tanımlanmıştır. 
Florya istasyonu verilerine göre UNESCO (1979) aylık kuraklık indis hesaplamaları (Çizelge 10) 
yapılmış olup, son 15 yıl periyodunda, yılın sıcak dönemi için kuraklık sınırı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
1960-1974 ve 1960-2013 periyodlarının aylık ve yıllık indis değerleri genel olarak birbirine çok yakın 
çıkarken, son 15 yıllık dönem, her iki periyod ile karşılaştırıldığında her ikisinden de kuraklık sınırına 
daha yakın indis değerleri ile dikkati çeker (Çizelge 10).  
Çizelge 10. Farklı dönemlere ait, Florya İstasyonu verileri UNESCO (1979) aylık kuraklık indis değerleri.  

Yıllar 
Aylar 

Yıllık Ocak. Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül. Ekim Kasım Aralık Ocak 
1960-2013 7,05 6,17 2,83 1,13 0,35 0,24 0,14 0,18 0,36 1,23 2,45 5,20 7,05 0,72 
1960-1974 8,77 6,12 3,19 1,26 0,39 0,20 0,11 0,19 0,40 0,91 1,99 5,90 8,77 0,74 
1999-2013 7,70 9,11 2,63 1,07 0,24 0,21 0,08 0,17 0,42 1,22 2,28 5,26 7,70 0,68 

İstanbul için 54 yıllık yağış ve sıcaklık değerlerinin “su yetersizliği” anlamındaki genel 
eğilimini diğer sonuçlar ile karşılaştırmak amacıyla de Martonne Kuraklık İndis hesaplaması (Turoğlu, 
2014a) ve Erinç Yağış Etkinliği İndis hesaplamaları kullanılmıştır. Her iki indis sonuçlarının genel 
eğiliminde; uyumluluk ve su yetersizliğinin giderek arttığı açık şekilde görülmektedir. Ayrıca her iki 
indis sonuçları diğer indis sonuçları ile de örtüşmektedir (Çizelge 9; Çizelge 10; Şekil 11). 
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3. Tartışma 
İstanbul’un su yönetimini idare eden yetkililer; su rezervuarlarını arttırma, geri dönüşüm su 

potansiyelini büyütme ve bir kaç 100 km uzaklıktaki akarsulardan İstanbul barajlarına su taşıma hedefli 
projeler ile bu sorunu çözmeyi planlamaktadırlar (Yüksel vd., 2004; Çodur vd., 2007; Saatçi, 2013; DSİ, 
2014; Eroğlu, 2014a; Eroğlu, 2014b; Eroğlu, 2014c).  

İstanbul’un; suyu b
r kez kullanma 
lüksü olmadığı bu çalışmadak
 
anal
zlerden anlaşılmaktadır. 
Yürütülmekte olan “Arıtma 
S
stemler
” 
le 
lg
l
 projeler doğru 
yatırımlar olup, desteklenerek 
tamamlanması İstanbul’un su 
problem
n
n azaltılması 
ç
n öneml
 
katkı sağlayacaktır. Bu açıdan, atık 
su yönet
m
n
n başarısı İstanbul 
ç
n 
önem taşımaktadır. Ancak mevcut 

mkânlar ve uygulamalar yeterl
 
değ
ld
r. Hem ger
 dönüşüm su 
m
ktarı ve hem de kullanımının 
yaygınlaşması, olab
lecek 
sev
yeler
n ger
s
nded
r.   

  
Şekil 11. Florya istasyonu de Martonne Yıllık Kuraklık İndisi (Turoğlu, 
2014a) ve Erinç Yağış Etkinliği İndisi eğilim grafiği. 

İstanbul’un su 
ht
yacını karşılama ve geleceğe yönel
k su sıkıntısını çözme stratej
ler
 öneml
 
sorunlara sah
pt
r. Bunlardan b
r
; güncel ve yakın-orta gelecektek
 
kl
m koşulları 
t
barı 
le uzak 
mesafelerden İstanbul’a taşınacak su bulunab
lecek m
? D
ğer sorun 
se; İstanbul’a dağıtılan su 
barajlarda depolanmaktadır. Ortalama ve maks
mum sıcaklıkların yükselmes
, yılın sıcak mevs
m
n
n 
uzaması bu barajlardan buharlaşma ve yeraltına sızma 
le su kayıplarının çok daha artması beklenen 
doğal b
r gel
şmed
r. Yapılan anal
zler evaporasyonun her geçen yıl daha da ş
ddetlend
ğ
n
 
göstermekted
r. Bu durum; barajlardan buharlaşma 
le su kaybının g
derek çok daha c
dd
 boyutlara 
ulaşacağını göstermekted
r. Ayrıca, y
ne yapılan anal
zler; toprağın suya doygunluğunun yıl 
ç
ndek
 
süres
n
n g
derek kısaldığına 
şaret etmekted
r. Bu yolla da barajlardan su kaybı her geçen sene daha da 
artacaktır. Dolayısıyla, hem İstanbul barajlarına su depolanması b
r problemd
r ve hem de depolanan 
suyun muhafazası ayrı b
r problemd
r. Z
ra barajlara taşınan su daha şeh
rsel dağıtıma g
rmeden doğal 
yollarla kayba uğrayacaktır. İstanbul’a su sağlayan dereler
n akım özell
kler
 
ç
nde aynı sorun 
geçerl
d
r. 

İstanbul’un su yönet
m
 planlamalarında, sadece yıllık yağış m
ktarının d
kkate alınması (İSKİ, 
2011; İSKİ, 2014b) hatalı sonuçlar doğuracaktır. İstanbul’un nüfus özell
kler
, plansız şeh
rleşme ve 
yeters
z altyapı özell
kler
, sert ve geç
r
ms
z zem
nler
n yaygınlığı neden
 
le yağışla gelen suyun yeraltı 
suyunu beslemes
, barajlarda toplanması, kullanım amaçlı depolanab
lmes
 her geçen yıl daha da 
zorlaşmaktadır. Z
ra yağış rej
m
n
n an
 sağanaklar şekl
nde değ
ş
m göstermes
; yağışın olmasına 
rağmen bu yağıştan faydalanmayı engellemekted
r. Çünkü sağanak yağışla gelen su; şeh
r seller
 
şekl
ndek
 akış neden
 
le sızmaya, depolanmaya fırsat bulamadan den
ze ulaşmaktadır. İstat
st
klere 
bakıldığında yağış görülecekt
r. Ancak bu; çoğunlukla depolanamayan b
r yağış olacaktır. Dolayısıyla 
bu yağış m
ktarı d
kkate alınarak su tem
n
 planlaması yapılması yanılgılara fırsat verecekt
r.  

Den
z suyunun arıtılarak şeh
rsel 
ht
yaçlar 
ç
n kullanılması dünyada çok yaygındır (Ts
ourt
s 
2004). Enerj
 gereks
n
m
, çevresel etk
ler, yüksek mal
yet g
b
 hesaba katılması gereken öneml
 
hususlara rağmen, den
z suyundan, gerekt
ğ
nde ac
l 
ht
yaçlara yönel
k faydalanma alternat
f
 üzer
nde 
tartışılab
l
r. Gelecekte, 100 lerce km uzunluğundak
 sutaşıma s
stemler
yle taşınacak su 
bulunamayab
l
r. Oysa devamlılığı 
kl
m koşullarına bağlı olmayan su kaynağı olması sebeb
 
le “Den
z 
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suyundan faydalanma” alternat
f
n
n, İstanbul’un su yönet
m
 planlamasında en azından tartışılmasına-
araştırılmasına yer ver
leb
l
r. 

4. Sonuç  
1960-2013 yılları periyodunda yıllık toplam yağış miktarlarında azalma, yıllık ortalama 

sıcaklıklarda ise artış çok dikkat çekicidir.  
Yağış şekli ve yıl içindeki dağılışı değişmektedir. 
Kuraklık indis değerleri Meteorolojik Kuraklık derecesinin giderek arttığını göstermektedir. 
Buharlaşma ile doğal yolla gerçekleşen su kayıplarının giderek daha da artış göstermesi 

beklenmelidir. Barajlarda depolanan suyun kullanım dışı kayıpları olarak önemsenmeli, hesaba 
katılmalıdır. 

Su kaynaklarının verimlerinin düşmesi doğal gelişme olacaktır (Hidrolojik kuraklık). 
Buharlaşma şiddetinin artması, barajlardaki suyun kullanım dışı kayıplarını arttıracaktır. 
Su kalitesinin kötüleşmesi kullanılabilir nitelikteki su miktarının azalması anlamına gelecektir.  
Meteorolojik ve hidrolojik kuraklık doğal sonucu olarak tarımsal kuraklık kaçınılmaz olacaktır. 
Kuraklık küresel olup, İstanbul’un su sıkıntısı çözümünün taşıma suya dayandırılması 

tartışmalıdır. 
Baraj alanında Melen Çayı’nın yıllık ortalama akımı 1599,42 hm³/yıldır. Bu suyun %67'si proje 

kapsamında İstanbul'a kanalize edilip, İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması planlanmıştır. Bu akımın 
garantisi var mıdır? Bu miktardaki su transferinin Melen Çayı Havzası ekosistemi üzerindeki etkileri 
nelerdir? Bu soruların mutlak sağlıklı cevaplarının olması gerekmektedir.   

Arıtılmış su kullanımı daha fazla ön plana çıkarılmalıdır.  
Temiz su ve atık su altyapı sistemlerinden kaynaklanan su kayıpları önlenmelidir.   
Tasarruflu su kullanımı eğitimi önemsenmelidir. 
Dezavantajlarına rağmen, deniz suyundan faydalanma alternatifi düşünülmeli, araştırılmalıdır. 
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Türkiye’de Yeni Senaryolara Göre İklim Değişikliği 

Projeksiyonları 

Climate change projections in Turkey with new scenarios 

Mesut Demircan1*, Ömer Demir1, Hakkı Atay1, Osman Eskioğlu1, Başak Yazıcı1, 

Hüdaverdi Gürkan1, Arzu Tuvan1, Alper Akçakaya1  

1Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ANKARA 

Öz: İklim Değişikliğinin konuşulduğu, ulusal ve uluslararası tedbirlerin, uyum ve önleme çalışmalarının tüm 
paydaşlar ve hükümetler tarafından dikkatlice izlendiği günümüzde, en önemli konu değişikliğin olup olmadığı ile 
varsa ne kadar olduğunun belirlenmesi ve izlenmesidir. Doğru bir iklim izleme yapılması, gerek gözlemlere dayalı 
olarak gelecek iklim şartlarının ne olacağının modellenmesinde, gerekse uyum ve önleme çalışmalarının başarıya 
ulaşmasında olmazsa olmaz ilk şarttır. Senaryo, gelecekteki bazı olayları resmeden hikâyelerdir (Gregory ve 
Duran, 2001). Bu bağlamda, emisyon senaryoları, sera gazları ve aerosoller gibi yer yüzünün radyasyon dengesini 
bozan maddelerin gelecekte atmosfere boşalma potansiyellerinin tasvir edilmesidir (Moss vd., 2010). Bu 
tanımlamalar ışığında emisyon senaryosunun gelecek için bir tahmin olmadığı söylenebilir. Fakat, iklim 
değişikliği çalışmaları için emisyon senaryosu, entegre değerlendirme modellerinde gösterilen sosyo-ekonomik, 
çevresel ve teknolojik eğilimler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara dayandırılan gelecekteki emisyonlara ilişkin 
uzman görüş ve değerlendirmelerini de yansıtır. Bunun yanında, emisyon senaryoları, iklim değişikliği 
çalışmalarının en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizi de içine alan bölgede, 
bölgesel iklim modeli çalışması ile geleceğe ait iklim değişikliği olasılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada, IPCC 5. Değerlendirme Raporu’nda yer alan Temsili Konsantrasyon Rotalarına (RCPs: 
Representative Concentration Pathways) ait RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları kullanılmıştır. Bölgesel İklim Modeli 
(RegCM4.3.4) kullanılarak dinamik ölçek küçültme yöntemi ile 20 km çözünürlükte, 2013-2099 yılları için sıcaklık 
ve yağış projeksiyonları üretilmiştir. 
Anahtar kelimeler: İklim, İklim Değişikliği, İklim Modelleme, RCPs, RegCM 
 
Abstract: Climate Change is spoken in nowadays in accordance with national and international measures and 
adaptation and mitigation studies are carefully monitored by all stakeholders and government. The most important 
issue is identification and monitoring as to whether the climate change or not and If there is climate change to 
determine how much it's magnitude. Scenario is a story that depicts some future event (Gregory and Duran, 2001). 
Emissions scenario is depiction of potential future unloading into the atmosphere of some matters such as 
greenhouse gases and aerosols which influence the Earth’s energy budget (Moss et all, 2010). According to these 
explanations, it can be said that a scenario is not a forecast or a prediction of future. However, emission scenario 
for climate change research reflects expert evaluations and opinions respecting conceivable future emissions 
based on researches into socioeconomic, environmental, and technological tendencies pointed out in integrated 
assessment models. Additionally, the emission scenario is one of the most important components of climate change 
studies. In this study, future climate change possibilities have been tried to reveal with regional climate model 
studies in a region that’s included our country. In this study, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios were used that’s 
belongs Representative Concentration Pathways (RCPs) and located in the IPCC 5th Assessment Report. 
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Temperature and precipitation projections were produced with 20 km resolution for 2013-2099 periods by 
Regional Climate Model (RegCM4.3.4) and with dynamic downscaling method. 
Keywords: Climate, Climate Change, Climate Modeling, RCPs, RegCM 

1. GİRİŞ 
 İklimin insan hayatındaki önemi, iklimin sosyal ve ekonomik hayatı olumlu ya da olumsuz 
etkileri ile nasıl etkilediği ile ilgilidir (Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014). İnsanların daha iyi koşullar 
altında, daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, gerek ulusal gerekse uluslararası 
birçok kurum ve kuruluş, organizasyon, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri iklimde 
meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin etkilerinin doğru saptanabilmesi için farklı 
şekillerde çaba sarf etmektedirler.  

Bu çabalardan en önemlisi modelleme çalışmalarıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortam 
koşullarını ifade eden değişkenler, daha detaylı bir şekilde modellerde yer alabilmektedir. 1970’li 
yıllardan itibaren bilgisayarların bilimsel amaçlı kullanımlarının yaygınlaşması ile iklim modelleri de 
kullanılmaya başlamıştır. Çalışılan ilk modellerde sadece atmosfer ve atmosferde gözlenen 
parametrelere göre çalışmalar yapılmış olup gelişmelere paralel olarak kara yüzeyi, okyanuslar, deniz 
buzları, sülfat, aerosoller, karbon çevrimi, dinamik bitki örtüsü ve atmosferin kimyası gibi etmenler 
modellere girdi teşkil eden parametreler olmuştur. Teknolojinin gelişimi ile daha da küçülen 
Dünyamızda iklim değişikliği hakkında yapılan çalışmalar, 1990’lı yılardan sonra IPCC (Uluslararası 
İklim değişikliği Paneli) adı altında oluşturulan birliktelik ve oluşumun yönlendirmeleri ile daha anlamlı 
bir çaba içine girmiştir. Oluşan bu birliğin sinerjisi ve IPCC’nin çalışma sonuçları belirli dönemlerle 
açıklanmıştır. 

Dünya İklim Araştırma Programı (World Climate Research Programme-WCRP) altında görev 
yapan, Çiftli Modelleme üzerine Çalışma Grubu (Working Group on Coupled Modelling-WGCM), 
atmosfer-okyanus genel dolaşım model çiftlerinden (Atmosphere-Ocean General Circulation Models - 
AOGCM) çalışılan çıktılar için standart deneysel protokol olarak “Çiftli Model Döngülü-karşılaştırma 
Projesi (Coupled Model Intercomparison Project-CMIP)’ni kurdu (CMIP, url; Demircan vd., 2014). 
CMIP, iklim modelinin tanısı, doğrulama, döngülü-karşılaştırma, dokümantasyon ve veri erişimini 
desteklemek topluluk tabanlı bir altyapı sağlar. Bu çerçeve, bilim adamlarından oluşan bir topluluğa 
sistematik bir şekilde GCM’lerin analizi için, modelin geliştirilmesini kolaylaştıracak hizmet veren bir 
süreç sağlar. Neredeyse tüm uluslararası iklim modelleme topluluğu, 1995 yılında kurulduğu günden 
beri, bu projeye katıldı. 

İklim modelleri, mevsimselden onyıllık zaman ölçeklerinde iklim öngörüleri ile önümüzdeki 
yüzyıl boyunca ve ötesinde gelecek iklim projeksiyonları yapmak ve çeşitli zorlamalara iklim sisteminin 
yanıtını araştırmak için kullanılabilir birincil araçlardır (IPCC, 2013; Demircan vd., 2014). Bölgesel 
İklim Modelleri (RCMs)  genellikle interaktif okyanus ve deniz buzu olmadan çalıştırılan, 
AOGCM'lerden atmosferik ve arazi yüzey bileşenleri ile karşılaştırılabilen, iklim süreçleri temsilleri ile 
sınırlı alan modellerdir. RCMs küresel yeniden analizleri ya da küresel iklim modeli çıktılarına, sınır 
koşulları ile sınırlı-alan bölgesi üzerinde uygulanır. RCMs genelde belirli bir coğrafi bölgede daha 
ayrıntılı bilgi sağlamak için küresel model simülasyonlarından dinamik ölçek-küçültme için kullanılır 
(IPCC, 2013; Laprise, 2008; Rummukainen, 2010; Demircan vd., 2014). Buna göre, deneysel ve 
istatistiksel ölçek-küçültme yöntemleri, benzer bölgesel veya yerel ayrıntı sağlamak için bir dizi 
tekniklerden oluşmaktadır. Parametrizasyonlar açıkça çözülemeyen süreçleri temsil eden tüm model 
bileşenlerini içerir; bunlar hem ayrı olarak hem de tüm model bağlamında değerlendirilir. Atmosferik 
modellerin, atmosferik konveksiyon ve bulutlar, bulut-mikrofiziği ve aerosol süreçleri ve bunların 
etkileşimi, sınır tabaka süreçleri, yanı sıra radyasyon ve çözümlenmemiş yerçekimi dalgaları 
davranışları ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere süreçlerin geniş bir yelpazede, parametrize edilmesi 
gerekir. 

Hadley Merkezi Küresel Çevre Modeli 2 sürümü kısaltma olarak HadGEM2 şeklinde 
isimlendirilir. Modellerin HadGEM2 ailesi ortak bir fiziksel çerçeve ile farklı karmaşıklık seviyeleri 
içeren özel model yapılandırmalarının bir dizisini içermektedir  (MetOffice, url; Demircan vd., 2014). 
HadGEM2 ailesi, birleştiğinde atmosfer-okyanus yapılandırmasını ve/veya dinamik bitki örtüsü, 



111  

okyanus biyoloji ve atmosferik kimyasıyla Dünya-Sistem yapılandırması ve iyi bir çözümle stratosferin 
dâhil olduğu atmosferdeki bir dikey uzantısını içerir. HadGEM2 ailesi üyeleri İklim Değişikliği 
Hükümetlerarası Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme (AR5) kullanılacaktır. Standart atmosferik 
bileşeni, 1.875° boylam ve 1.25° enlem aralığı ile yatay çözünürlüğünden meydana gelen 192 x 145 grid 
hücresinden oluşan küresel bir grid (karelaj) yapısı ve yaklaşık 40km yüksekliğe uzanan 38 seviyeye 
sahiptir.  

İklim uzun bir süre belli bir yerde yaşanan ortalama hava şartlarıdır. Klimatolojik normaller, 
iklimsel verilerinden hesaplan 30 yıllık birbirini takip eden dönemlerin ortalamalarıdır  (Demircan vd. 
2013; Demircan vd., 2014). İklim normallerinin kullanımı, küresel değerlendirme ve iklim izleme 
çalışmalarını hazırlamak için standart bir temel sağlamak için çok önemli bir araçtır. İklim referans 
dönemleri olan 1961-1990, 1971-2000 ve 1981-2010 bilim adamları, ulusal iklim hizmetleri ile 
uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası, ulusal ve bölgesel temelli iklim izleme, iklim 
eğilimleri, iklim değişikliği ve iklim modelleme çalışmalarında iklim normalleri olarak kullanılır. 

İklim değişikliği tahmin çalışmaları tüm sektörlerde uyum, hafifletme ve önleme çalışmaları 
için yapılan planlamalarına ana veri girişini sağlar yani paydaşların gelecek planlaması, iklim ve iklim 
modeli çıktılarına dayalı olmalıdır. İklim değişikliği bağlamında, gelecek için yapılacak küresel iklim 
modellerinin farklı senaryolarının Türkiye ve civarı için yüksek çözünürlüklü veri seti oluşturmak için 
çözünürlüklerinin artırılması yani ölçek küçültme gerekir. Böylece bu veriler sektörel olarak ve 
sektörlerin uyum, azaltma ve önleme faaliyetlerinin planlamalarında temel olarak kullanılabilir hale 
gelir. Bu verilerin sektörler tarafından kullanılması sektörlerin çalışmalarının doğruluğunu ve başarısını 
artıracaktır. 

2. YÖNTEM 

Sunulan çalışma, bölgesel iklim modeli (RegCM4.3.4) kullanarak ve temelinde IPCC 5. Değerlendirme 
Raporu için hazırlanan HadGEM2-ES Küresel Dolaşım Modeli ailesi içinde üretilen RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryolarının çıkışlarından ölçek küçültme yöntemi ile daha yüksek bir çözünürlüğe sahip iklim 
projeksiyonlarının üretimini içermektedir. 

2.1. Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs: Representative Concentration Pathways) 

IPCC tarafından IPCC 5. Değerlendirme Raporu'nda kullanılacak iklim değişikliği 
senaryolarında yeni bir yaklaşım için geniş katılımlı "Uzmanlar Toplantısı" Eylül 2007'de organize 
edildi ve bu bağlamda; yeni emisyon/konsantrasyon senaryolarının bir setinin oluşturulmasına karar 
verilmiştir (MGM, 2013; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014). Bu karar uyarınca, (Tablo 1)’de 
belirtilen özelliklere sahip 4 adet RCPN belirlendi.  
Tablo1. Temsili Konsantrasyon Rotalarının (RCPs) Türleri 

Adı (RCP’s) Işınımsal 
Zorlama Zaman Işınımsal Zorlama 

Değişimi 
Konsantrasyonlar (CO2 

eşdeğer) 
Emisyonlar (Kyoto 

Protokolü Sera Gazları) 

RCP 8.5 >  8.5 W/m2 2100’de Yükselme > ~1370 (2100’de) 2100’e kadar artış devam 
ediyor 

RCP 6.0 ~6.0 W/m2 2100 
sonrası 

Hedefi geçmeden 
Stabilizasyon ~ 850 ppm (2100’de) Yüzyılın son çeyreğinde 

düşüş 

RCP 4.5 ~4.5 W/m2 2100 
öncesi 

Hedefi geçmeden 
Stabilizasyon ~ 650 ppm (2100’de) Yüzyılın ortalarından 

itibaren düşüş 

RCP3-PD* ~3.0 W/m2 2100 
öncesi 

3.0 W/m2’e 
ulaşmadan 

zirve ve düşüş 

Zirve ~ 490 ppm ve düşüş 
(2100’de) 

Yüzyılın ilk çeyreğinde 
düşüş 

IPCC 2007’ye göre 
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2.2. Küresel Modeller ve Veri Setleri 

Bu çalışma “Türkiye ve çevresi için İklim Projeksiyonları” isimli halen devam eden bir projeden 
bugüne kadar elde edilen sonuçları kapsamaktadır (Demircan vd., 2014). Kullanılacak küresel 
modellerin seçiminde küresel modellerin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarının Türkiye için gösterdiği 
ortalama sıcaklık değerleri (1971-2000 dönemi için) karşılaştırılarak en uygun olan üç tanesi seçilmiştir. 
Türkiye sıcaklık gözlemlerinden elde edilen 1971-2000 sıcaklık normali değeri 13.5°C’dir (Demircan 
vd., 2013). "Türkiye ve çevresi için İklim Projeksiyonları" projesi farklı küresel modeller ve senaryolar 
ile hala çalışmaya devam etmektedir.  

Şekil 1. Küresel Modellerin RCP4.5 Senaryosu (sol) ve RCP8.5 Senaryosuna (Sağ) Göre Türkiye İçin Gösterdikleri Ortalama 
Sıcaklık Değerlerinin Karşılaştırılması (MGM, 2013). 

Bu çalışma bağlamında, HadGEM2-ES küresel modelinin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları 
(2013-2099) ve küresel modelin 30 yıllık referans dönemi (1971-2000) veri setleri kullanılmıştır. 
Modelin kontrol testinde, RegCM bölgesel modeli 1971-2000 dönemi için çalıştırılarak elde edilen 
sonuçlar diğer küresel gözlem veri setleri ile (İklim Araştırma Birimi’nin - CRU, Delaware 
Üniversitesi’nin – UDEL ve UDEL-c) karşılaştırılmıştır (Tablo 2). 
Tablo 2. Veri Setleri (MGM, 2013) 

Küresel İklim Modeli 
(GCM) 

Bölgesel İklim Modeli 
(RCM) 

Hassasiyet Analizi için Kullanılan Veri 
Setleri Dönem 

HadGEM2-ES RegCM4.3.4 

HadGEM2-ES RF(1971-2000) 
CRU (1971-2000) 
UDEL (1971-2000) 
UDEL-c (1971-2000) 

2013-2099 

2.3. Dinamik Ölçek Küçültme: RegCM4 

Çalışmada, İtalya’daki Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) tarafından geliştirilen 
RegCM4 Bölgesel İklim Modeli (Giorgi vd., 1993a,b; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014) 
kullanılmıştır. Bu model, temel denklemli, hidrostatik, sıkıştırılabilir ve sigma basınç seviyelerinden 
oluşan bir sınırlı alan atmosfer modelidir. RegCM4 model fiziği, yer yüzey modeli BATS (Dickinson 
vd., 1993; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014), yerel olmayan sınır tabaka şeması (Holtslag vd., 1990; 
Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014), ısı transfer paketi CCM3 (Kiehl vd., 1996; Demir vd., 2013; 
Demircan vd., 2014), okyanus yüzey akış parametrizasyonu (Zeng vd., 1998; Demir vd., 2013; 
Demircan vd., 2014), açık nem şemasının (Hsie vd., 1984; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014) basit 
bir versiyonu, bulutların altgrid ölçekli değişkenliğini açıklayan geniş bir ölçekli bulut ve yağış şeması 
(Pal vd., 2000; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014) ve kümülüs konveksiyonu için çeşitli seçenekler 
(Anthes, 1977; Grell, 1993; Emanuel ve Zivkovic-Rothman, 1999; Demir vd., 2013; Demircan vd., 
2014) kullanılmaktadır. Bu çalışmada konvektif yağış şeması olarak karalar üzerinde Emanuel ve 
denizler üzerinde Grell kümülüs konveksiyon paremetrizasyonu kullanılmıştır. Çalışma alanı (domain) 
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olarak yatay çözünürlüğü 20km olan 130x180 gridden ve dikeyde 18 sigma seviyesinden oluşan bir 
bölge için model koşturulmuştur (Şekil.2).  

 
Şekil 2. RCM’de (RegCM4.3.4) çalışma alanının topoğrafya görüntüsü (MGM, 2013). 

2.4. Hasiyet ve Kontrol Testleri 
Tablo-1’de anlatılan referans periyodu ve veri setleri kullanılarak, mevsimlik ve genel 

ortalamaya göre modelin hassasiyet karşılaştırmaları yapılmıştır (Tablo3).  
Tablo 3. 1971-2000 referans periyodu ortalama sıcaklık ve yağış sonuçlarının mevsimlik olarak, farklı gözlem veri setleriyle 
karşılaştırılması (MGM, 2013) 
SICAKLIK (oC) RCM CRU UDEL RAW   YAĞIŞ (mm/gün) 

 
RCM 

 
CRU 

 
UDEL 

 
UDEL-C 

 
KIŞ 
İLKBAHAR 
YAZ 
SONBAHAR 
ORTALAMA   

0.436 
8.294 
20.792 
10.412 
9.987 

0.561 
9.712 
20.859 
12.480 
10.906 

0.258 
9.503 
20.834 
12.177 
10.694 

  1.762 
  9.867 
20.763 
12.349 
11.190 

KIŞ 
İLKBAHAR 
YAZ 
SONBAHAR 
ORTALAMA 

2.159 
2.622 
0.947 
1.830 
1.886 

2.126 
1.974 
0.686 
1.333 
1.531 

2.064 
1.881 
0.653 
1.347 
1.487 

2.452 
2.101 
0.733 
1.497 
1.697 

HadGEM2-ES küresel modelinin 1971-2000 referans periyodu verisinden ölçek küçültme 
yöntemiyle elde edilen ortalama sıcaklık sonuçları, diğer gözlem verileriyle karşılaştırıldığında özellikle 
kış ve yaz mevsiminde model sonuçlarının diğer gözlem verileriyle örtüştüğü görülmektedir. İlkbahar 
ve sonbahar mevsimlerinde ise modelin sıcaklık değerleri gözlem verilerine göre 1.5 °C daha düşüktür. 
Genel olarak Türkiye ortalamasına bakıldığında model sonuçları CRU ve UDEL gözlem verilerine göre 
0.71 - 0.92  °C daha düşüktür. 

HadGEM2-ES küresel modelinin 1971-2000 referans periyodu verisinden ölçek küçültme 
yöntemiyle elde edilen günlük yağış sonuçları, diğer gözlem verileriyle karşılaştırıldığında özellikle kış 
mevsiminde model sonuçlarının diğer gözlem verileriyle örtüştüğü görülmektedir. İlkbahar ve sonbahar 
mevsimlerinde ise modelin yağış değerleri gözlem verilerine göre daha fazladır. Genel olarak Türkiye 
ortalamasına baktığımızda model sonuçları diğer gözlem veri setlerine göre ortalama %23 daha fazla 
yağış vermektedir. 

3. Bulgular 
Türkiye için HadGEM2-ES projeksiyonları, ülkemizi de içine alan bölgede, bölgesel iklim 

modeli çalışması ile geleceğe ait iklim değişikliği olasılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada, 
IPCC 5. Değerlendirme Raporu’nda yer alan CMIP5projesinde de kullanılan HadGEM2-ES Küresel 
Dolaşım Modeline (GCM) ait RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları kullanılmıştır. Bölgesel iklim modeli 
RegCM4.3.4 kullanılarak dinamik ölçek küçültme yöntemi ile ülkemizi ve çevresini içeren 20 km 
çözünürlükte bir çalışma alanında, 2013-2099 yılları için sıcaklık ve yağış projeksiyonları üretilmiştir. 
Gelecek zaman dönemi 2013-2099 yılları sırasıyla 2013-2040, 2041-2070 ve 2071-2099 dönemleri 
olmak üzere üç döneme ayrılmıştır. Bu üç dönemim mevsimlik ortalama değerleri tespit edilmiştir. Bu 
üç dönemin sıcaklık ve yağışları ile referans dönemin (1971-2000) sıcaklık ve yağışları karşılaştırılarak 
farkları tespit edilmiştir. 
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3.1 RCP4.5 Senaryosuna göre Sıcaklık ve Yağış Projeksiyonları 
  Sıcaklık ve yağış değerleri çalışma alanı için ölçek küçültme yöntemi ile HadGEM2-ES Küresel 
İklim Modelinin RCP4.5 senaryosundan elde edildi. Sıcaklık ve yağış için referans dönem (1971-2000) 
ile yukarıda anlatılan üç dönemin farkları hesaplandı. Sıcaklık ve yağış fark değerleri tüm dönemler için 
mevsimlik olarak görselleştirildi. Genel olarak günümüzden yüzyılın sonuna kadar sıcaklık farkları 
artma ve yağış farkları ise azalma eğilimindedir (Şekil 3, 4). 

 
Şekil 3. RCP4.5 Senaryosuna göre sıcaklık projeksiyonlarının referans dönemden farkları. 

Birinci dönemde (2013-2040), genellikle sıcaklıklarda 1.5-2°C arasında bir artış olacağı ve yaz 
sıcaklıklarında özellikle Marmara Bölgesinde ve Karadeniz Bölgesinin batısında bu artışın 2-3°C 
ulaşabileceği öngörülmektedir. İkinci dönemde (2041-2070), ilk ve sonbahar sıcaklıklarında 2-3°C, yaz 
sıcaklıklarında ise 4°C ulaşan artışın olacağı öngörülmektedir. Son dönemde (2071-2099), kış 
sıcaklıklarında 2°C, ilk ve sonbahar sıcaklıklarında 3°C ve yaz sıcaklıklarında özellikle Güneydoğu 
Anadolu ve Ege Bölgesinin kıyılarında 5°C’ye ulaşan artışların olacağı öngörülmektedir. 

 
Şekil 4. RCP4.5 Senaryosuna göre yağış projeksiyonlarının referans dönemden farkları.  

Birinci dönemde (2013-2040), yağışın kış aylarında özellikle Ege Bölgesinin sahillerinde, 
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin orta kesimlerinde bir artış olacağı, bununla birlikte bahar 
yağışlarında ülkenin büyük bir kesiminde %20’lere varan düşüşler olacağı öngörülmektedir. İkinci 
dönemde (2041-2070), kış yağışlarında özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ve Akdeniz 
Bölgesinin orta ile doğu kısımlarında %20’ye varan azalışlar öngörülmektedir. Yaz mevsiminde 
özellikle yaz yağışlarının önemli olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde %30’lara varan azalışlar ve 
sonbahar yağışlarında Ege Bölgesinin sahilleri ve İç Anadolu Bölgesinin küçük bir bölümü haricinde 
azalışlar olacağı öngörülmektedir. Son dönemde (2071-2099), kış yağışlarında Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi haricinde özellikle kıyı hattı boyunca %10 artış olacağı öngörülmektedir. İlkbahar yağışlarında 
Ege Bölgesinin kıyı kesimleri, Karadeniz Bölgesinin batı ve doğu kesimleri ve Doğu Anadolu 
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Bölgesinin kuzeydoğu kesimleri hariç %20’lere varan bir azalış olacağı öngörülmektedir. Yaz 
yağışlarında Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinin özellikle kıyı kesimleri hariç olmak üzere 
%40’lara varan azalışlar ve sonbahar yağışlarında hemen hemen tüm ülkede azalışlar olacağı 
öngörülmektedir. 

3.2 RCP8.5 Senaryosuna göre Sıcaklık ve Yağış Projeksiyonları 

Sıcaklık ve yağış değerleri çalışma alanı için ölçek küçültme yöntemi ile HadGEM2-ES Küresel 
İklim Modelinin RCP4.5 senaryosundan elde edildi. Sıcaklık ve yağış için referans dönem (1971-2000) 
ile yukarıda anlatılan üç dönemin farkları hesaplandı. Sıcaklık ve yağış fark değerleri tüm dönemler için 
mevsimlik olarak görselleştirildi. Genel olarak günümüzden yüzyılın sonuna kadar sıcaklık farkları 
artma ve yağış farkları ise azalma eğilimindedir (Şekil 5,6). 

 
Şekil 5. RCP8.5 Senaryosuna göre sıcaklık projeksiyonlarının referans dönemden farkları. 

Birinci dönemde (2013-2040), özellikle ilkbahar ve yaz sıcaklıklarında 3°C ulaşan bir artış 
olacağı öngörülmektedir. İkinci dönemde (2041-2070), kış sıcaklıklarında 2-3°C, ilk ve sonbahar 
sıcaklıklarında 3-4°C, yaz sıcaklıklarında ise 5°C ulaşan artışın olacağı öngörülmektedir. Son dönemde 
(2071-2099), kış sıcaklıklarında Trabzon – Mersin hattının batısında 3-4°C ve doğusunda ise 4-5°C, ilk 
ve sonbahar sıcaklıklarında özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6°C ve yaz sıcaklıklarında ülke 
genelinde 6°C’ye aşan artışların olacağı öngörülmektedir. 

 
Şekil 6. RCP8.5 Senaryosuna göre yağış projeksiyonlarının referans dönemden farkları.  

Birinci dönemde (2013-2040), yağışın kış aylarında Marmara Bölgesinin batı kesimleri, 
Akdeniz Bölgesinin doğu kesimleri, İç Anadolu Bölgesinin güneydoğu kesimleri ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin batı kesimleri haricinde bir artış olacağı, ilkbahar yağışlarında Ordu-Mersin hattının 
batısında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir düşüş olacağı öngörülmektedir. Yaz yağışlarında 
Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere %40’lara varan 
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artış, bununla birlikte sonbahar yağışlarında ülke genelinde düşüşler olacağı öngörülmektedir. İkinci 
dönemde (2041-2070), kış yağışlarında Anadolu’nun güney kesimleri haricinde artışlar olacağı 
öngörülmektedir. İlkbahar yağışlarında Ege Bölgesinin batı kesimleri, Marmara Bölgesi, Karadeniz 
Bölgesinin batı ile doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesimleri haricinde düşüşler 
olacağı öngörülmektedir. Yaz mevsimi yağışlarında Ege Bölgesinin kıyı kesimleri, Marmara Bölgesi ve 
Karadeniz Bölgesinin batı ile doğu kesimleri hariç ülke genelinde %50’ye varan azalışlar, sonbahar 
yağışlarında ülke genelinde azalışlar olacağı öngörülmektedir. Son dönemde (2071-2099), ikinci 
dönemde mevsimler için anlatılan yağış desenlerinin olacağı, bununla birlikte sonbahar düşüşlerinin 
%60’lara ulaşacağı öngörülmektedir. 

 
Tablo 4. Özet Tablosu: RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryolarının sıcaklık projeksiyonları aralığının karşılaştırılması.  

 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 

Dönem Kış İlkbahar Yaz Sonbahar 

2013-2040 1,5-2 1-2 1,5-2 2-3 2-3 1,5-3 1,5-2 1,5-3 

2041-2071 1,5-3 2-3 2-3 3-5 2-4 4-5 2-4 3-5 

2071-2099 2-3 3-5 2-4 4-6 3-5 5-6 3-5 4-6 

Tablo 4’den de görüleceği üzere her iki senaryoda da sıcaklıklar için artış öngörmektedir. Bununla 
birlikte RCP8.5 senaryosunun göstermiş olduğu artış aralığı daha yüksek olup bu artışın yüzyılın 
sonunda 6°C’ye ulaşabileceği öngörülmektedir. Bu ise ülkemiz açısından önemli bir sıcaklık artışıdır.  
 
Tablo 5. Özet Tablosu: RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryolarının yağış projeksiyonları aralığının karşılaştırılması.  

 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 RCP45 RCP85 

Dönem Kış İlkbahar Yaz Sonbahar 

2013-2040 -10 - +20 -10 - +30 -20 - +20 -20 - +30 -30 - +40 -40 - +40 -30 - +10 -30 - +10 

2041-2071 -30 - +30 -30 - +40 -40 - +20 -40 - +30 -50 - +60 -50 - +60 -40 - +10 -40 - +10 

2071-2099 -20 - +30 -30 - +50 -50- +20 -50 - +30 -50 - +50 -50 - +60 -50 - +10 -50 - +10 

Tablo 5’den de görüleceği üzere her iki senaryoda da yağışlar için azalış ve artışlar öngörmektedir. Özellikle sonbahar 
mevsiminde her iki senaryonun da aynı aralığı göstermesi dikkat çekicidir. Bununla birlikte RCP8.5 senaryosunun göstermiş 
olduğu azalış - artış aralığı daha yüksek olup bu senaryodaki artışlar ısınmaya bağlı buharlaşmanın artışı ile ilgilidir.  

Türkiye geneli için ortalama yaz sıcaklıkları incelendiğinde gerek RCP4.5 gerekse RCP8.5 
senaryolarına göre referans periyodundan son periyoda kadar aşamalı olarak sıcaklıkların artış 
yönüne doğru kaydığı görülmektedir. Bu kayma RCP8.5 senaryosunda daha belirgin şekilde 
görülmektedir. 2071-2099 periyodunda RCP4.5 senaryosuna göre en yüksek ortalama yaz sıcaklığı 31oC 
civarındayken, RCP8.5 senaryosunda bu değer 35oC’nin üzerinde çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda 
ekstrem sıcaklıkların görülme ihtimalinin yükseldiğini, daha şiddetli sıcak hava dalgaları ile daha sık 
karşı karşıya kalabileceğimizi göstermektedir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Türkiye geneli ortalama yaz sıcaklıkları yüzdesi (RCP4.5 solda ve RCP8.5 sağda).  

4. Tartışma ve Öneriler 
 
IPCC’nin Raporuna göre (IPCC,2013), iklim sistemindeki ısınma, özellikle 1950’den sonra, çok 

açık şekilde görülmektedir. Atmosfer ve okyanusların ısınması yanında, kalıcı kar örtüsünde ve 
buzullarda azalmalar, deniz seviyesinde yükselmeler ve sera gazları konsantrasyonlarında artışlar açık 
şekilde gözlenmektedir. 1850-1900 periyoduna göre, dünyada endüstri öncesi dönemden günümüze 
kadar yaklaşık 0.9°C’lik sıcaklık artışı meydana gelmiştir ve bu artışın 0.6°C’lik kısmı 1950’den sonra 
gerçekleşmiştir. Yağışlarda ise düzensizliğin artacağı, kurak ve ıslak periyotlar ile kurak ve ıslak alanlar 
arasındaki farkın açılacağı belirtilmektedir. IPCC’nin yaptığı değerlendirmelere göre, herhangi bir 
volkanik patlama olmadığı ve güneşten gelen enerjide uzun vadeli önemli değişiklikler olmadığı ön 
kabulü ile, 2016-2035 periyodunda, 1986-2005 referans periyoduna göre, Küresel ortalama yüzey 
sıcaklık (GMST) anomalisi, muhtemelen 0.3°C-0.7°C arasında olacaktır (orta güvenirlikte). 2081-2100 
periyodunda, 1986-2005 referans periyoduna göre, muhtemelen, %5-%95 CIMIP5 modellerine göre 
GMST değişimi 0.3°C-1.7°C (RCP2.6), 1.1°C-2.6°C (RCP4.5), 1.4°C-3.1°C (RCP6.0) ve 2.6°C-4.8°C 
(RCP8.5) olacaktır. 

Projecsiyonlardan elde edilen sonuçlara göre 2013-2099’un ilk döneminde sıcaklık artışlarının 
3°C ile limitli olduğu, bununla birlikte son döneminde ise yaz sıcaklıklarında ise RCP4.5’a göre 
özellikle Ege Bölgesi kıyıları ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde 4-5°C artışlar ve RCP8.5’a göre ülke 
genelinde 6°C’ye ulaşan artışların olabileceği öngörülmektedir. Yağışda ise her iki senaryoya göre de 
bütün dönemlerin kış mevsiminde ülke genelinde yağış artışı olacağı öngörülmektedir. Sıcaklık artışları 
da dikkate alındığında bu yağışların cinsinin kar ve donan yağış şeklinde olamayacağı dolayısıyla da kış 
mevsimdeki bu yağış artışının diğer mevsimlere su bütçesi açısından bir katkı sağlamayacağı 
düşünülmektedir. İlkbahar ve yaz  yağışlarında ülkenin batı  ve kuzey kıyı kesimleri ile kuzeydoğusu 
hariç ülke genelinde bir düşüş öngörülmektedir. Sonbahar yağışlarında ülke genelinde ve bütün 
dönemlerde bir azalış olacağı öngörülmektedir.   

“Türkiye için İklim Değişikliği Projeksiyonları” yeni modeller ve senaryolar için bir kamu 
kuruluşu tarafından kendi öz kaynak ve personeli ile Türkiye’de ilk kez yapılmaktadır (Demircan, M. 
vd., 2014). Bu çalışma halen devam etmekte olan bir projeden şu ana kadar elde edilen sonuçları 
kapsamaktadır. Bu proje sonucunda Türkiye ve çevresi için üç farklı model ile altı farklı senaryo 
sonuçlarının elde edilmesi beklenmektedir. 

İklim değişikliği projeksiyon çalışmaları gelecek için uyum, önleme ve mücadele konusunda 
planlama yapan tüm paydaşlar için ana veriyi sağlamaktadır (Demircan, M. vd., 2014). Yani paydaşlar 
gelecek planlamalarını iklim ve iklim değişikliği modelleri ürünleri üzerinde yapılmalıdır. İklim 
değişikliği bağlamında gelecek için geliştirilen küresel iklim değişikliğinin farklı senaryoları Türkiye 
ve çevresi için yüksek çözünürlüklü veri setleri biçiminde elde edilmelidir. Bu veriler paydaşların 
kullanımına sunularak, paydaşların kendi uyum, azaltım ve önleme planlamaları çalışmalarında bu 
çalışmaların doğruluk va başarısını artırmak için bir temel olarak kullanılmalıdır.     
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Yeni Senaryolara Göre Türkiye Akarsu Havzalarında İklim 

Değişikliği Projeksiyonları 

Climate Change Projections in Turkey’s river basin with new scenarios 

Mesut Demircan1* Ömer Demir1, Hakkı Atay1, Osman Eskioğlu1, Başak Yazıcı1, 

Hüdaverdi Gürkan1, Arzu Tuvan1, Alper Akçakaya1  

1Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ANKARA 

Öz: Dünyada meydana gelen iklim değişikliğinin etkileri, son zamanlarda ülkemizde de hissedilmeye başlanmıştır. 
Bilindiği üzere ülkemiz, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek bir bölgede, Akdeniz 
havzasında yer almaktadır. Bu bölgedeki en büyük iklim riskleri yağış azlığı ve buna bağlı kuraklık, su kıtlığı, yer 
altı sularında azalma; kıyı alanlarının bozulması, buna karşılık ekstrem yağışlarda artışlar, artan sıcaklıklarla 
birlikte artan buharlaşma, sıcak hava dalgaları ve buna bağlı sağlık riskleri vb. şeklinde kendini gösterecektir 
(IPCC, SPM, 2014). Dünyadaki sıcaklık artışı, atmosferde dolaşan nem miktarını da artıracaktır. Atmosferdeki 
bu nem artışı ise yağışların şiddet ve miktarında artışa neden olacaktır. Bununla birlikte yağışların dünya üzerinde 
ve zaman içindeki dağılışı ve yağışların miktarları her yerde eşit olmayacağı için sorunlara yol açacaktır. Özellikle 
bizim coğrafyamızdaki gibi iklim tiplerinde çeşitliliğe sahip olan ülkelerde yağışın değişimini incelemek için genel 
yaklaşımdan çok bölgesel veya havza temelli çalışmalar yapmak yararlı olacaktır. Bu çalışmada, IPCC 5. 
Değerlendirme Raporu’nda yer alan Temsili Konsantrasyon Yollarına (RCPs: Representative Concentration 
Pathways) ait RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları kullanılmıştır. Bölgesel iklim modeli (RegCM4.3.4) kullanılarak 
dinamik ölçek küçültme yöntemi ile Türkiye akarsu havzaları için 20 km çözünürlükte, 2013-2099 yılları için 
sıcaklık ve yağış projeksiyonları üretilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, İklim Modelleme, Akarsu havzaları, RCPs, RegCM 
 
Abstract: The effects of climate change occurring in the world, has recently begun to be felt in our country. As is 
known, our country is located in the Mediterranean Basin and this region will be most affected area from the 
adverse effects of climate change. The biggest climate risks in this area will show itself in the form of scarcity of 
precipitation and consequent drought, water scarcity, reduction in groundwater, degradation of coastal areas; in 
contrast increases in extreme rainfall, increasing evaporation with increasing temperature, heat waves and related 
health risks and so on (IPCC, SPM, 2014).The world temperature rise will increase the amount of moisture which 
is circulating in the atmosphere. Due to increase in moisture in the atmosphere will cause to increase in the amount 
and intensity of rainfall.   However, the distribution of rainfall over the world and over time and also its amount 
will not be equal in everywhere and this will lead to problems. Especially, to examine changes in rainfall in 
countries which have diversity in the types of climate such as in our geography, it will be to do regional or 
watershed-based studies rather than general approach.In this study, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios were used 
that’s belongs Representative Concentration Pathways (RCPs) and located in the IPCC 5th Assessment Report. 
Temperature and precipitation projections were produced with 20 km resolution for Turkey’s river basins and for 
2013-2099 periods by Regional Climate Model (RegCM4.3.4) and with dynamic downscaling method. 
Key words: Climate Change, Climate Modeling, River Basin, RCPs, RegCM 
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1. GİRİŞ 
 İklimin insan hayatındaki önemi, iklimin sosyal ve ekonomik hayatı olumlu ya da olumsuz 
etkileri ile nasıl etkilediği ile ilgilidir (Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014). İnsanların daha iyi koşullar 
altında, daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, gerek ulusal gerekse uluslararası 
birçok kurum ve kuruluş, organizasyon, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri iklimde 
meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin etkilerinin doğru saptanabilmesi için farklı 
şekillerde çaba sarf etmektedirler 

İklim modelleri, mevsimselden onyıllık zaman ölçeklerinde iklim öngörüleri ile önümüzdeki 
yüzyıl boyunca ve ötesinde gelecek iklim projeksiyonları yapmak ve çeşitli zorlamalara iklim sisteminin 
yanıtını araştırmak için kullanılabilir birincil araçlardır (IPCC, 2013; Demircan vd., 2014). Bölgesel 
İklim Modelleri (RCMs)  genellikle interaktif okyanus ve deniz buz olmadan çalıştırılan, 
AOGCM'lerden atmosferik ve arazi yüzey bileşenleri ile karşılaştırılabilen, iklim süreçleri temsilleri ile 
sınırlı alan modellerdir.  

Hadley Merkezi Küresel Çevre Modeli 2 (HadGEM2), bir fiziksel çerçeve ile farklı karmaşıklık 
seviyeleri içeren özel model yapılandırmalarının bir dizisini içermektedir  (MetOffice, url; Demircan 
vd., 2014).  

İklim uzun bir süre belli bir yerde yaşanan ortalama hava şartlarıdır. Klimatolojik normaller, 
iklimsel verilerinden hesaplan 30 yıllık birbirini takip eden dönemlerin ortalamalarıdır  (Demircan vd. 
2013; Demircan vd., 2014). İklim referans dönemleri olan 1961-1990, 1971-2000 ve 1981-2010 bilim 
adamları, ulusal iklim hizmetleri ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası, ulusal ve 
bölgesel temelli iklim izleme, iklim eğilimleri, iklim değişikliği ve iklim modelleme çalışmalarında 
iklim normalleri olarak kullanılır. 

İklim değişikliği tahmin çalışmaları tüm sektörlerde uyum, hafifletme ve önleme çalışmaları 
için yapılan planlamalarına ana veri girişini sağlar yani paydaşların gelecek planlaması, iklim ve iklim 
modeli çıktılarına dayalı olmalıdır. İklim değişikliği bağlamında, gelecek için yapılacak küresel iklim 
modellerinin farklı senaryolarının Türkiye ve civarı için yüksek çözünürlüklü veri seti oluşturmak için 
çözünürlüklerinin artırılması yani ölçek küçültme gerekir. Böylece bu veriler sektörel olarak ve 
sektörlerin uyum, azaltma ve önleme faaliyetlerinin planlamalarında temel olarak kullanılabilir hale 
gelir. Bu verilerin sektörler tarafından kullanılması sektörlerin çalışmalarının doğruluğunu ve başarısını 
artıracaktır. 

2. YÖNTEM 

Sunulan çalışma, bölgesel iklim modeli (RegCM4.3.4) kullanarak ve temelinde IPCC 5. 
Değerlendirme Raporu için hazırlanan HadGEM2-ES Küresel Dolaşım Modeli ailesi içinde üretilen 
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarının çıkışlarından ölçek küçültme yöntemi ile daha yüksek bir 
çözünürlüğe sahip iklim projeksiyonlarının üretimini içermektedir. 

2.1. Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs: Representative Concentration Pathways) 

IPCC tarafından IPCC 5. Değerlendirme Raporu'nda kullanılacak iklim değişikliği 
senaryolarında yeni bir yaklaşım için geniş katılımlı "Uzmanlar Toplantısı" Eylül 2007'de organize 
edildi ve bu bağlamda; yeni emisyon/konsantrasyon senaryolarının bir setinin oluşturulmasına karar 
verilmiştir (MGM, 2013; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014). Bu karar uyarınca, (Tablo 1)’de 
belirtilen özelliklere sahip 4 adet RCP belirlendi.  

2.2. Küresel Modeller ve Veri Setleri 

Bu çalışma “Türkiye ve çevresi için İklim Projeksiyonları” isimli halen devam eden bir projeden 
bugüne kadar elde edilen sonuçları kapsamaktadır (Demircan vd., 2014). Kullanılacak küresel 
modellerin seçiminde küresel modellerin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarının Türkiye için gösterdiği 
ortalama sıcaklık değerleri (1971-2000 dönemi için) karşılaştırılarak en uygun olan üç tanesi seçilmiştir 
(Demircan vd., 2013). "Türkiye ve çevresi için İklim Projeksiyonları" projesi farklı küresel modeller ve 
senaryolar ile hala çalışmaya devam etmektedir.  
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Bu çalışma bağlamında, HadGEM2-ES küresel modelinin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları 
(2013-2099) ve küresel modelin 30 yıllık referans dönemi (1971-2000) veri setleri kullanılmıştır. 
Modelin kontrol testinde, RegCM bölgesel modeli 1971-2000 dönemi için çalıştırılarak elde edilen 
sonuçlar diğer küresel gözlem veri setleri ile (İklim Araştırma Birimi’nin - CRU, Delaware 
Üniversitesi’nin – UDEL ve UDEL-c) karşılaştırılmıştır (Tablo 1). 
Tablo 1. Veri Setleri (MGM, 2013) 

Küresel İklim Modeli 
(GCM) 

Bölgesel İklim Modeli 
(RCM) 

Hassasiyet Analizi için Kullanılan Veri 
Setleri Dönem 

HadGEM2-ES RegCM4.3.4 

HadGEM2-ES RF(1971-2000) 
CRU (1971-2000) 
UDEL (1971-2000) 
UDEL-c (1971-2000) 

2013-2099 

2.3. Dinamik Ölçek Küçültme: RegCM4 
Çalışmada, İtalya’daki Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) tarafından geliştirilen 

RegCM4 Bölgesel İklim Modeli (Giorgi vd., 1993a,b; Demir vd., 2013; Demircan vd., 2014) 
kullanılmıştır. Çalışma alanı (domain) olarak yatay çözünürlüğü 20km olan 130x180 gridden ve dikeyde 
18 sigma seviyesinden oluşan bir bölge için model koşturulmuştur. 

2.4. Hasiyet ve Kontrol Testleri 
Tablo-1’de anlatılan referans periyodu ve veri setleri kullanılarak, mevsimlik ve genel 

ortalamaya göre modelin hassasiyet karşılaştırmaları yapılmıştır (Tablo 2).  
Tablo 2. 1971-2000 referans periyodu ortalama sıcaklık ve yağış sonuçlarının mevsimlik olarak, farklı gözlem veri setleriyle 
karşılaştırılması (MGM, 2013) 
SICAKLIK (oC) RCM CRU UDEL RAW   YAĞIŞ (mm/gün) 

 
RCM 

 
CRU 

 
UDEL 

 
UDEL-C 

 
KIŞ 
İLKBAHAR 
YAZ 
SONBAHAR 
ORTALAMA   

0.436 
8.294 
20.792 
10.412 
9.987 

0.561 
9.712 
20.859 
12.480 
10.906 

0.258 
9.503 
20.834 
12.177 
10.694 

  1.762 
  9.867 
20.763 
12.349 
11.190 

KIŞ 
İLKBAHAR 
YAZ 
SONBAHAR 
ORTALAMA 

2.159 
2.622 
0.947 
1.830 
1.886 

2.126 
1.974 
0.686 
1.333 
1.531 

2.064 
1.881 
0.653 
1.347 
1.487 

2.452 
2.101 
0.733 
1.497 
1.697 

HadGEM2-ES küresel modelinin 1971-2000 referans periyodu verisinden ölçek küçültme 
yöntemiyle elde edilen ortalama sıcaklık sonuçları, diğer gözlem verileriyle karşılaştırıldığında özellikle 
kış ve yaz mevsiminde model sonuçlarının diğer gözlem verileriyle örtüştüğü görülmektedir. İlkbahar 
ve sonbahar mevsimlerinde ise modelin sıcaklık değerleri gözlem verilerine göre 1.5 °C daha düşüktür. 
Genel olarak Türkiye ortalamasına bakıldığında model sonuçları CRU ve UDEL gözlem verilerine göre 
0.71 - 0.92  °C daha düşüktür. 

HadGEM2-ES küresel modelinin 1971-2000 referans periyodu verisinden ölçek küçültme 
yöntemiyle elde edilen günlük yağış sonuçları, diğer gözlem verileriyle karşılaştırıldığında özellikle kış 
mevsiminde model sonuçlarının diğer gözlem verileriyle örtüştüğü görülmektedir. İlkbahar ve sonbahar 
mevsimlerinde ise modelin yağış değerleri gözlem verilerine göre daha fazladır. Genel olarak Türkiye 
ortalamasına baktığımızda model sonuçları diğer gözlem veri setlerine göre ortalama %23 daha fazla 
yağış vermektedir. 

3. Bulgular 
Türkiye için HadGEM-2S projeksiyonları, ülkemizi de içine alan bölgede, bölgesel iklim modeli 

çalışması ile geleceğe ait iklim değişikliği olasılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Model 
çalışmasından elde edilen veriler, bir veri tabanı ortamına aktarılmıştır.  Veri tabanındaki koordinatlı 
nokta (grid) verileri, Türkiye il, bölge, akarsu havzaları, tarım havzaları sınırlarına göre 
indekslenmişlerdir. Veri tabanından, 2013-2099 yıllarını kapsayan veriler, sırasıyla 2013-2040, 2041-
2070 ve 2071-2099 dönemleri olmak üzere üç dönem için ve 2013-2020, 2021-2030, 2031-2040 ve 
2041-2050 dönemleri için dört dönem halinde ortalama sıcaklık ile ortalama toplam yağış setleri 
oluşturulmuştur. Bu üç dönemin sıcaklık ve yağışları ile referans dönemin (1971-2000) sıcaklık ve 
yağışları karşılaştırılarak farkları tespit edilmiş ve grafik olarak sunulmuştur (Şekil 3,4). İkinci olarak 



122  

yakın gelecek için bahsedilen dört dönemin sıcaklık ve yağış verilerinden hazırlanan 1971-2000 
normalleri ile 2013-2020, 2021-2030, 2031-2040 ve 2041-2050 dönemlerine ait ortalama sıcaklık ile 
ortalama toplam yağış setleri farkları tespit edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak 
akarsu havzalar üzerindeki alansal dağılımları elde edilmiştir. 

3.1. Akarsu Havzalarının RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryosuna Göre Sıcaklık ve Yağış 
Öngörüleri 

  
Şekil 1. RCP4.5’e göre havza bazlı sıcaklık ve yağış projeksiyonları (MGM 2014). 

RCP4.5 senaryosuna göre sıcaklıklar incelendiğinde bütün havzalarımızda ortalama 
sıcaklıkların, bütün dönemlerde artış eğiliminde olduğu görülmektedir. En fazla artış ise 3.5-4.0oC 
artışla, 2071-2099 döneminde Fırat-Dicle ve Van Gölü havzalarında göze çarpmaktadır. Yağışlar 
incelendiğinde, Türkiye geneli yağış ortalamasında tüm 2013-2099 döneminde azalmalar görülürken, 
Marmara, Küçük Menderes, Van Gölü, Kuzey Ege, Aras ve Meriç-Ergene havzalarında tüm dönemlerde 
artışlar görülmektedir. Bazı havzalarda ise ilk dönemde artış diğer dönemlerde azalmalar dikkat 
çekmektedir (Şekil 1). 

  
Şekil 2. RCP8.5’e göre havza bazlı sıcaklık ve yağış projeksiyonları (MGM 2014). 



123  

RCP8.5 senaryosuna göre sıcaklıklar incelendiğinde bütün havzalarımızda ortalama 
sıcaklıkların, bütün dönemlerde artış eğiliminde olduğu görülmektedir. En fazla artış ise 6.0oC’yi aşan 
değerle, 2071-2099 döneminde Fırat-Dicle Havzasında göze çarpmaktadır. Yağışlar incelendiğinde, 
Türkiye geneli yağış ortalamasında ilk dönemde artış, 2. ve 3. dönemlerde azalmalar görülürken, 
Marmara, Aras ve Meriç-Ergene havzalarında tüm dönemlerde artışlar görülmektedir. Burdur, Ceyhan 
ve Fırat-Dicle havzalarında ise tüm dönemler boyunca azalmalar göze çarpmaktadır (Şekil 2). 

3.2. Akarsu Havzalarının RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryosuna Göre Sıcaklık Öngörülerinin 
Uzamsal Dağılımı 

Her iki senaryo ile elde edilen sıcaklık öngörülerinde de 2013-2020 ortalama sıcaklıkları 1971-
2000 normallerinin üzerinde beklenmektedir. Bu artışın, RCP4.5 senaryosuna göre Büyük Menderes, 
Batı Akdeniz ve Antalya havzasının bazı kesimlerinde 0,6-1,0°C diğer havzalarda 1,1-1,5°C olması 
öngörülmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre ise havzalarda 2,1-2,5°C artış olması öngörülmektedir 
(Şekil 3). Her iki senaryo ile elde edilen sıcaklık öngörülerinde de 2021-2030 ortalama sıcaklıkları 1971-
2000 normallerinin üzerinde beklenmektedir. Bu artış, RCP4.5 senaryosuna göre Batı Akdeniz, Antalya, 
Asi, Çoruh ve Aras havzasının bazı kesimlerinde 1,1-1,5°C, diğer havzalarda 1,6-2,0°C olması 
öngörülmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre ise havzalarda 2,1-2,5°C artış olması öngörülmektedir 
(Şekil 3). 

  

Şekil 3. RCP 4.5 ve 8.5’a göre havza bazlı sıcaklık projeksiyonlarının uzamsal dağılımları (2013 – 2020 ve 2021 - 2030) 
(MGM 2014). 
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Her iki senaryo ile elde edilen sıcaklık öngörülerinde de 2031-2040 ortalama sıcaklıkları 1971-
2000 normallerinin üzerinde beklenmektedir. Bu artışın, RCP4.5 senaryosuna göre Antalya, Asi, Doğu 
Karadeniz, Çoruh ve Aras havzasının bazı kesimlerinde 1,6-2,0°C, diğer havzalarda ise 2,1-2,5°C 
olması öngörülmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre ise genel olarak kuzey ve iç havzalarda 2,1-2,5°C, 
Akarçay, Burdur, Batı Akdeniz, Büyük-Küçük Menderes, Gediz, Susurluk, Sakarya, Konya, Seyhan, 
Ceyhan havzalarının bazı kesimlerinde, Dicle-Fırat havzasının büyük kesiminde ve Van Gölü 
havzasının tamamında 2,6-3,0°C artış olması öngörülmektedir (Şekil 4). Her iki senaryo ile elde edilen 
sıcaklık öngörülerinde de 2041-2050 ortalama sıcaklıkları 1971-2000 normallerinin üzerinde 
beklenmektedir. Bu artış, Bu artış, RCP4.5 senaryosuna göre Marmara ve Susurluk havzasında 1,6-
2,0°C, Ceyhan - Van Gölü havzasının bir kısmı ile Dicle-Fırat havzasının tamamında 2,6-3,0°C diğer 
havzalarda 2,1-2,5°C olması öngörülmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre ise genel olarak bütün 
havzalarda 2,5-3,0°C ile Dicle-Fırat havzasının büyük kesiminde ve Van Gölü havzasının tamamında 
3,0-3,5°C artış olması öngörülmektedir (Şekil 4). 

  

  
Şekil 4. RCP 4.5 ve 8.5’a göre havza bazlı sıcaklık projeksiyonlarının uzamsal dağılımları (2031 – 2040 ve 2041 - 2050) 
(MGM 2014). 

3.3. Akarsu Havzalarının RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryosuna Göre Yağış Öngörülerinin 
Uzamsal Dağılımı 

RCP4.5 senaryosuna göre elde edilen yağış öngörülerinde 2013-2020 ortalama toplam yağışları 
genel olarak 1971-2000 normallerinin 50-100mm üzerinde olacağı beklenmektedir. Bununla birlikte 



125  

bazı havzalarda kısmî olarak 100mm’ye varan düşüşler ve Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin 
özellikle yüksek kesimlerinde 300mm’ye varan artışlar görülmektir. RCP8.5 senaryosuna göre elde 
edilen yağış öngörülerinde 2013-2020 ortalama toplam yağışları genel olarak 1971-2000 normallerinin 
50-100mm üzerinde beklenmektedir. Bununla birlikte bazı havzalarda kısmî olarak  düşüşler; özellikle 
Susurluk, Sakarya, Gediz, Akarçay ve Batı-Doğu Karadeniz havzası arasında 100-150mm’ye varan 
düşüşler ve Akdeniz bölgelerinin özellikle yüksek kesimlerinde 300mm’ye varan artışlar görülmektir 
(Şekil 5). RCP4.5 senaryosuna göre elde edilen yağış öngörülerinde 2021-2030 ortalama toplam 
yağışları genel olarak 1971-2000 normallerinin 50-150mm altında ve Türkiye’nin batı ve 
kuzeydoğusundaki havzalarda 100-200mm üzerinde olacağı beklenmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre 
elde edilen yağış öngörülerinde ise aynı desen görülmekle birlikte normallerin üzerindeki yağış 
beklentisi alansal olarak daha fazladır (Şekil 5). 

  

  
Şekil 5. RCP 4.5 ve 8.5’a göre havza bazlı sıcaklık projeksiyonlarının uzamsal dağılımları (2013 – 2020 ve 2021 - 2030) 
(MGM 2014). 

RCP4.5 senaryosuna göre elde edilen yağış öngörülerinde 2031-2040 ortalama toplam yağışları 
genel olarak 1971-2000 normallerinin 100-200mm altında olacağı beklenmektedir. Bununla birlikte 
Çoruh, Aras ile Van Gölü havzasında 50-150mm ve Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin özellikle 
kıyı kesimlerinde 300mm’ye varan artışlar görülmektir. RCP8.5 senaryosuna göre elde edilen yağış 
öngörülerinde ise aynı desen görülmekle birlikte normallerin üzerindeki yağış beklentisi alansal olarak 
daha fazladır. Bununla birlikte Batı Karadeniz, Kızılırmak, Konya ve Doğu Akdeniz havzalarında 50-
150mm’ye varan artışlar gözükmektedir (Şekil 6). RCP4.5 senaryosuna göre elde edilen yağış 
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öngörülerinde 2041-2050 ortalama toplam yağışları genel olarak 1971-2000 normallerinin 50-150mm 
üzerinde olacağı beklenmektedir. Bununla birlikte Akarçay, Burdur, Konya K. güneyi, Kızılırmak- 
Yeşilırmak doğusu, Seyhan-Ceyhan kuzeyi ile Fırat-Dicle havzasında 50-150mm’ye varan azalışlar 
görülmektir. RCP8.5 senaryosuna göre elde edilen yağış öngörülerinde ise Akdeniz – Güneydoğu 
Anadolu ekseninde 50-250mm’ye varan azalışlar geri kalan bölgelerde 50-100mm’ye ve özellikle Ege 
kıyılarında 100-250mm’ye varan artışlar gözükmektedir (Şekil 6). 

  

  
Şekil 6. RCP 4.5 ve 8.5’a göre havza bazlı sıcaklık projeksiyonlarının uzamsal dağılımları (2031 – 2040 ve 2041 - 2050) 
(MGM 2014). 

4. TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin 
çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Yapılan iklim analizlerinde 
mevsimler ve bölgeler arasındaki büyük farklılıklarla birlikte, Türkiye’mizin yıllık ortalama toplam 
yağışlarında kurak ve ıslak dönemlerin birbirini izlediği görülmektedir. Yapılan iklim indisi 
çalışmasında (1961-2010) Türkiye’de yaz günleri, tropik günler, sıcak günler ve sıcak geceler 
sayılarının artış eğilimi gösterdiği, buna karşılık donlu günler, serin geceler ve serin günler sayılarının 
azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Yıllık toplam yağışlar ülkemizin kuzeyinde artarken Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde azalış eğiliminde olduğu gözlenmektedir (Şensoy vd., 
2008, 2013).  
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Yapılan iklim değişikliği model çalışmalarında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Sıcaklıkların iyimser 
senaryoya göre 2050 yılına kadar 0,5 ila 3,0°C 2100 yılına kadar 0,5 ila 4,0°C, kötümser senaryoya göre 
ise 2050 yılına kadar 0,9 ila 3,5°C 2100 yılına kadar 0,9 ila 6,3°C artması beklenmektedir.  Sıcaklık 
artışına karşı en hassas havzalar Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde olan havzalardır. 
Yağış miktarlarında ise iyimser senaryoya göre ülke genelinde 2040-2050 yıllarına kadar pozitif 
anomaliler beklenirken, kötümser senaryoya göre 2035 yılına kadar pozitif anomaliler beklenmektedir. 
Bu yıllardan sonra ise ortalama yağış miktarlarında azalışlar beklenmektedir.    

Öte yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak su döngüsündeki değişim, başta su kaynakları 
olmak üzere tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, kara ve deniz ekosistemleri ile kıyı bölgeleri, 
meteoroloji karakterli afetleri olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede öncelikli olarak su 
kaynaklarına ilişkin çalışmalar yürütülmelidir. Su kaynaklarımızın iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinden asgari seviyede etkilenmesi için beklenen etkilerin anlaşılması, sektörel ve bölgesel 
etkilenebilirlik çalışmalarının tamamlanması ve akabinde de bu etkilere yönelik uyum faaliyetlerinin 
planlanması gerekmektedir. 

Nüfus yoğunluğu hızla artan büyükşehirler ve mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları 
gibi sebepler, hâlihazırda su kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Artan su ihtiyacı ve 
iklim değişikliği dikkate alındığında, gerekli tedbir alınmadığı takdirde sorunların giderek artacağı 
kesindir. Bu nedenle su kaynaklarının korunmasına, suyun iktisatlı kullanılmasına ve yağmur suları ile 
bilhassa arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin belirlenmesinde; ülke genelinde, 
yüksek çözünürlüklü iklim modelleme çalışmalarının geliştirilmesi ve bu modellerle birlikte iklimin 
ülkemizin su kaynaklarına etkilerinin araştırılması konusu oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
üniversitelerin, enstitülerin ve kurumların konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmaları teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

İklim izleme ve iklim değişikliği öngörü çalışmaları yukarıda açıklandığı gibi tüm sektörlere 
ana veri girdisi sağlamakta; uyum, azaltma ve önleme çalışmalarında yapılacak planlamalar bu veriler 
üzerine bina edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde iklim izleme ve analiz çalışmaları için gerekli olan 
gözlem sistemleri, mekânsal dağılımı ve gözlem sistemlerinin mekânlarının korunmasına önem 
verilmelidir. İklim değişikliği kapsamında gelecek için yapılan farklı küresel iklim değişikliği 
senaryolarının Türkiye ve çevresi için yüksek çözünürlüklü veri setlerinin oluşturulması, bu verilerin 
sektörel olarak kullanıma sunulması ve sektörler tarafından kendi planlamalarında temel olarak 
kullanılması yapılacak uyum, azaltma ve önleme çalışmalarının doğruluğunu ve başarısını artıracaktır. 
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Öz: İklim kayıtları, uzun bir dönem boyunca toplanmış meteoroloji verileri üzerine kurulmuştur. İklimin zaman 
bağımlı davranış izleri olan eğilimini ve değişimini gösteren, iklimsel risk etkileri ve aşırılıkların 
değerlendirilmesi için verilerdeki süreklilik ve türdeşlik önemlidir. İklim değerlendirmelerini yapabilmek, 
iklimdeki değişimleri tespit etmek, doğru tahmin ve modelleme yapabilmek için doğru ve tutarlı verilere ihtiyaç 
vardır. Türdeşliği (homojenliği) sağlamanın en iyi yolu, zor olmakla birlikte, gözlem çevresi ve sistemlerinin 
uygun yönetimlerle kayıtlarının tutulmasıdır. Veribilgi (metadata), gözlem yöntemlerini de içeren istasyonun 
tarihi bilgileridir. Önemli ekstrem hava olaylarının kayıtları da tutulmalıdır. Bu bilgiler veri kalitesi, devamlılığı 
ve türdeşliği çalışmalarında kullanıldığı için önemlidir. İklim değişebilirliği ve değişikliğini belirleme 
çalışmalarında kaliteli ve devamlılığı olan verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait 
Türkiye üzerinde dağılım gösteren 97 istasyonda yapılan sıcaklık ölçümlerinden, 1961-2010 dönemine için aylık 
ortalama sıcaklık veri seti hazırlanmıştır. Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) İklim Komisyonu’nun 
(CCl) ve Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP) Okyanus-Atmosfer Sisteminin Değişkenlik ve 
Öngörülebilirliği (CLIVAR) ortak İklim Değişikliği Belirleme ve İndisleri Uzmanlar Grubu tarafından 
geliştirilen RH-Test yazılımı kullanılarak istasyonların veri setlerinin türdeşliği incelenmiştir. Sonuç olarak, 8 
istasyon için değişik tarihlerde sadece bu istasyonda kırılmıştır ve bu kırılma tarihleri yer değişikliği ile 
ilişkilidir. Birçok istasyonun türdeşlik testinde ortaya çıkan kırılma tarihleri 1997 (48 istasyon), 1993 (37 
istasyon), 1976 (24 istasyon) ve 1971 (11 istasyon) olarak görülmektedir. Bu tarihlerin birçok istasyonda 
görülmesi, iklim kendi doğal kırılmaları olduğunu düşündürmektedir. Bu neden ile elde edilen tarihlerin 
uzaketkileşim (teleconnection) desenleri ve diğer iklim gösterileri ile ilişkileri incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler — İklim, RH-Test, Türdeşlik, Veribilgi, Kırılma tarihleri. 
 
Abstract: Climate records  is based on meteorological data collected over a long period. continuity and 
homogeneity in the data is important due to showing trends and changes which are traces of time-dependent 
behavior of the climate and to evaluate the effects of climate risks and excesses. There is need for accurate and 
consistent data  to make climate assessments, to identify changes in the climate,to make accurate predictions and 
modeling. The best way to provide homogeneity, although it is difficult, is keeping records observation's 
environment and the system with proper management. Metadata is station's historical information which is 
including the method of observation. Important extreme weather events should be kept as a record. This 
information  is important due to using in data quality, the continuity and homogeneity studies. In determination 
studies of climate variability and change, data quality and continuity is needed. Mean monthly temperature data 
set was prepared from temperature measurement of 97 stations of Turkish State  Meteorology Service (TSMS)  
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distributed over Turkey for the period 1961-2010. Homogeneity of the stations of the data sets is examined using 
RH-test software developed by the joint CCl/CLIVAR/JCOMM Expert Team (ET) on Climate Change Detection 
and Indices (ETCCDI). As a result,  some breaking dates are in and only for eight stations on different dates and 
these breaking dates is related with relocation of observation site. Breaking dates  resulting from homogeneity 
testing  in many stations are 1997 (48 stations), 1993 (37 stations), 1976 (24 stations) and 1971 (11 stations). 
Deemed common breaking dates in many stations suggest that these are natural fractures of climate. For this 
reason, relationships between obtained breaking dates and teleconnection patterns and also climate indexes 
were examined. 
Key words — Climate, RH-Test, Homogenity, Metadata, Breaking point. 

1. GİRİŞ 

İklim kayıtları, uzun bir dönem boyunca toplanmış meteoroloji verileri üzerine kurulmuştur. 
İklim bilimcilerin bir kısmı, gözlem verilerindeki sürekliliğin, mutlak doğruluğundan (bu çok önemli 
değilse) daha önemli olduğu konusunu tartışmaktadırlar. Çünkü iklimin zaman bağımlı davranış izleri 
olan eğilimini ve değişimini gösteren, iklimsel risk etkileri ve ekstremlerin değerlendirilmesi için 
verilerdeki süreklilik önemlidir. Her durumda da iklim verisi, meteoroloji ve klimatoloji bilimlerini 
içeren bütün uygulamaların temel taşıdır (Akçakaya vd., 2013). Uzun dönem iklim gözlem sistemlerinin 
amacı, sürekli ve güvenilir veri ile bilgi toplamaktır. Veri, iklim servisleri uygulamalarındaki; iklim 
tanımlama, iklim çeşitliliğini gözleme, iklim değişikliğini belirleme, ulusal ekonomik gelişme, iklim 
araştırmalarını destekleme, modelleme, tahmin ve etkilerin önlenmesini içeren büyük çeşitliliğe hizmet 
eder. İklim verileri ulusal meteorolojik miraslardır şöyle ki: Tahmin ve uyarılar kısa raf ömürlü iken 
iklim verileri yüz yıllar boyu veya daha uzun süre kalıcıdırlar. İklim verileri ulusal mirasın bir 
parçasıdırlar. Veriler, gelişmiş bilgisayarlar ve algoritmalarla, gelecek yıllarda da hassas detayları ile 
tekrar tekrar dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeye devam edecektir. 

Eğim analizlerinin ilk basamağı türdeşlik analizleridir. Türdeş olamayan veri setleri istatistik 
çalışmalarda doğru sonuç vermezler. Türdeşliği bozuk olan veri serilerinde veribilgi (metadata) 
kullanılarak türdeşliğin sağlanması gereklidir. Veribilgi, veri hakkındaki veridir; yani üretilen veri 
hakkında gözlem zamanındaki değişimleri, alet veya üretim sistemlerini, algoritmaları, bakımı, 
değişimi,koordinatlarını ve çevresel koşulları içeren bilgidir. Veribilgi, gözlem yöntemlerini de içeren 
istasyonun tarihi bilgileridir. Önemli ekstrem hava olaylarının kayıtları da tutulmalıdır. Bu bilgiler veri 
kalitesi, devamlılığı ve türdeşliği çalışmalarında kullanıldığı için önemlidir. İklim değişebilirliği ve 
değişikliğini belirleme çalışmalarında kaliteli ve devamlılığı olan verilere ihtiyaç duyulmaktadır 
(Akçakaya vd., 2013). 

Türdeş iklim zaman serileri, değişimlerin iklimdeki değişimler ile ortaya çıktığı seriler olarak 
tanımlanır (WMO-TD No. 1186). Türdeşliği (homojenliği) sağlamanın en iyi, zor olmakla birlikte, 
gözlem çevresi ve sistemlerinin uygun yönetimlerle kayıtlarının tutulmasıdır (WCDMP 53; Akçakaya 
vd., 2013). Bunun yanı sıra, geçmiş verilerin kalitesi hakkında %100 emin olmak neredeyse imkânsız 
olduğu için, bir türdeşlik değerlendirmesi her zaman tavsiye edilir. Tavsiye edilebilecek tek bir iyi teknik 
yoktur. Bununla birlikte, şu dört adım sıkça takip edilmektedir: Veribilgi analizi ve kalite kontrolü, 
referans zaman serilerinin oluşturulması, kırılma noktasının belirlenmesi ve veri setinin uyarlanmasıdır. 
Farklı yaklaşımlar ile farklı gruplar tarafından geliştirilmiş ve uygulanan türdeşlik sınamaları şunlardır: 
Kruskal-Wallis Türdeşlik Sınaması, Buishand Sıralama Testi, Caussinus-Mestre Tekniği, Craddock 
Sınaması, Uzman Kararı Yöntemleri, Aletlerin Karşılaştırmaları, Türdeşlik İçin Serilerin Çoklu Analizi 
(MASH), Çoklu Doğrusal Regresyon, Pettit Test, Potter Yöntemi, Sıra-Düzeni Değişim Noktası 
Sınaması, Standart Normal Türdeşlik Sınaması, Trend-Durdurma Yöntemi ve benzerleridir. 

Veribilgileri bir araya koyup istasyon tarihini oluşturarak, veri setinde ortaya çıkabilecek 
sorunlar ve ne zaman görülebileceği öngörülebilir. Bazı türdeşlik yaklaşımları sadece veribilgide kayıtlı 
kırılmaları kabul eder. Eğer ilk gözlemden son gözleme, veribilginin kesinlikle tam olduğuna 
inanılıyorsa, bu gerçekten iyi bir yaklaşımdır. Verideki türdeş olmayan düzensizlikler tespit edilmeye 
çalışırken, iklim ve hava dışındaki faktörlerin parmak izleri aranmaktadır. Bunun anlamı, herhangi bir 
türdeşlik sorunu için her zaman bir neden var demektir. Veribilgi mükemmel olursa, her zaman bu neden 
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tanımlanabilir ve bir zaman serisinde daha fazla kırılma noktası bulmak için herhangi bir istatistiksel 
yöntem çalışmaya gerek kalmaz (Akçakaya vd., 2013). 

İklim uzun bir süre belli bir yerde yaşanan ortalama hava şartlarıdır. Klimatolojik normaller, 
iklimsel verilerinden hesaplan 30 yıllık birbirini takip eden dönemlerin ortalamalarıdır  (Demircan vd. 
2013; Demircan vd., 2014). İklim normallerinin kullanımı, küresel değerlendirme ve iklim izleme 
çalışmalarını hazırlamak için standart bir temel sağlamak için çok önemli bir araçtır. İklim referans 
dönemleri olan 1961-1990, 1971-2000 ve  özellikle günümüzde 1981-2010 iklim normalleri olarak 
kullanılmaktadır. 

2. METODOLOJİ 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait Türkiye üzerinde dağılım gösteren 97 istasyonda yapılan 
sıcaklık ölçümlerinden, 1961-2010 dönemine için aylık ortalama sıcaklık veri seti hazırlanmıştır. Dünya 
Meteoroloji Organizasyonu (WMO) İklim Komisyonu’nun (CCl) ve Dünya İklim Araştırma Programı 
(WCRP) Okyanus-Atmosfer Sisteminin Değişkenlik ve Öngörülebilirliği (CLIVAR) ortak İklim 
Değişikliği Belirleme ve İndisleri Uzmanlar Grubu (ETCCDI) tarafından iklim indislerini belirlemek 
için R istatistik paketi altında çalışan RClimDex ve verilerin türdeşliğini (homojenliğini) belirlemek için 
RH-Test yazılımları geliştirilmiştir (http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml).  Çalışmada 
ETCCDI tarafından geliştirilen RH-Test yazılımı kullanılarak istasyonların veri setlerinin türdeşliği 
incelenmiştir. RH-Test yazlımı istasyon bazında, her bir istasyon için tek tek çalışmakta ve sonuçları bir 
dosya çıktısı olarak vermektedir. RH-Testin üretmiş olduğu dosyalardan elde edilen kırılma tarih verileri 
koordinatlı istaston bilgileri olarak MS Ofice Exel programında sınıflandırılmıştır. Test sonucunda elde 
edilen tarihler ArcGIS 9.3 kullanılarak haritalanmış aynı zaman da bu tarihlerin iklim göstergeleriyle 
ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca Türkiye ortalama sıcaklığı için Mann-Kendal testi uygulanmıştır.  

2. BULGULAR 

RH-Test yazılımı kullanılarak istasyonların veri setlerinin türdeşliği incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar istasyonların veribilgileri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda; istasyonların veri 
setlerindeki türdeşlik kırılma tarihleri (TKT), 9 istasyon için değişik tarihlerde sadece bu istasyonda 
kırılmış olup bu kırılma yer değişikliği ile ilişkilidir. Birçok istasyonun veri setinde yıllık bazda ortaya 
çıkan TKT’ler; 1971 (11 istasyon), 1973 (2 istasyon), 1974 (2 istasyon), 1976 (24 istasyon), 1977 (15 
istasyon), 1984 (7 istasyon), 1987 (2 istasyon), 1993 (37 istasyon), 1994 (3 istasyon) ve  1997 (48 
istasyon) olarak görülmektedir. Veri setlerinde  görülen bu kırılma tarihlerinin birçok istasyonda eş 
zamanlı görülmesi, iklimin kendi doğal kırılmaları olduğunu düşündürmektedir (Şekil 1).  

Şekil 1.  İstasyon veri setlerinin türdeşlik kırıklık tarihleri dağılımı. 
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Veri setinden elde edilen Türkiye ortalama sıcaklığı için Mann-Kendal testi uygulandığında 
özellikle 1997 yılı ülkemiz için ortalama sıcaklıklardaki artışların başlangıç yılı olması dikkat çekicidir. 
Ortalama sıcaklık ve Mann-Kendal grafiklerinde test sonucu elde edilen ve bir çok istasyonun birlikte 
göstermiş olduğu TKT’lerin iz düşümlerini görmek mümkündür (Şekil 2). 

 
Şekil 2.  Ortalama sıcaklık ve Mann-Kendal grafikleri (Demircan,M. vd.,2013). 

 
Şekil 3.  Ortalama sıcaklık normalleri ve 1961-2010 serisinin Mann-Kendal eğimleri MAKESENS ile yapılan “Mann-Kendall 
ve Sens’s Eğim Tahmini” sonuçları (***=α: 0.001, **= α: 0.01 anlamlılık seviyesinde, *: α: 0.05 ve +: α: 0.1 anlamlılık 
seviyesini gösterir.) (Demircan,M. vd.,2013). 
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 Demircan vd. 2013 yılında yapmış oldukları çalışmada 1976 yılına kadar bir soğuma (Şekil 2), 
1961-1990sıcaklık normalinde de anlamlı olmasa da bir azalış eğilimi (Şekil 3) gözlenmektedir. 1961-
2010 serisi ve 1981-2010 normalinde kış mevsimi hariç tüm mevsim ile yıllık serilerinde ve 1971-2000 
normalinde ise yaz ile yıllık serilerinde anlamlı artış eğilimi gözükmektedir. 
Aynı şekilde 1981-2010 normallerine göre hazırlanan uzun yıllar ortalama sıcaklık ve yağış anomali 
grafiklerinde de TKT’lerin iz düşümleri görülmektedir (Şekil 4). Yukarıda anlatılan ile uyumlu olarak, 
1981-2010 normaline göre yapılan değerlendirmede de 1971-1978 ve 1982-1993 yılları arasında ve 
1997 yılında negatif anomaliler gözlenmektedir. Yağış grafiğinde TKT tarihlerine karşılık gelen 
anomalilerde pozitifden negatif anomaliye (yada tam tersi) geçişler ise dikkat çekicidir.  

Şekil 4.  Ortalama sıcaklık ve yağış anomali grafikleri (1981-2010 normallerine göre). 
Uzaketkileşim (Teleconnection) atmosferik sirkülasyon desenleri için eğilimi ifade eder ve 

büyük ve uzamsal bitişik olmayan alanlar üzerinde doğrudan veya dolaylı hava koşulları ilişkili 
değişimlerdir. Uzaketkileşim zamanın uzun dönemleri boyunca devam edebilen iyi tanımlanmış 
uzamsal desenler ile karakterize edilir. Uzaketkileşimin kalıcı ve yinelenen doğası sebebiyle bazen 
"düşük frekanslı sirkülasyon değişkenlik modları" denir (Oliver, 2005). Kuzey Atlantik ve Batı 
Avrupa'da atmosferik dolaşımdaki yıllararası değişkenliğin önemli bir kaynağı, okyanus yüzeyinin 
batısındaki gücündeki değişiklikler ile bağlantılı olan, Kuzey Atlantik Salınımı (NOA) olarak 
adlandırılır (Marshall vd., 2001; Oliver, 2005). NAO’nun etkisi, Kuzey Atlantik ve Avrupa'nın içleri 
boyunca uzanır ve orta troposfer yüksekliği alanlarında görülmesine rağmen genellikle bölgesel deniz 
seviyesi basınç alanı üzerinden tanımlanır. NAO’nun genlik ve fazları, mevsimler arası ve on yıllararası 
zaman aralığı ölçeğinde değişim gösterir. NAO,   tüm kuzey yarımküre dolaşımı, yani Arktik Salınımın 
(AO) değişiminin modunun liderliğine derinden bağlıdır. NAO’nun  TKT’lerdeki değerleri; 1971 (0,01), 
1973 (-0,09), 1974 (0,19), 1976 (0,19), 1977 (-0,34), 1984 (0,25), 1987 (-0,12), 1993 (0,18), 1994 (0,58) 
ve  1997 (-0,16)’dir (Şekil 5). Genel olarak NAO’nun pozitif – negatif (yada tamtersi) faz geçişlerin 
TKT ile uyumlu olduğu ve özellikle 1993 (37 istasyon) Anadolu’nun iç kesemlerinde, 1994 (3 istasyon) 
Kuzeydoğu Anadoluda ve  1997 (48 istasyon) Anadolu’nun sahil kesimlerinde olduğu görülmektedir. 
Arktik Salınımda da aynı ilişki bulunmuş ancak NAO ile aynı özelliği göstermesi açısından grafiği 
konulmamıştır.  
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Şekil 5.  Kuzey Atlantik Salınımı (NOA) yıllık değişimi. 
Güneyli Salınım ve sıcak El Niño suları, ENSO (El Niño-Güneyli Salınım) olarak nitelendirilen 

aynı iklim olayının bir parçasıdır . ENSO olayları, normal ya da soğuk (La Niña) koşullarda yüksek 
basıncın güneydoğu Pasifik üzerinde ve alçak basıncın Endonezya üzerinde yerleşmesi ve El Niño 
koşullarında Endonezya alçak basıncına bağlı yükselici hareketlerin orta Pasifik’e kayması ile 
tanınmaktadır. Normal ve El Niño koşullarındaki basınç dağılışı, bölgesel ortalama sıcaklık ve yağış 
koşullarındaki değişiklikleri yönlendirerek, rüzgar ve okyanus dalgalanmalarının değişimi ile 
sonuçlanmaktadır. 1982-1983 El Niño olayı, tarihsel kayıtlara göre ekonomik etkisi en büyük olan 
ENSO olayıdır. 1990’lı yıllarda (1990-1998) oluşan sıcak olayların ve özellikle 1997-1998 şiddetli El 
Niño’sunun da, en az 1982-1983 olayı kadar can ve mal kayıplarına ve ekolojik yıkımlara neden olduğu 
öngörülmektedir. Genel olarak ENSO yıllarına bakıldığında El Niño / La Niña faz geçişlerinde TKT ile 
uyumlu olduğu görülmektedir. Bahsedilen 1982-1983 olayında TKT’de bir kırılma gözükmezken 
sonrasında 1984 yılında Türkiye’nin güneybatısında yer alan 7 istasyonda kırılma gözükmektedir. 
Ayrıca, 1987 (2 istasyon) Konya ve Erzurum’da, 1993 (37 istasyon) Anadolu’nun iç kesemlerinde, 1994 
(3 istasyon) Kuzeydoğu Anadoluda ve  1997 (48 istasyon) Anadolu’nun sahil kesimlerinde olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 1. El Nino ve La Nina yılları ile Türdeşlik Kırılma Tarihleri 
Türdeşlik Kırılma Tarihleri El Nino Yılları La Nina Yılları 

   
 1969-1970  

1971  1970-1971 
  1971-1972 

1973 1972-1973  
1974  1973-1974 
1976  1975-1976 
1977 1976-1977  

   
 1982-1983  

1984   
1987 1986-1987  

  1988-1989 
1993 1991-1992  
1994 1994-1995  
1997  1995-1996 

 1997-1998  
Bilindiği gibi iklim etkileyen etmenlerden bir tanesi de deniz suyu sıcaklıklarıdır. Ülkemizin ise 

üç tarafının denizler ile çevrili olması farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasının bir nedenidir. Bu 
nedenden dolayı denizsuyu sıcaklıkları ile TKT arasındaki ilişki de incelenmiştir. TKT’ler içindeki 
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istasyonlardan deniz kenarındakiler; 1971’de 11 istasyondan 6 tanesi (Samsun,Kumköy, Kireçburnu, 
Şile, Bodrum ve Dalaman), 1973’de 2 istasyon bir tanesi (Finike), 1974’ 2 istasyon (Antalya ve 
İskenderun), 1976’da 24 istasyondan 2 tanesi (Antakya ve Mersin), 1977’de 15 istasyon tamamı iç 
kesimde, 1984’te 7 istasyon tamamı sahil kesimi (Aydın, İzmir, Akhisar, Simav, Ödemiş, Alanya ve 
Anamur), 1987’de 2 istasyonda iç kesimde, 1993’te 37 istasyondan 4 tanesi (Antakya, Mersin, Trabzon 
ve Finike), 1994’te 3 istasyonun tamamı iç kesim ve  1997’de 48 istasyondan 10 tanesi haricinde kıyı 
kesimde olduğu görülmektedir. Denizsuyu sıcaklıkları uzun yıllar bölgesel ortalama sıcaklıklar olarak 
incelendiğinde: Karadeniz’de 1973, 1987 ve 1994; Marmara’da 1973, 1976, 1987 ve 1997; Ege’de 1971, 
1974, 1977, 1984, 1993, 1994, 1996 ve 1998; Akdeniz’de 1972, 1976, 1982, 1983, 1987, 1992, 1993 ve 
1997 yıllarında dahasoğuk oldukları görülmüştür (Şekil 6). TKT’ler ile denizsuyu sıcaklıkları arasında 
nispeten bir uyum görülmektedir. 

Şekil 6.  Akdeniz uzun yıllar ortalama denizsuyu sıcaklıkları (Taştan, F., 2013). 
TKT’lerin nispeten karasal ve denizel özellik göstermelerinde denizsuyunun yıllık ortalama 

değerlerinin yukarıda bahsedilen uyumunun ötesinde yıl içerisindeki deseni ve dağılımı önem 
kazanmaktadır. Bu durum 1993 ve 1997 yıllarında daha net gözükmektedir. 1993 yılı Ocak ayında 
Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Batı Akdeniz’de yüksek denizsuyu sıcaklıkları,  Türkiye çevresindeki 
denizlerde ise düşük denizsuyu sıcaklıkları ve Aralık ayında Akdeniz’de özellikle batısında yüksek 
denizsuyu sıcaklıkları ve Türkiye çevresindeki denizlerde ise düşük denizsuyu sıcaklıkları 
görülmektedir (Şekil 7).  

 
Şekil 7.  1993 yılı denizsuyu sıcaklıkları. 

1997 yılı ocak ayında Kuzey Denizi ile Baltık Denizi’nde (çok düşük olmak üzere) ve Batı 
Akdeniz’de düşük denizsuyu sıcaklıkları,  Türkiye çevresindeki denizlerde ise çok yüksek denizsuyu 
sıcaklıkları ve aralık ayında Akdeniz’de yüksek denizsuyu sıcaklıkları, Adriyatik, Ege Denizi ile 
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Karadeniz’de ise düşük denizsuyu sıcaklıkları görülmektedir (Şekil 8). Denizsuyu sıcaklıklarındaki bu 
desen farklılıklarının TKT’nin 1993 yılında karasal istasyonlarda, 1997 yılında ise kıyı kesimlerinde 
ortaya çıkmasının bir nedeni olduğu düşünülmektedir. 

 
Şekil 8.  1997 yılı denizsuyu sıcaklıkları. 

Standart Yağış İndeksi (SPI) ile yapılan kuraklık analizindeki yağışlı dönemlerden yağışsız dönemlere 
geçiş zamanları ile TKT’lerinin örtüşmesinin anlamlı olduğu düşünülmektedir (Şekil 9). 

 
Şekil 9.  Standart Yağış İndeksi (SPI) kuraklık analizi (MGM). 

Şensoy vd. 2014’te yapılan çalışmada iklim değişikliğinin bitkilerin fenolojik safhalarına olan 
etkileri incelenmiştir. Buğday başaklanma tarihleri ve ortalama sıcaklıkların sapması arasında ilişkiyi 
göstermişler ve buğday başaklanma tarihleri 1994’ten sonra değişen pozitif sıcaklık anomalileri ile 
aniden değiştiğini göstermişlerdir (Şekil 10). 

 
Şekil 9.  Türkiye’de buğday başaklanma tarihleri (BBT) ve ortalama sıcaklıkların sapması 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ: 

İklim çalışmalarında iklim verilerinin eğim (trend) analizleri oldukça yer kaplamakta değişik 
istatistiki yöntemler kullanılarak yürütülmektedir. İklimin zaman bağımlı davranış izlerini gösteren bu 
çalışmalarda türdeşlik ve süreklilik önemlidir. Eğim analizlerinin ilk basamağı türdeşlik analizleridir. 
Türdeş olamayan veri setleri istatistik çalışmalarda doğru sonuç vermezler. Türdeşliği bozuk olan veri 
serilerinde veribilgi (metadata) kullanılarak türdeşliğin sağlanması gereklidir.  

İklim verileri toplanırken ya da alınırken veribilgi setleriyle birlikte sağlanmalıdır. Böylelikle 
verideki değişimin iklimden mi yoksa gözlemden mi kaynaklandığı anlaşılabilir. Aksi durumda veri 
setleri ile yapılan  istatistik çalışmalarından yanlış çıkarımlar yapılması olasıdır. 
Çalışmada türdeşlik testlerinin sadece veri setlerindeki bozuklukları değil aynı zamanda iklimde 
meydana gelen değişimleri de gösterebildiği sunulmuştur.  

Bu tarihlerin başta ortalama sıcaklık ile yağış normalleri (1981-2010), uzak-etkileşim 
(teleconnection) salınımları, denizsuyu sıcaklıkları gibi iklim göstergeleri ve SPS kuraklık indisi, 
buğday başaklanma tarihleri gibi indisler ile incelenmiş ve uyumluluk gösterdikleri anlaşılmıştır.  
Ortalama sıcaklıklarda elde edilen kırılma tarihleri yaklaşık son yarım asırda meydana gelen ve özellikle 
son yirmi yılda kendini belirgin bir şekilde gösteren sıcaklık artışında değişimin mihenk taşlarıdır. 
İklim Değişikliği ile ilişkilendirilen sıcaklık artışlarının diğer iklim göstergeleri ile ilişkilendirilmesi ve 
bu ilişkilerin sonuçlarının detaylı incelenmesi gelecekte meydana gelebilecek artışların oluşturacağı 
değişimleri anlamamıza yardımcı olacaktır.    
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Kurak Koşulların Bitki Üzerindeki Etkilerinin Yakın Mesafe 

Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İncelenmesi: Ön Bulgular 

Effects of drought condition on vegetation response using remote sensing 
neighborhood distance techniques: preliminary finding 

Murat KARABULUT*, Muhterem KÜÇÜKÖNDER, Ahmet KARAKOÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

Öz: Yeşil bitkiler içerdikleri klorofil pigmentleri sayesinde özellikle de mavi ve kırmızı dalga boyları olmak üzere 
görünür ışığın büyük bir kısmını yutarken yeşil ışığın büyük kısmını yansıtırlar. Bitkilerdeki klorofil içeriği bitkinin 
farklı gelişim aşamalarına ve çeşitli doğal ya da insan kaynaklı stres koşullarına bağlı olarak değişir. Reflektans 
ölçümleri ile bitkilerdeki klorofil içeriğini hızlı ve doğru bir şekilde izlemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı 
kurak koşullar ve bitkilerin spektral davranışları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Spektral ölçümler seçilen 
dört hedef bitki (Çayır, Typha spp., Böğürtlen, Fıstık çamı) üzerinde yapılmıştır. Spektral veriler taşınabilir 
HandHeld spektroradyometre kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler NDVI ve NDRE gibi bitki 
indekslerinden faydalanılarak yorumlanmıştır. Sonuçlar Çayır ve Typha bitkilerinin Böğürtlen ve Fıstk çamına 
göre kurak koşullardan daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle yeryüzünün en önemli gen 
kaynaklarından olan çayır ve meralar yalnızca ekonomik değil ekolojik yönden de yakından izlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, kuraklık, bitki reflektansı, NDVI, NDRI.  
 
Abstract: Green plants absorb much of the visible light wavelengths, particularly the blue and red light waves, 
and reflects much of the green light waves because of chlorophyll content. Chlorophyll content in plants changes 
throughout different stages of plant development and is affected when exposed to various kinds of natural and 
anthropogenic stresses. Reflectance measurement makes it possible to quickly and accurate assess the 
chlorophyll content in plants. The aim of this study was to investigate the spectral behavior of the relationship 
between drought condition and vegetation response. The spectral reflectance of four target species (Grass, 
Typha spp., Blackberry, Stone pine) were measured. A portable HandHeld spectroradiometer was used to collect 
the spectral reflectance data from target species. Collected data was interpreted using vegetation index such as 
NDVI and NDRE. The results of study indicated that Grass and Typha are more affected of drought condition 
than Blackberry and Stone pine. In this reason grasslands that one of the important gene pool on earth should 
evaluated with not only economical but also ecological aspect. 

Keywords: Remote sensing, drought, plant reflectance, NDVI, NDRE. 
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Giriş 

Doğal ya da yapay her obje elektromanyetik radyasyonun belli bölümlerini fiziksel ve kimyasal 
karakterine bağlı olarak yutar ya da yansıtır. Bitkilerde de ışığın yutulma ve yansıma özellikleri bitkinin 
yaprak kalınlığı, mezofil yapısı, klorofil ve karotenoid içeriği, su içeriği ve fotosentetik etkinliği gibi 
değişkenlere göre farklılaşabilir (Mohammed vd., 2000). Buna karşın sağlıklı bitkiler, su ve toprak gibi 
diğer doğal objelerle karşılaştırıldığında kendine has yansıma özelliklerine sahiptir. Bu özellikler kabaca 
mavi ve kırmızı bölgede düşük, yeşil bölgede görece yüksek ve yakın kızılötesi (NIR) bölgede ise 
oldukça yüksek yansıma olarak belirginleşir.  

Klorofil pigmentleri mavi ve kırmızı ışığı fotosentetik enerji için kullanır. Yeşil ışık ise 
fotosentez aktivitesi için kullanılmaz ve bu yüzden bitkilerin çoğu yeşil görünür. Sağlıklı bir bitkide 
bahar ve yaz ayları boyunca dominant pigment olan klorofil sonbaharda azalmaya başlar ve karotenoid 
pigmentleri dominant olur. Bu nedenle bitkinin rengi de yeşilden sarıya dönmeye başlar. Ancak 
bitkideki klorofil içeriğinin değişmesi ile birlikte absorbe edilen solar radyasyonunn miktarı da değişir 
ve bu durum fotosentetik aktiviteyi direk olarak etkiler (Gitelson vd., 2003). Yalnızca yıllık fenelojonin 
bir sonucu olarak değil bitki gelişiminin farklı aşamaları, yaşlanması, doğal veya insan kaynaklı stres 
faktörleri de bitkideki klorofil içeriğinin azalmasına neden olmaktadır (Gitelson ve Merzleyak, 1996, 
1998; Sims ve Gamon, 2002; Perez-Preigo vd., 2005; Başayiğit ve Şenol, 2009). Bu da bitkinin 
fotosentez kabiliyetini ve dolayısıyla yaşamsal aktivitelerini doğrudan etkiler.  

Bitki sağlığını etkileyen önemli stres kaynaklarından birisi de kuraklıktır. Bitkiler hayatta 
kalabilmek ve diğer yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilmek için ışık kadar belli miktarda suya da 
ihtiyaç duyarlar. Bu suya ulaşamadıklarında ise su stresi ortaya çıkar (Govender vd., 2009). Kuraklığın 
bitki üzerindeki etkileri; ozmotik düzenleme (hücre turgorlarını koruyabilmek için hücre içinde bazı 
organik çözeltileri biriktirmek suretiyle ozmotik potansiyeli düzenlemeye çalışma), stomal hareket 
(ozmotik basıncı azalan stoma hücrelerinin turgorunu kaybederek kapanması), protein 
metabolizmasında bozukluk (proteinlerin parçalanması ve protein sentezinin azalması), nitrat 
indirgenme aktivitesi (NO3 halindeki azotun bitkiler için yararlı forma dönüştürülmesinin 
engellenmesi), hormonal dengenin değişmesi (ABA ve Ethylen hormonlarının seviyesinin yükselmesi 
ve bitkide yaşlanmanın başlaması) ve fotosentezin azalması (su kaybını önlemek amacıyla stomaların 
kapanması ve fotosentez için gerekli CO2’nin alımının önlenmesi) şeklinde ortaya çıkar (Çırak ve 
Esendal, 2006; Kuşvuran, 2010). Bu kapsamda değerlendirildiğinde bitkilerin ışık ve su istekleri 
değerlendirilirken pigment içeriğinin anlaşılması son derece önemlidir. 

Bitkilerin yaşamsal aktivitelerini ölçmede kullanılan geleneksel yöntemler genellikle bitkiden 
örnek almayı gerektirir ve aynı yaprak veya dal üzerinde sürekli ölçümler yapma olanağı yoktur. Öte 
yandan bunlar pahalı laboratuvar analizleri ve yoğun işgücü gerektirir. Buna karşın uzaktan algılama 
yöntemleri ile (spektral reflektanslar toplanması gibi) yapılan çalışmalar hızlı, ucuz, bitkiye zarar 
vermeyen ve geniş alanlarda çalışma yapmaya uygundur (Sims ve Gamon, 2002). 
Bu çalışmanın amacı hedef bitkilerin zaman içerisindeki spektral değişimlerini inceleyerek yağışla olan 
ilişkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda cevabını aradığımız araştırma soruları: (a) Hedef bitkilerin 
spektral davranışları zaman içerisinde nasıl değişir (b) Fenolojik devreler hangi bitkiler arasında nasıl 
ve ne zaman farklılıklar gösterir (c) Yağış ile bitkilerin spektral davranışları arasında nasıl bir ilişki 
vardır, olarak belirlenmiştir. 

Kuram 
Yağış ve sıcaklık koşullarındaki değişim farklı ekosistemlerdeki bitkiler üzerinde kendine has 

tepkisel desenler ortaya çıkarır (Narumalani vd., 2005). Akdeniz bölgesi gibi %25’in üzerinde yağış 
değişkenliğine sahip (Ölgen, 2010) alanlarda iklim-bitki ilişkisinin tür düzeyinde araştırılması son 
derece önemlidir. Bitkilerdeki kuraklığa dayalı su stresinin klorofil miktarı üzerindeki etkileri (Sims ve 
Gamon, 2002), klorofil konsantrasyonundaki değişimin de spektral davranışlarda yarattığı değişimler 
(Gitelson ve Merzleyak, 1996, 1998) bilindiğinden bitkilerin spektral davranışları ile kuraklığa verdiği 
tepkilerin ölçülmesi bu çalışmanın kuramsal temelini oluşturur. Öte yandan tüm dünyada uydu 
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verilerinin bu tür çalışmalarda oldukça önemli ve pratik bilgiler ürettiği gözlenirken ülkemizde bu 
teknolojiden yararlananların sayısının oldukça az olduğu söylenebilir (Karabulut, 2006). Bu çalışma 
küresel bir tartışma konusu olan iklim değişimleri ve bitkilerin bu değişimlere verdiği tepkiler 
kapsamında modern teknikler kullanılarak sonuçlar üretmeyi ve yapılan tartışmalara katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. 

İlgili Çalışmalar 

Daha önce yapılmış olan birçok çalışmada çeşitli stres faktörleri ile bitki arasındaki ilişkiler 
yakın mesafe uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Carter ve Knapp, 2001; Campbell 
vd., 2007; Clay vd., 2006; 2007; Datt, 1998;  Dobrowski vd., 2005; Gitelson vd., 2003; Gitelson ve 
Merzleyak, 1996, 1998; Sims ve Gamon, 2002; Shimada vd., 2012, bitkilerdeki stres koşullarına bağlı 
olarak değişen klorofil konsantrasyonu ile reflektans karakteristikleri arasındaki ilişkiler üzerine 
odaklanmışlardır. Bu çalışmalarda 550 ve 700 nm civarındaki bölgenin (Datt, 1998; Gitelson ve 
Merzleyak, 1996; Sims ve Gamon, 2002) klorofil konsantrasyonuna hassas olduğunu, buna karşın 400-
480 nm arası ve 730 nm üzerindeki bölgenin hassas olmadığını ve bu yüzden R750/R550 ve R750/R700 
oranlaması ile klorofil konsantrasyonu arasında yüksek korelasyon olduğunu (Mohammed vd., 2000) 
ifade etmişlerdir. Öte yandan REIP, NDRE, NDNI, SR ve NDVI gibi birçok bitki indeksinin farklı 
kombinasyonları bitki  aktivitelerini izlemek için kullanılmıştır (Barnes vd., 2000; Siegmann vd., 2013; 
Yu vd., 2012). 

Türkiye’de ise uzaktan algılama yöntemlerini kullanarak tarım bitkileri üzerinde yapılan 
çalışmalar varsa da Coğrafya disiplini içerisinde iklim-doğal bitki örtüsü ilişkilerini araştıran sınırlı 
sayıda araştırma ve araştırmacı mevcuttur. Bunlar arasında uydu verilerini kullanarak yapılan 
çalışmalarda (Karabulut, 2002, 2003, 2006; Karabulut ve Çelik 2012; Çelik, 2012; Çelik ve Karabulut, 
2013;) en sık kullanılan bitki indisleri NDVI, VI, DVI, LAI olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın mesafe 
uzaktan algılama verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda ise 700-730 nm civarında su içerisinde 
yaşayan bitkilerin (Karabulut, 2007), 550-580 nm civarı ile 880-950 nm civarındaki bölgenin de sulak 
alan bitkilerinin ayrımında kullanılabileceği (Karabulut vd., 2013) ifade edilmiştir. 

 Materyal ve Yöntem 
Çalışma alanı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesindeki yarı 

doğal ormanlık alan seçilmiştir. Çalışma alanı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır ve Kahramanmaraş 
istasyonuna yıllık ortalama 735,8 mm yağış düşer. En yağışlı aylar Aralık (129, 2 mm) ve Ocak (125, 4 
mm) , en kurak aylar da Temmuz (1,0 mm) ve Ağustos (0, 5 mm) aylarıdır. Yağışlar Ekim ayından 
itibaren aylık 50 mm’nin üzerine çıkar ve Mayıs ayından itibaren de aylık 50 mm’nin altına düşer.  

 
Şekil 1. Çalışma alanının lokasyonu ve görünümü 
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Çalışma için seçilen hedef türler: Çayır bitkisi (ot formasyonu), Typha spp. (ot formasyonu), Böğürtlen 
(Rubus fructicosus) (çalı formasyonu) ve Fıstık çamı (Pinus pinea) (ağaç formasyonu) olarak 
belirlenmiştir. 

 
 Foto 1. Çalışma için seçilen hedef türler. 

 Seçilen hedef türlerin spektral özelliklerinin belirlenmesi için ASD FieldSpec® HandHeld 
spektroradyometresi kullanılmıştır. Kullanılan cihaz 750 sürekli bandda veri toplama kapasitesine 
sahiptir. Ölçümler 325 ile 1075 nanometre (nm) arasında ve 1 nm aralığında yapılmıştır. Kullanılan 
sensör sistemi (algılayıcı), optik lens, kontrol ünitesi ve taşınabilir bilgisayardan oluşmaktadır. 
Ölçümlerde 25 derecelik (bare) optik kullanılmıştır. Sensör hedeften yaklaşık 75 cm mesafede tutularak 
30 cm tarama alanını (IFOV) kapsayacak şekilde ölçümler gerçekleştirilmiştir. Reflektans verileri 
toplanmadan önce ilk olarak güneş ışığı optimizasyonu yapılmış, daha sonra da beyaz spektralon 
referans alınarak cihaz kalibrasyonu yapılmıştır. Toplanan veriler kalibrasyon için kullanılan beyaz 
panelden yansıyan reflektans değerleri ile oranlanarak yamsıma değerleri yüzde olarak hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar formül 1 kullanılarak yapılmıştır (Han ve Rundquist, 1994). 

                                                      (1) 
 Burada L(λ); hedefin radyant dalga boyunu (bitkiden ölçülen yansıma değerini), S(λ); kalibrasyon 
panelinden elde edilen yansıma değerini, Cal(λ); kalibrasyon faktör değerini göstermektedir. 

Verilerdeki gürültü hatalarının önüne geçmek amacıyla veriler üzerinde yumuşatma işlemi 
uygulanmıştır. Bu uygulamada her bir örneklem için üç farklı ölçüm yapılıp, bunların ortalamaları 
alınmıştır. Özellikle 400 nm’nin altında ve 1000 nm’nin üzerindeki veriler içerisindeki gürültü hataları 
istenmediği için hesaplamalara dâhil edilmemiştir. 

Ölçümler 2014 yılının Ocak-Eylül ayları arasında (çayır bitkisi için başlangıç Şubat ayı) 
yaklaşık 30 günde bir, bitki aktivitelerinin artmaya başladığı Mart ayından itibaren de yaklaşık 15 günde 
bir yapılmıştır. Ancak bu çalışma için değerlendirmeler aylık bazda yapılacaktır. Ölçümlerin tamamı 
temiz, bulutsuz ve güneşli günlerde, saat 10:00-12:00 arasında yapılmıştır. Bu saatlerde ölçüm yapılarak 
güneş dikliğinde meydana gelen değişimlerin etkisinin minimum düzeyde tutulması amaçlanmıştır. 
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Foto 2. Arazi çalışmalarında yapılan ölçümler 

Arazi çalışmalarıyla toplanan spektral verilerin yorumlanması için farklı bitki 
indekslerinden faydalanılmıştır. En sık kullanılan bitki indislerinden birisi olan NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) kırmızı ışığın bitkilerdeki klorofil tarafından 
yutulması, buna karşın NIR bölgesindeki ışığın mezofil tarafından güçlü bir şekilde 
yansıtılması prensibine dayanır. Multispectral uydu verilerinde band kombinasyonları ile 
formülize edilen NDVI (Örn; Landsat TM için band4 ve band3), hyperspectral verilerde 
doğrudan dalga boyları kullanılarak hesaplanır. Literatürde birçok kombinasyon bulunmakla 
birlikte bu çalışmada Girma vd., (2013), tarafından önerilen formül 2 kullanılmıştır.      
  

Verileri yorumlamada kullanılan bir diğer indeks de NDRE (Normalized Difference 
Red Edge Index)’dir. Red edge; kırmızı ve NIR arasındaki bölgede meydana gelen keskin 
yükseliş alanı (690-740 nm arası) olarak tanımlanabilir (Curran vd., 1990; Govender vd., 2009). 
Bitkilerdeki klorofil içeriği hakkındaki araştırmalarda NDVI ile birlikte kullanılması tercih 
edilen NDRE hesaplamasında Barnes vd., (2000), tarafından önerilen formül 3 kullanılmıştır.

 

Elde edilen reflektans değerleri ile ölçüm periyodu boyunca (Ocak-Eylül 2014) 
Kahramanmaraş istasyonuna düşen yağış değerleri grafiklendirilerek birlikte yorumlanmıştır. 
Hem inceleme periyodunun kısalığı hem de araştırmanın halen devam etmesi nedeniyle yağış-
yansıma ilişkileri detaylı istatistik analizlerle yorumlanmamıştır. Çalışmanın ilerleyen 
safhalarında bu analizler detaylı olarak yapılacaktır. 

 

3) 
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Analiz ve Bulguların Yorumlanması 

Bu araştırmada kara üzerinde yaşayan ot, çalı ve ağaç formasyonlarına ait bitkilerin spektral 
özelliklerini incelemek amacıyla spektroradyometrik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler her ay 
düzenli olarak tekrar edilmiştir. Spektral ölçümler neticesinde her bir tür için elde edilen reflektans 
değerleri için grafikler oluşturulmuştur ve yansıma değerleri yüzdesel olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 
çalışma periyodu boyunca düşen yağışlar ile uzun yıllar yağış ortalamalarının karşılaştırılması amacıyla 
yağış grafiği oluşturulmuştur. 

 
Şekil 2. Çalışma alanına uzun yıllar ve çalışma periyodu boyunca düşen yağışlar 

Çalışma sahasına en yakın istasyon olan Kahramanmaraş istasyonuna düşen yağışlar 
incelendiğinde 2014 yılı yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre oldukça düşük olduğu görülmektedir 
(Şekil 2). Aylık düzeyde değerlendirildiğinde de Mart ve Haziran ayları dışındaki tüm aylarda uzun 
yıllar ortalamasının oldukça altında yağış değerleri gerçekleşmiştir. Çalışma periyodu içerisindeki 
dokuz aylık dönem verileri (Ocak-Eylül)  istatistiksel anlamda detaylı kuraklık analizleri yapmak için 
yeterli değildir. Ancak 2014 yağışlarının uzun yıllar ortalamasının oldukça altında olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu nedenle arazi ölçümleriyle bitkilerden elde edilen veriler bu yılın kurak bir yıl olduğu 
ön kabulüyle değerlendirilecektir. Halen devam etmekte olan bu çalışmanın ileriki aşamalarında; 2014 
yılı (kurak yıl), uzun yıllar ortalamasına yakın yağış yılı (normal yıl) ve uzun yıllar ortalamasının 
üzerinde yağışların meydana geldiği yıllar (nemli yıl) değerlendirilerek bitkilerin bu yağışlara verdikleri 
spektral tepkiler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

 Çayır bitkisi için Ocak ayında veri toplanamamış, bu bitki ile ilgili ilk ölçüm Şubat ayında 
yapılmıştır. Şekil 3(a)’dan da de anlaşılacağı üzere Şubat ayında çayır bitkisi sağlıklı bir bitkinin 
karakteristik eğrisini sergilememektedir. Yeşil pik bölgesi oluşmadığı gibi kırmızı yutulma bölgesi de 
belirgin değildir. Yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiği Mart ayında da bitkide 
herhangi bir canlanma izlenmemekte, aksine daha da doğrusal bir spektral yansıma karakteri ortaya 
koymaktadır. NDVI ve NDRE değerleri de bitkinin yeterli fotosentetik aktiviteyi sağlayamadığını 
gösterir. Nisan ayında da önemli bir değişim gözlenmezken Mayıs ayına gelindiğinde 550 nm civarında 
belirginleşen yeşil pik bölgesi, 690 nm civarında belirginleşen kırmızı yutulma bölgesi ve önemli ölçüde 
değişen NDVI ve NDRE değerleri bitkinin yaşamsal aktivitesinin arttığını göstermektedir. Haziran 
ayında kırmızı yutulma bölgesi belirgin olsa da bir önceki aya göre daha doğrusal bir grafik 
sergilemesinin yanında NDVI ve NDRE değerlerinden de fotosentez aktivitesinin yavaşladığı 
anlaşılmaktadır. Temmuz ve Eylül aylarında ise bitki aktivitesi durma noktasına gelmiştir (Şekil 3(d) ). 
Adjorlolo vd., (2012), üç farklı çayır bitkisi üzerinde yaptıkları ölçümlerde çok daha yüksek yansıma 
değerleri elde etmişlerdir. Dolayısıyla ölçüm periyodu boyunca çayır bitkisinin kurak olarak 
değerlendiren yıldan etkilendiğini söylemek mümkündür.  
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Typha bitkisi Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca giderek yavaşlayan bir fizyolojik karakter 
sergiler. Bu süre boyunca yansıma grafiğinin giderek daha doğrusal bir yapı göstermesi ve NDVI ve 
NDRE değerlerindeki düşüş bu durumun açık bir göstergesidir. Nisan ayında da önemli sayılabilecek 
herhangi bir gelişim gözlenmezken Mayıs ayına gelindiğinde yeşil pik bölgesi ve kırmızı absorbsiyon 
bölgesindeki belirginlik bitkinin canlanmaya başladığının göstergesidir. Çayır bitkisinde olduğu gibi 
Typha bitkisinde Mayıs ayında gözlenen NDVI ve NDRE değerlerindeki artış oldukça dikkat çekicidir. 
Ancak Haziran ayında başlayan fizyolojik yavaşlama Temmuz ve Eylül aylarında da devam ederek 
bitkinin yaşamsal aktiviteleri neredeyse sonlanır (Şekil 4(d)). Karabulut vd., (2013), Typha bitkisiyle 
çok benzer ekolojik istekleri olan Scirpus ve Juncus bitkileri üzerinde ölçümler yapmışlardır. Suya 
erişmede herhangi bir stres durumu yaşamayan bitkilerin spektral verilerinden oldukça yüksek 
fotosentez aktivitesi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle Typha bitkisinin de tıpkı Çayır bitkisinde 
olduğu gibi kurak yıldan etkilendiği söylenebilir. Fakat hem Çayır bitkisi hem de Typha’da daha detaylı 
bir analiz ve değerlendirme yapabilmek için bu yılın yansıma verilerinin normal ya da yağışlı bir yılın 
verileriyle karşılaştırılması gerekmektedir. 

Böğürtlen (Rubus fructicosus) bitkisi yukarıda incelenen diğer iki otsu türün aksine Ocak, Şubat 
ve Mart ayları boyunca yaşamsal aktiviteleri giderek artan bir karakter sergiler.  Bu durum NDVI ve 
NDRE değerlerinden de anlaşılabilir. Ancak Nisan ayında başlayan ve Mayıs ayında artarak devam eden 
değişim bu çalışmada rastlanan en dramatik farkı oluşturur. Bu aylarda tipik bir sağlıklı bitki karakteri 
gösteren reflektans eğrileri incelendiğinde yeşil pik bölgesinde, kırmızı yutulma bölgesinde ve NIR 
yansıma bölgesindeki belirginlik oldukça dikkat çekicidir. Değişimin şiddeti NDVI ve NDRE 
değerlerinden de anlaşılabilir. Haziran ayında da devam eden güçlü fotosentetik etkinlik Temmuz ayında 
azalmaya başlar ve Eylül ayına kadar bu azalma devam eder (Şekil 5(d)). Dehaan vd., (2007), 
Avustralya’da Ocak ayında yaptıkları ölçümlerde bu çalışmada Haziran-Temmuz aylarındaki ölçümlere 
benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Yeşil pik bölgesinin 550 nm’de, kırmızı absorbsiyon bölgesinin ise 
680 nm civarında belirginleştiğini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda bakıldığında elde edilen sonuçlar 
literatürle paralellik göstermektedir. 

  

  
Şekil 3. Çayır bitkisine ait spektral ölçüm değerleri 
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Şekil 4. Typha spp. bitkisine ait spektral ölçüm değerleri 

  

  
Şekil 5. Böğürtlen (Rubus fructicosus) bitkisine ait spektral ölçüm değerleri 
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Şekil 6. Fıstık çamı (Pinus pinea) bitkisine ait spektral ölçüm değerleri 

  

  
Şekil 7. Hedef türlerin çalışma periyodu boyunca ölçülen spektral davranışları 
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Fıstık çamı (Pinus pinea) bitkisi, incelenen diğer türlerle kıyaslandığında zamansal değişimi 
belirgin olmayan spektral davranışlar sergilemiştir. İnceleme periyodu boyunca kara üzerinde yaşayan 
sağlıklı bir bitkinin tipik yansıma karakterini ortaya koyan Fıstık çamında belirgin detay Ocak, Şubat ve 
Mart ayları boyunca NIR bölgedeki yansımada meydana gelen istikrarlı azalmadır. Dikkat çekici bir 
başka durum da Temmuz ve Eylül aylarında kırmızı yutulma bölgesindeki azalmadır. Hissedilen bu 
değişim NDVI ve NDRE değerlerinde de açıkça görülmektedir. Zira bu aylarda hem NDVI hem de 
NDRE değerleri inceleme periyodunun en düşük değerlerine ulaşır (Şekil 6(d)). Curran vd., (1990), 
çalışmalarında klorofil içeriği yüksek ve düşük olan Çam bitkisinin yansıma eğrilerini 
değerlendirmişlerdir. Bu çalışmaya göre değerlendirildiğinde incelenen Fıstık çamından elde edilen 
yansıma eğrileri bitkinin sağlıklı olduğunu, başka bir anlatımla kuraklığa bağlı su stresinden önemli 
düzeyde etkilenmediğini göstermektedir. 

Her ay yapılan düzenli ölçümler neticesinde; Çayır ve Typha bitkilerinin kara üzerinde yaşayan 
sağlıklı bir bitkinin reflektans eğrilerini oluşturamadığı, buna karşın Böğürtlen bitkisinin Nisan ayı ile 
birlikte yüksek fotosentetik aktivite gösterdiği, Fıstık çamının Temmuz ve Eylül aylarında azalan 
fotosentez yeteneğine karşın ise yıl içerisinde büyük değişimler göstermeden sağlıklı bir bitkinin genel 
karakterini sergilediği tespit edilmiştir. 

Sonuç 
Bu çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüsü içerisinde hedef türler olarak 

seçilen ot, çalı ve ağaç formasyonlarına ait 4 farklı bitkinin (Çayır bitkisi, Typha spp., Böğürtlen (Rubus 
fructicosus) ve Fıstık çamı (Pinus pinea)) 2014 yılının Ocak-Eylül ayları arasındaki spektral davranışları 
incelenmiştir. Ayrıca çalışma periyodu boyunca düşen yağışlarla bitkilerin spektral davranışları arasında 
ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Kahramanmaraş istasyonuna düşen 2014 yağışlarının uzun yıllar 
ortalamasına göre oldukça düşük olması nedeniyle bu yılın kurak yıl olduğu ön kabulüyle 
değerlendirilmeler yapılmıştır. Bu kapsamda bakıldığında otsu türler olan Çayır ve Typha spp. 
bitkilerinin çok düşük bir yaşamsal aktiviteyle yılı geçirdikleri, Mayıs ayında canlanma belirtileri olsa 
da yeterli klorofil düzeyine ulaşamadıkları tespit edilmiştir. Ancak literatüre bakıldığında sağlıklı otsu 
türlerin çok daha yüksek fotosentetik aktiviteye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın çalı 
formasyonuna ait Böğürtlen (Rubus fructicosus) bitkisinin Nisan ayından itibaren fotosentez 
aktivitesinin oldukça yüksek düzeylere çıktığı ve bunun Eylül ayına kadar devam ettiği belirlenmiştir. 
Böğürtlen (Rubus fructicosus)’in yaprak döken bir bitki olması ve bahar aylarıyla birlikte kanopisindeki 
yoğunluğun artması bu durumun en önemli nedenidir. Bu bitki ile ilgili bulgular literatürdeki sağlıklı 
bitki tarifine uymaktadır. Fıstık çamı (Pinus pinea) bitkisi yılın neredeyse her döneminde istikrarlı bir 
şekilde aktivitesine devam etmiştir. Bitkinin spektralarında herhangi bir tepkiselliğe rastlanmamakla 
birlikte bu durumun literatürle de uyumlu olduğu söylenebilir. Bu durumda yağış koşullarına en yüksek 
tepkinin otsu türler tarafından verildiğinin tespit edilmiş olması yeryüzünün en önemli gen kaynaklarını 
barındıran çayır ve meraların yalnızca ekonomik değil, ekolojik açıdan da dikkatle değerlendirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Son yıllarda birçok obje için reflektans değerleri toplanmakta, arşivlenmekte ve çeşitli 
çalışmalarda yayınlanmaktadır. Birçok materyalin spektral davranışları araştırılmakta ve reflektans 
eğrileri spektral veri tabanlarında arşivlenmektedir. Bitkilerin klorofil içeriği ve buna bağlı olarak 
çevresel stres koşullarına verdiği tepkiler klasik yöntemlerle oldukça maliyetli ve tahrip edicidir. Bu 
çalışmada da kullanılan uzaktan algılama yöntemleri hızlı, ucuz ve doğruluk oranının yüksek olması 
gibi avantajları nedeniyle tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde de daha fazla 
sayıda araştırmacının daha modern teknikler kullanması, ülkemizdeki ekolojik süreçlerin daha iyi 
anlaşılması açısından hayati öneme sahiptir. 
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Türkiye’de İklim Değişikliğinin Meyve Ağaçları ve Tarla 

Bitkilerinin Fenolojik Dönemlerine Etkileri  

Effects of climate changes on fruit trees and wheat phenological periods in  
Turkey 

N.Türkoğlu1*, İ. Çiçek1, S. Şensoy2 
1) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara 
2) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara 
 
Öz: Bu çalışmada Türkiye’de iklim değişikliği ile bitkilerin fenolojik dönemlerindeki değişiklikler 
arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 1971 -2012 yıllarına 
ait iklim verileri ile fenolojik veriler temin edilmiştir. Veriler Excel ortamında düzenlenerek her bitkinin 
fenolojik dönemleri için gerekli gün sayıları hesaplanmıştır. Yöntem olarak sıcaklık verisi ile fenolojik 
veriler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış ve Mann Kendall trend analizi ile eğilimlerine 
bakılmıştır. Türkiye’de 1994 yılından bu yana pozitif sıcaklık anomalileri bulunmuştur. Elma, kiraz ve 
buğdayın fenolojik dönemleri ile bitki gelişiminin fazla olduğu şubat -mayıs ortalama sıcaklıkları arasında 
negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu durum bitkilerinin artan sıcaklıklarına tepki olarak fenolojik 
dönemlerini erkene kaydırdıklarını göstermektedir. Elma, kiraz ve buğdayın hasat tarihleri için 
hesaplanan trend sırasıyla -25, -22, -40 gün/100 yıl şeklindedir. Şubat-mayıs arası sıcaklıklarda 1.0°C’lik 
artışın anılan bitkilerin hasat tarihlerini sırasıyla 5, 4 ve 8 gün erkene kaydıracağı hesaplanmıştır. 21 . 
yüzyıldaki iklim değişikliği projeksiyonlarına göre bitkilerin fenolojik devrelerinde daha fazla 
değişiklikler olacağı beklenmektedir.  
Anahtar kelimeler: Fenoloji, elma, kiraz, buğday,  Türkiye  
 
Abstract:  In this study we tried to find relationships between changes in temperature and phenological stages of 
fruit trees and field crops. Climatic and phenological data for 1971-2012 periods have been obtained from Turkish 
State Meteorological Service. After the data arranged in Excel, correlation coefficients between temperature and 
phenological stages have been calculated. Mann Kendall trend analyses have been used in order to detect trends 
in temperature and phenological data. Negative correlation between apple, cherry and wheat phenophases and 
February-May temperature have been found. This is shows that plants responds to increasing temperature as shift 
of their phenophases early. Calculated trends for apple, cherry and wheat are -25, -22, -40 days/100 years 
respectively. The regression coefficients show that an increase in air temperature between February and May of  
1°C lead to an advanced harvesting date of respective plants by about 5, 4, and 8days respectively. Climate 
projections for the end of the 21st century indicate more increase than observed.  Accordingly, great changes in 
plant phenophases are expected. 
Keywords: Phenology, apple, cherry, wheat, Turkey 
 

1.  Giriş 
Orta kuşakta bitki gelişimi büyük oranda hava sıcaklığına bağlıdır. İlkbaharda kış uykusundan 

sonra ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar, fenolojik fazların erkene kaymasına neden olmaktadır.  Dünyada 
1980’lerden sonra meydana gelen belirgin sıcaklık artışları bitki fenolojileri üzerine net yanıtlar 

                                                   
* İletişim yazarı: N. Türkoğlu, e-posta: Necla.Turkoglu@ankara.edu.tr 



152  

sunmaktadır (Chmielewski vd., 2002). Türkiye’de 1990’lardan sonra görülen belirgin sıcaklık 
artışlarının tarla ve bahçe bitkilerinin fenolojik dönemlerini öne kaydırdığı düşünülmektedir.  1°C’lik 
sıcaklık artışı insanların günlük yaşamlarında çok büyük değişikliklere neden olmazken, bitki 
gelişiminde bu değer 2 ayda 60 gün-dereceye karşılık gelmekte ve fenolojik dönemleri kaydırma 
kapasitesine sahip olabilmektedir. Gerçekleştirilen bir iklim indisi çalışmasında Türkiye’de büyüme 
sezonu uzunluğunun yüz yılda ortalama 21 gün arttığı tespit edilmiştir (Şensoy vd., 2013). Artan 
sıcaklıklar orta kuzey enlemlerde bitki gelişimini hızlandırmaktadır (Kadıoğlu, Şaylan,  2000). Büyüme 
sezonu uzunluğunun artmasının, tarla bitkileri ve bağcılıkta tür seçimi, münavebe gibi pozitif etkileri 
olabileceği gibi, kısalan gelişme döneminin, tahıllarda tane doluluğu ve yoğunluğu, başak başına tane 
sayısı ve tane ağırlığı üzerine negatif etkileri olacaktır. Meyve ağaçlarının erken çiçek açması geç don 
zararlarını artırabilecektir (Chmielewski vd., 2002).   

1.1.  Çalışmanın Amacı  

Küresel iklim değişikliği 21. yüzyılda insanoğlunun yüz yüze kaldığı en büyük 
problemlerden biridir. İklim değişikliği hem hava paternlerindeki değişikliği arttıracak hem de 
ekstrem olayların frekansı ve şiddetinde artışlara neden olacaktır. Sağlık, su kaynakları, tarım ve 
afet risk azaltım sektörleri iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek öncelikli sektörler arasında 
yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, küresel iklim değişikliğine paralel olarak Türkiye 
ikliminde gözlenen değişikliklerin, tarla bitkileri ve bahçe bitkilerinin fenolojik dönemleri 
üzerine yapacağı olası etkilerin neler olacağını araştırmaktır. Çalışmada tarla bitkilerinden, 
ülkemizin beslenmesinde önemli bir yere ve stratejik öneme sahip buğday bitkisi seçilmiştir. 
Meyve ağaçlarından ise yine ülkemizin büyük bir bölümünde üretimi yapılan ekonomik değeri 
yüksek kiraz ve elma ağaçları ele alınmıştır.  21. Yüzyılda beklenen sıcaklık projeksiyonları, 20.  
Yüzyılda gözlenenden çok daha fazladır. Eğer sıcaklıkta gözlenen değişiklikler bitkilerin 
fenolojik safhalarında değişikliğe sebep olmuş ise 21. Yüzyıl sonları için beklenen sıcaklık 
artışları bitki fenolojik safhalarını daha da fazla etkileyecektir. Bu da bize yüzyılın sonlarına 
doğru bitkilerin fenolojik dönemlerinde önemli kaymalar olacağının sinyallerini vermektedir.  

2.  Genel Bilgiler  
2.1. Fenoloji  
Bitki ve hayvanların büyüme ve gelişme dönemlerindeki değişik safhaları ve bu 

safhaların iklimle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır (DMİ, 2005). Sözcük, eski Yunancada 
‘Phainestai”'dan gelmekte ve göstermek ya da görünmek anlamlarına gelmektedir (Koch vd., 
2007). 

2.2. Önceki çalışmalar 
Çalışmaya ışık tutması açısından literatür taraması yapılmış ve benzer konularda on iki adet yayın 
incelenmiştir. Bu yayınlarda genel olarak son yıllarda artan sıcaklıklara ters orantılı olarak, bitkilerin 
gelişme safhalarını erkene kaydırdığı tespit edilmiştir.  
 

2.3.  Bitkilerin iklim istekleri ve fenolojik dönemleri  
 

Bu bölümde buğday, kiraz ve elmanın iklim istekleri, yayılış alanları ve fenolojik safhaları 
incelenmiştir. 
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2.3.1. Buğdayın iklim istekleri ve fenolojik dönemleri 
 

Şekil 1. Türkiye buğday ekim alanları 
  

Buğday bitkisi yetişme döneminin ilk devrelerinde düşük sıcaklık ve bol nemli hava 
istemektedir. Özellikle çıkış ve kardeşlenme sırasında buğday 5-10°C sıcaklık ve %60 nispi neme 
ihtiyaç duymaktadır.  Sapa kalkma döneminde ise 10–15°C sıcaklık ve %65 nispi nem isteği olmaktadır. 
Serin iklim tahıllarından olan buğday kışa oldukça dayanıklıdır (Süzer, 2007). Türkiye’de ağırlıklı 
olarak İç Anadolu, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da olmak üzere ülkemizin tamamında buğday tarımı 
yapılmaktadır (Şekil 1).  

Şekil  2. Buğdayın fenolojik dönemlerinden görüntüler (DMİ, 2005)  
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Buğdayın fenolojik dönemleri ekim, çıkış, yapraklanma, kardeşlenme, sapa kalkma, 
başaklanma, çiçeklenme, olgunlaşma ve hasat şeklindedir (DMİ, 2005).  

2.3.2. Kiraz’ın iklim istekleri ve fenolojik dönemleri 

 Şekil 3.  Türkiye’de 2011 yılında illere göre kiraz üretim miktarları (veri: TÜİK, 2012) 

Kiraz kış mevsiminde belli bir süre dinlenmeye, iklim bakımından sıcak bir büyüme 
sezonuna ve yağmursuz bir hasat dönemine ihtiyaç duyar. Kiraz ağaçlarının gövde ve ana dalları 
-26 - 28°C‘ye dayanabildiği halde çiçeklenme döneminde bu sınır -2.0°C’dir. İlkbaharın geç 
donları kirazlarda zararlara sebep olabilir. Kirazlarda çiçeklenme ve meyve teşekkülü sırasındaki 
yağış, döllenmeyi olumsuz yönde etkilediğinden istenmez. Türkiye’de ağırlıklı olarak Ege, 
Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri olmak üzere tüm yurtta kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Şekil 3). 
Şekil 4.  Kirazın fenolojik dönemleri (DMİ, 2005)  

Kirazın fenolojik dönemleri tomurcukların kabarması, çiçek tomurcuklarının açılması, 
çiçeklenme, yapraklanma, meyve teşekkülü, olgunlaşma ve hasat şeklinde belirtilmektedir.  
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2.3.3. Elmanın iklim istekleri ve fenolojik dönemleri 

Şekil 5. Türkiye’de illere göre elma üretimi  

Elma ağacı soğuk ılıman iklimin en önemli meyvesidir. Kışın çok düşük sıcaklıklara 
dayanıklı olmasına rağmen,  gelişimini yavaşlattığı için yüksek yaz sıcaklıklarından hoşlanmaz. 
Soğuklama isteği 7°C’nin altında 2300-2700 saattir. İlkbaharda 9°C’den sonra çiçek açmaya 
başlar. Soğuğa dayanım, ilkbahar aylarda azalır ve tomurcukların kabarma devresinde bitki 
soğuğa en duyarlı halini alır. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. 
Türkiye’de başta İç Batı Anadolu, Göller Yöresi, Güney Marmara, Taşeli Platosu, Amasya ve 
Niğde olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç yurdumuzun birçok yerinde elma üretimi 
yapılmaktadır (Şekil 5). 

Şekil 6. Elmanın fenolojik dönemleri ((DMİ, 2005).  

Elmanın fenolojik dönemleri tomurcukların kabarması, tomurcuklarının açılması,  
yapraklanma, çiçeklenme, meyve bağlama, olgunlaşma ve hasat şeklinde belirtilmektedir.  
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2.4. Türkiye iklim değerlendirmesi 

Türkiye ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Üç tarafının denizlerle 
çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, ülkede farklı 
özellikte iklim tiplerinin oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizin kıyı bölgelerinde denizlerin 
etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülürken; kuzey Anadolu ve Toros sıradağlarının deniz 
etkilerini engellemesi sonucu iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür  
 

Şekil 7. Sıcaklık ve yağışların zamansal ve alansal değişimi (Şensoy vd, 2008’den güncellenerek)   

Türkiye’nin 1971-2000 iklim periyoduna ait uzun yıllık ortalama sıcaklığı 13.2°C’dir. 
Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1994 yılından bu yana (1997 yılı hariç) pozitif sıcaklık 
anomalileri ve artış trendi izlenmektedir. Türkiye’nin 1971 -2000 iklim periyoduna ait ortalama 
yıllık toplam yağışı 643 mm’dir. Türkiye yağışlarının zaman serisi ve anomalisi incelendiğinde 
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kurak ve nemli periyotların birbirini izlediği görülmektedir (Şekil 7).  

3. Kullanılan Veriler 

3.1. İklim verileri 

Çalışma için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) 1971-2012 yıllarını kapsayan 
ve il merkezleri ile büyük ilçelerden oluşan 130 istasyonun ortalama sıcaklık ve yağış verileri 
temin edilmiştir. İklim verisi kullanılan istasyonlar tüm il merkezlerini ve büyük ilçeleri 
içermekte olup Türkiye’yi temsil edecek şekilde dağılmışlardır.  

Şekil 8. İklim verisi kullanılan istasyonlarının coğrafi dağılımı  
 

3.2. Fenolojik veriler 
 

Çalışma için MGM’den 1979 - 2010 yılları arası verisi bulunan buğday için 77, elma 
için 70 ve kiraz için 83 istasyona ait fenolojik veriler temin edilmiştir. Fenolojik verisi 
kullanılan istasyonlar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş dışında  Türkiye’yi temsil edecek 
şekilde dağılmışlardır. 
Şekil 9. Çalışmada fenolojik verisi kullanılan istasyonların coğrafi dağılımı 

4. Analiz ve Bulguların Yorumlanması 

4.1. Veri Analiz Yöntemi  

İklim verileri ve fenolojik veriler işlenip analiz edilerek aralarındaki ilişki ortaya 
çıkartılmaya çalışılmıştır. Veriler Excel ortamında düzenlenip her fenolojik dönem için gereken 
gün sayıları hesaplanmış ve yılın günü şeklinde kaydedilmiştir. Trend analizi ‘Mann Kendall 
trend analiz yöntemi’ ile, eğim tahminleri ise ‘Sen eğim tahminleri’ ile yapılmıştır (Salmi vd, 
2002). Doğrulanmış ve ilişkilendirilmiş veri setlerinin grafikleri ve haritaları hazır lanmıştır. 
Haritalar Surfer ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımları kullanılarak üretilmiştir.  
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4.2.  Verilerin ilişkilendirilmesi 
 

Büyümenin gerçekleştiği şubat-mayıs arası ortalama sıcaklıklar ile fenolojik veriler arasındaki 
korelasyon katsayıları Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı ile aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanmıştır (URL 11).  
 

Çizelge 1. İlişki düzeyi ve yönü (URL 1) 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Korelasyon     

Hem noktasal hem Türkiye geneli Korelasyon katsayıları (r)  hesaplanmıştır. Korelasyonun 
açıklaması Çizelge 1’e göre yapılmıştır. 
 

4.3. Türkiye ortalama sıcaklıklarındaki değişimler 
 

Sıcaklıkların fenolojik dönemleri nasıl etkilediğini değerlendirebilmek için öncelikle 
Türkiye ortalama sıcaklıklarındaki değişimler sorgulanmıştır.  
 

  
Şekil 10. Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklıkları ve trendleri  

 
Türkiye’de 1971 – 2012 periyodunda sıcaklıklar artmaya devam etmiştir.  Artış trendi 

3.3°C/ yüzyıl şeklindedir ve bunun 1.3°C’lik kısmı (14.1 -12.8) zaten gerçekleşmiştir (Şekil 10).  
 

Çizelge 2.  Türkiye 1971-2012 ortalama sıcaklıklarının eğim istatistikleri  
Zaman serisi İlk yıl Son yıl n Mann-Kendall 

trend 
Sen eğim tahminleri 

Test Z Önemlilik Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 

Ocak 1971 2012 42 1.15   0.037 -0.04 0.11 -0.02 0.08 
Şubat 1971 2012 42 0.61   0.017 -0.06 0.09 -0.04 0.07 

Korelasyon Negatif Pozitif 

Düşük -0,29 - -0,10 0,10 - 0,29 
Orta derecede -0,49 - -0,30 0,30 - 0,49 
Yüksek -0,50 - -1,00 0,50 - 1,00 
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Mart 1971 2012 42 0.76   0.019 -0.04 0.08 -0.02 0.07 
Nisan 1971 2012 42 1.19   0.021 -0.03 0.07 -0.02 0.06 
Mayıs 1971 2012 42 1.86 + 0.024 -0.01 0.06 0.00 0.05 
Haziran 1971 2012 42 4.64 *** 0.048 0.02 0.07 0.03 0.06 
Temmuz 1971 2012 42 4.25 *** 0.052 0.03 0.08 0.03 0.07 
Ağustos 1971 2012 42 4.60 *** 0.065 0.03 0.10 0.04 0.09 
Eylül 1971 2012 42 2.41 * 0.031 0.00 0.06 0.01 0.05 
Ekim 1971 2012 42 2.04 * 0.038 -0.01 0.09 0.00 0.07 
Kasım 1971 2012 42 1.24   0.027 -0.03 0.09 -0.02 0.07 
Aralık 1971 2012 42 1.69 + 0.043 -0.02 0.10 0.00 0.08 
Yıllık 1971 2012 42 4.53 *** 0.033 0.02 0.05 0.02 0.05 

Trendlerdeki önemlilik düzeyleri: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 (Salmi vd, 2002).  
 

Mann-Kendall trend analizi ile yapılan çalışmada Türkiye’de tüm aylardaki sıcaklık 
eğilimlerinin pozitif olduğu izlenmektedir (Çizelge 2). Özellikle yaz mevsimi ile yıllık 
sıcaklıklardaki artış eğilimlerinin %99.9 seviyesinde önemli olduğu görülmüştür. (p<0.001). 
Eylül ve ekim ayı sıcaklık trendlerinin %95 seviyesinde önemli olduğu görülmüştür. Bunun 
yanında mayıs ve aralık ayı sıcaklık trendlerinin %90 seviyesinde önemli olduğu görülmüştür. 
Yıllık sıcaklık verisindeki doğrusal trend 0.33°C/on yıl şeklindedir. Çalışmada ele alınan 1971-
2012 yılları boyunca ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1.3°C artmıştır. Türkiye sıcaklıklarındaki bu 
değişiklikler, küresel sıcaklık değişimleri ile de uyumludur (Şensoy vd., 2007).  
4.4. İklim ve fenolojik veriler arası ilişki katsayıları  
 

Çizelge 3.  İstasyonların fenolojileri ile şubat-mayıs ortama sıcaklıkları arası ilişki katsayıları 
Boylam Enlem İstasyon Buğday 

başak 
Buğda
y hasat 

Kiraz 
çiçek 

Kiraz 
meyve 

Kiraz 
hasat 

Elma 
çiçek 

Elma 
meyve 

Elma 
hasat 

35.35 36.98 Adana -0.11 -0.18             
38.28 37.75 Adıyaman 0.19 0.39             
30.53 38.75 Afyonkarahisar -0.33 0.12 -0.28 -0.33 -0.96 0.33 -0.04 0.08 
34.05 38.38 Aksaray -0.37 -0.37       0.34 0.20 -0.04 
35.85 40.65 Amasya -0.77 -0.05 -0.84 -0.43 -0.98 -0.80 -0.82 0.09 
32.88 39.95 Ankara -0.34 -0.46 -0.84 -0.83 -0.82 -0.20 0.08 -0.59 
30.70 36.87 Antalya -0.13 0.41             
41.82 41.18 Artvin -0.02 0.54 0.75 0.23 -0.04 -0.16 -0.09 0.20 
27.87 39.65 Balıkesir 0.20 -0.27       0.08 0.29 0.10 
32.33 41.63 Bartın -0.36 -0.56       0.03 -0.82 -0.42 
29.98 40.15 Bilecik -0.09 -0.07 -0.59 -0.51 -0.66 0.15 -0.12 0.65 
40.50 38.87 Bingöl -0.20 -0.37       -0.22 -0.44 -0.28 
31.60 40.73 Bolu -0.10 -0.06 0.23 0.35 0.49 -0.17 -0.03 0.19 
30.30 37.72 Burdur -0.13 -0.20 0.10 -0.54 -0.36 0.56 0.79 -0.41 
29.00 40.22 Bursa -0.51 -0.64 -0.26 -0.16 -0.43       
26.40 40.13 Çanakkale -0.28 -0.17 -0.41 -0.59 -0.43 0.07 0.20 -0.05 
33.62 40.62 Çankırı -0.39 -0.13       0.22 -0.02 -0.05 

 
İlişkinin derecesi ise 0.10-0.29 düşük, 0.30-0.49 orta derecede, 0.50-1.00 yüksek ilişki 

şeklindedir. İşaret ise ilişkinin yönünü gösterir (Çizelge 3). Noktasal ilişkilerin yanında Türkiye geneli 
olarak büyümenin gerçekleştiği şubat-mayıs arası ortalama sıcaklıkları ile fenolojik veriler arasında 
negatif ilişkiler bulunmuştur.  Hem noktasal hem de Türkiye geneli olarak kirazın meyve ve hasat 
dönemleri ile sıcaklıklar arasında yüksek negatif ilişkiler söz konusudur (r=0.98, Amasya).  
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4.5. Fenolojik dönemlerle ilgili trendler ve eğim tahminleri 
 
 Çizelge 4.  Türkiye’de fenolojik dönemlerle ilgili trendler ve eğim tahminleri 
Fenolojik 
dönemler 

İlk yıl Son 
yıl 

n Mann-
Kendall 
trend 

  Sen eğim tahminleri 

Test Z Önemlilik Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 
Kış uykusu uzunluğu 1979 2010 32 -1.41   -

0.38 
-1.13 0.31 -0.95 0.13 

Elma çiçek 1979 2010 32 -1.76 + -
0.20 

-0.47 0.10 -0.41 0.00 

Elma meyve 1979 2010 32 -1.22   -
0.13 

-0.46 0.17 -0.36 0.08 

Elma hasat 1989 2010 22 -2.02 * -
0.25 

-0.59 0.10 -0.50 0.00 

Kiraz çiçek 1996 2010 15 -2.43 * -
1.08 

-1.92 0.05 -1.67 -0.38 

Kiraz meyve 1980 2010 31 -1.70 + -
0.12 

-0.33 0.07 -0.29 0.01 

Kiraz hasat 1987 2010 24 -1.36   -
0.22 

-0.60 0.31 -0.53 0.14 

Buğday başak 1979 2009 31 -4.58 *** -
0.40 

-0.58 -0.24 -0.53 -0.29 

Buğday hasat 1979 2009 31 -4.52 *** -
0.40 

-0.56 -0.20 -0.53 -0.25 

Şubat-mayıs ort. sıc. 1979 2010 32 2.29 * 0.05 0.00 0.09 0.01 0.09 

Trendlerin önemlilik düzeyleri ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p<0,1 (Salmi vd, 2002).  
Gerçekleştirilen Mann-Kendall trend analizine göre bitki gelişiminin başladığı şubat-mayıs dönemi 
sıcaklıklarındaki 0.5°C/on yıl şeklindeki artış (%95 seviyesinde önemli) fenolojik olayların tarihlerinde 
fark edilir bir şekilde negatif trend olarak adlandırılabilecek ve erkene kayma ile sonuçlanacak 
değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle kışlık buğdayın başaklanma ve hasat tarihlerinde yüz yılda 40 
gün öne kayma eğilimi hesaplanmıştır ve bu trend %99.9 seviyesinde önemlidir. Elmanın hasat tarihinde 
25 gün/100 yıl şeklinde erkene kayma eğilimi bulunmuştur. Bu trend de %95 seviyesinde önemlidir.  
Ayrıca elmanın çiçeklenme ve kirazın meyve oluşumu tarihlerinde de sırasıyla 20 ve 12 gün/100 yıl 
olmak üzere erkene kayma eğilimi bulunmuştur.  Bu iki trend de %90 seviyesinde önemlidir. Diğer 
fenolojik dönemlerde de erkene kaymanın arttığı görülmüştür fakat bunlar istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır (Çizelge 4). Elma, kiraz ve buğdayın hasat tarihlerinde beklenen trend sırasıyla  -25,-22,-
40 gün/100 yıldır.  
 

 
Şekil 11. Yılın günleri ile kiraz,  buğday ve elmanın hasat tarihlerindeki değişimler  

4.6. Fenolojik Dönemlerin Hava Sıcaklığına Hassasiyeti  
 
Bulunan regresyon katsayısı şubat-mayıs arası ortalama sıcaklıklarda 1.0°C’lik artışın Elmanın 
çiçeklenme, meyve ve hasat tarihlerini sırasıyla 2, 2.6 ve 5 gün, kirazın çiçeklenme, meyve ve hasat 
tarihlerini sırasıyla 5.2, 2.4 ve 4.4 gün; buğdayın başaklanma ve hasat tarihlerini ise 8 gün erkene 
kaydıracağını göstermektedir. 
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4.7. Elmanın fenolojik dönemlerindeki değişimler 
 

 
Şekil 12.  Elma türleri ve hasat tarihleri (sol üst) sıcaklık ve elma çiçeklenme tarihi arasındaki ilişki (sağ üst) elma fenolojik 

dönemlerinin trendleri (sol alt) ve elma çiçeklenme tarihleri haritası (sağ alt) 
 

Elmanın çiçeklenme, meyve oluşumu ve hasat olmak üzere her 3 fenolojik döneminde de 
sırasıyla 20, 13 ve 25 gün/100 yıl şeklinde erkene kayma eğilimi gözlenmiştir. 
4.8. Kirazın fenolojik dönemlerindeki değişimler 
  

 
Şekil 13.  Kiraz türleri ve hasat tarihleri (sol üst) sıcaklık ve kiraz çiçeklenme tarihi arasındaki ilişki (sağ üst) kiraz fenolojik 

dönemlerinin trendleri (sol alt) ve kiraz çiçeklenme tarihleri haritası (sağ alt)  
 

Kirazın çiçeklenme, meyve oluşumu ve hasat olmak üzere her 3 fenolojik döneminde de 
sırasıyla 26, 12 ve 22 gün/100 yıl şeklinde erkene kayma eğilimi gözlenmiştir  
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4.9. Buğdayın fenolojik dönemlerindeki değişimler  

 
Şekil 14.  Sıcaklık ile buğday başaklanma tarihi arasındaki ilişki (sağ üst) buğday fenolojik dönemlerinin trendleri (sol alt) ve 
buğday hasat tarihleri haritası (sağ alt) 
 

Buğdayın başaklanma ve hasat olmak üzere her iki fenolojik döneminde de 40 gün/100 yıl 
şeklinde erkene kayma eğilimi gözlenmiştir.  

5. Sonuç 
 

Türkiye’de 1994 yılından bu yana pozitif sıcaklık anomalileri bulunmuştur. Elma, kiraz ve 
buğdayın fenolojik dönemleri ile bitki gelişiminin fazla olduğu şubat -mayıs ortalama sıcaklıkları 
arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu durum bitkilerinin artan  sıcaklıklarına tepki olarak 
fenolojik dönemlerini erkene kaydırdıklarını göstermektedir. Elma, kiraz ve buğdayın hasat 
tarihleri için hesaplanan trend sırasıyla -25, -22, -40 gün/100 yıl şeklindedir. Şubat-mayıs arası 
sıcaklıklarda 1.0°C’lik artışın anılan bitkilerin hasat tarihlerini sırasıyla 5, 4 ve 8 gün erkene 
kaydıracağı hesaplanmıştır. 21. yüzyıldaki iklim değişikliği 20. yüzyılda gözlenenden daha geniş 
ve daha kuvvetli olacaktır. Türkiye için beklenen sıcaklık projeksiyonları 3 -4°C/100 yıldır (RCP 
4.5), (Demir vd., 2013). Buna bağlı olarak yüzyılın sonlarına doğru bitkilerin fenolojik 
devrelerinde önemli değişiklikler olacağı beklenmektedir. Türkiye için gerçekleştirilen iklim 
indisi çalışmasında sıcaklıkla ilişkili yaz günleri, tropik geceler, sıcak günler ve geceler ile 
büyüme sezonu uzunluğu indislerinde artış trendleri bulunmuştur. Kısalan gelişme döneminin 
tahıllarda tane doluluğu,  başak başına tane sayısı ve tane ağırlığı üzerine negatif etkileri 
olacaktır. Meyve ağaçlarının erken çiçek açması  da geç don zararını artırabilecek, erken 
olgunlaşan ürünlerin kalitesi bozulacak ve pazar değerleri düşecektir. İklim değişikliğinin 
tahıllar üzerine negatif etkileri pozitiflerden fazla olacaktır (Porter vd., 2014).  
 
 
 
 
 
 
 



163  

Referanslar 
Chmielewski, F.-M., Müller, A., Bruns, E., 2002: Climate changes  and trends in phenology of fruit trees and field crops in       
           Germany, 1961-2000, Humboldt University of Berlin.  
Demir, Ö, Atay, H., Eskioğlu, O., Tüvan, A., Demircan, M., Akçakaya A., 2013, Yeni senaryolarla Türkiye için iklim  
          değişikliği projeksiyonları, TİKDEK 2013         
DMİ, 2005, Fenolojik Gözlemler, Meteoroloji memurlarının el kitabı, Teknik Seri No. 6. 
Kadıoğlu, M., Şaylan, L., 2000: Trends of Growing Degree-Days in Turkey, İTÜ, Faculty of Aeronautics and Astronautics,  
            Department of Meteorology, Maslak, 80626 Istanbul, Turkey  
Koch, E., Bruns, E., 2, Chmielewski, F.M., 3, Defila, C.,  Lipa, W., Menzel, A., 2007, Guidelines for plant phenological  
            observations, World Meteorological Organization  
Porter, J.R., L. Xie, A.J. Challinor, K. Cochrane, S.M. Howden, M.M. Iqbal, D.B. Lobell, and M.I. Travasso, 2014: 
           Food security and food production systems. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
           Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
           Intergovernmental Panel on Climate Change 
Salmi, T., Maatta, A., Anttila, P., Ruoho-Airola, T.,  Amnell, T., 2002, Detecting Trends of Annual Values of Atmospheric  
            Pollutants by The Mann-Kendall, FMI, Helsinki 
Şensoy, S., T. C. Peterson, L. V. Alexander, X. Zhang, 2007: Enhancing Middle East Climate Change    Monitoring and    
            indexes, American Meteorological Society DOI: 10.1175/BAMS-88-8-1249  
Şensoy, S.,  Demircan, M., Ulupınar,Y., Balta, İ., 2008, Türkiye iklimi, MGM yayınları (www.mgm.gov.tr, 03.03.2014) 
              
Şensoy S., Türkoğlu N., Akçakaya A., Ulupınar Y., Ekici M., Demircan M.,  Atay H., Tüvan A., Demirbaş H., 2013: Trends  
            in Turkey Climate Indices From 1960 to 2010, 6th Atmospheric Science Symposium, 24-26 April 2013, ITU,  
            Istanbul, Turkey. 
İnternet kaynakları: 
TÜİK, 2012, Türkiye istatistik yıllığı 2012, Türkiye tarım istatistikleri, url: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 
URL 1, Korelasyon, ( http://tr.wikipedia.org/wiki/Korelasyon,  3 Mart 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165  

Meriç Nehri’nin Son 15 Yıllık Taşkınları ve Korunma Projeleri 

 Floods of Meriç River occurred in the last fifteen years and protection projects 

Tevfik Erkal *1, İlayda Topgül 2   

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Afyonkarahisar 
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar 

 
Öz: Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki komşuları Bulgaristan ve Yunanistan ile hem doğal hem de siyasal sınırını 
oluşturan Meriç Nehri ülkemizin önemli hidro-jeomorfolojik birimlerinden biridir. Drenaj alanının yukarı ve 
önemli bir kısmı yurdumuz dışında ve aşağı kesiminin doğu bölümü sınırlarımız içinde kalan bu akarsu özellikle 
Edirne'yi ve yatağının aşağı kesimindeki alanları etkileyen taşkınlar oluşturmakta ve önemli çevresel sorunlara 
neden olmaktadır. Taşkınların genel nedenleri coğrafi ve havzadaki baraj işletmeciliğinden kaynaklanmakta olup 
son zamanlarda artan taşkınlara bağlı olarak var olan nedenlere Bulgaristan'daki barajların özelleştirilmesi, son 
yıllardaki iklimsel değişmeler, Meriç Nehri'nin yatak kapasitesindeki azalmalar da eklenebilir. Son 15 yıldır 
giderek artan taşkın sorunu çözümünün kalıcı nitelikte ortak çalışmalar olduğu bir kez daha vurgulanan bu 
çalışmada taşkınların büyük risk oluşturduğu Edirne ve yakın çevresinin coğrafi özellikleri ele alınmakta, 
taşkınların nedenleri, alınan/alınmış önlemler ve başarı(sızlık)ları gözden geçirilmekte ve taşkınların önlenmesi 
amacıyla geliştirilen uluslararası nitelikteki projeler irdelenmektedir. 
Anahtar kelimeler: Meriç Nehri, Edirne, taşkınlar, uluslararası korunma projeleri. 
 
Abstract: Meriç River which is one of the most hydro-geomorphological units of Turkey is both political and 
natural border between Turkey, Bulgaria and Greece. The upper catchment of the Meriç River is located in 
Bulgaria while its eastern lower part is in Turkey and the river cause floods especially affecting the city of Edirne 
in Turkey. So the floods are very important in view of environmental problems in Turkey. Reasons of the floods 
are dependent on both geographic and dam management, not only these reasons and also privatization of dams 
in Bulgaria, climatic changes and channel reduction of the river. In this study geographical features causing flood 
problems in the region in the last 15 years are emphasized occurring risk for the city of Edirne and its vicinity, 
successful and unsuccessful aspects related to international protection projects.  
Keywords: Meriç River, Edirne, floods, international protection projects. 

1. Giriş 

Akarsular, yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güçlerdir. Bir akarsuyun akış 
özellikleri, su toplama havzasının karakteristikleri tarafından oluşturulur. Havzanın iklim, bakı, eğim, 
yükseklik, jeolojik, jeomorfolojik vb. özelliklerine bağlı olarak bazı akarsularda taşkınlar 
yaşanmaktadır. Taşkınların asıl nedeni sağanak yağışlar olarak bilinirse de havzanın tüm fiziki ve beşeri 
karakteristikleri de taşkınlar üzerinde etkili olmaktadır. Nitekim bazı taşkınlar insan müdahalesi 
sonucunda gerçekleşmektedir. İnsanların taşkınlar üzerindeki etkisi bitki örtüsünde değişiklik yapmak 
ve akarsu yatakları üzerinde baraj, regülatör, bent gibi yapılar tesis etme şeklindedir (Hoşgören, 2001). 
Doğal afet çalışmalarında sel ve taşkın birbirine sıkça karıştırılan iki kavramdır. Sel, ani ve aşırı 
yağışlara veya hızlı kar erimelerine bağlı olarak havzanın yukarı kesimlerinde, eğimlerin yüksek olduğu 
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yerlerde meydana gelen, özellikle şiddetli bir erozyona neden olan hidro-jeomorfolojik bir olaydır. 
Taşkın ise havzanın aşağı kesimlerini etkileyen, az eğimli, düz veya alçak bir alanda, sel olgusuna göre 
daha uzun süreli, gelen suyun göllenmesi ve taşınan gerecin biriktirilmesi aşamasını ifade etmektedir 
(Şahin ve Sipahioğlu, 2002). Sel ve taşkın birbirine bağlı doğal tehlikelerdir ve denetlenebilirlerse doğal 
afet oluşturabilme riskleri azalmaktadır (Erkal ve Ateş, 2011). 

Akarsu taşkınlarının doğal sistemin gereği olduğu ve birçok canlı için hayati önem taşıdığı 
bilinmektedir. Bu nedenle taşkınlara karşı çeşitli önlemler alınmaktadır ancak alınan önlemlerin 
çoğunun uzun vadede çözüm getirmediği gözlenmiştir. Meriç Nehri’nde de geçmişten günümüze farklı 
zamanlarda birçok taşkın yaşanmış ve çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır.  
Meriç Nehri’nin Ülkemiz sınırları içerisinde kalan kısmını kapsayan bu çalışmanın amacı Meriç 
Nehri’nde meydana gelen, özellikle son 15 yılda sıklaşan taşkınların nedenleri ile sonuçlarını ortaya 
koymak, mevcut sorunları belirlemek ve alınan önlemler doğrultusunda var olan sorunlara çözüm 
önerisi getirmektir.  

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışma sahası taşkınların ciddi bir risk oluşturduğu Meriç, Tunca ve Arda Nehirleri’nin 
birleşim noktası ile Edirne il merkezi ve yakın çevresini içine alan yaklaşık 14.500 ha’lık alanı 
kapsamaktadır (Şekil 1). Alanın jeomorfoloji, jeoloji, toprak kabiliyeti, taşkın ve arazi kullanımına ait 
haritaları ile çeşitli rapor ve çalışmalar, meteorolojik veriler, sosyo-kültürel yapı, konu ile ilgili yerli ve 
yabancı yayınlar ile önceki çalışmalardan yardımcı materyal olarak yararlanılmıştır. 
 

 
Şekil 1: Çalışma alanının konumunu gösterir uydu görüntüsü (Batur ve Maktav, 2012'den değiştirilerek).  

 
Araştırmanın ilk aşamasında kaynak analizi çalışması yapılmıştır. Alana ait verilerin 

toplanması, verilerin analizi, sentezi, değerlendirmesi, sonuç ve önerilerin ortaya konması şeklinde bir 
yol izlenmiştir. İlgili kurumlardan, kaynak taramalarından ve günümüze kadar Meriç Nehri üzerinde 
yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek taşkınların çevreye olan etkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

3. Meriç Nehrinin Coğrafi ve Hidrolojik Özellikleri 

Meriç Nehri, Bulgaristan’ın güneybatısında bulunan 2.400 m yükseklikteki Rila Dağları'nın kuzey 
yamaçlarından doğmakta ve Meriç Havzası içerisinde akış göstermektedir. Sözkonusu dağlık alandan 
beslenerek büyüyen Meriç, doğuya doğru akarken Balkan Dağları'ndan gelen kolları da alır, Plovdiv'den 
(Filibe) geçtikten sonra Rodop Dağları ile Balkan Dağları arasında tektonik kökenli çukurluğu izleyen 
batı-doğu doğrultulu bir vadide akar. Dimotrovgrad’dan geçtikten sonra kuzeyden gelen Sazliyka 
(Sazlık) kolunu alan ırmak daha sonra güneydoğuya doğru akmaya başlar ve Doğu Rumeli Ovası'nı terk 
ederek engebeli bir alana iner. Türkiye sınırlarına iyice yaklaştığında Svilengrad (Mustafapaşa) ile 
Kapıkule arasında Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki doğal sınırı oluşturur. Daha sonra Türkiye 
topraklarında oldukça düz ve az eğimli bir sahada akış gösterir. Nehrin yatak eğimi ortalama 0,0003’tür 
(Bolu, 2007) (Şekil 2). 
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Şekil 2: Meriç Nehri ve kollarını gösterir harita. 

 
Meriç Nehri Bulgaristan’daki kaynağından doğup Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturarak Ege 

Denizi'ne döküldüğü coğrafyada 490 km yol kateder. Bulgaristan’da 320 km aktıktan sonra kısa bir süre 
Bulgaristan-Yunanistan arasında doğal sınır oluşturur; daha sonra yaklaşık 15 km boyunca Yunanistan-
Türkiye sınırını çizer ve Türkiye’ye giriş yapar. Türkiye sınırları içerisinde de yaklaşık olarak 13 km 
boyunca akıp yeniden Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturarak akmaya devam eder. Arda Nehri Meriç 
Nehri’ne sağ kol olarak Türkiye sınırları içerisinde Edirne’nin batısında katılır. Tunca Nehri Arda 
Nehri’nden sonra Edirne’nin yakınında Meriç’in sol kolunu oluşturur. Yaklaşık 175 km boyunca 
Türkiye-Yunanistan arasında akarak sınırı oluşturan Meriç Nehri Dimetoka’nın güneyinde, batıdan 
Kızılçay’ı, daha sonra da İpsala’nın kuzeyinde, doğudan Ergene Nehri’ni alıp Saros Körfezi’nden Ege 
Denizi’ne dökülür (Şekil 2). 

Meriç Nehri Bulgaristan ile Türkiye arasında sınıraşan, Türkiye ile Yunanistan arasında sınır 
oluşturan özelliği ile uluslararası bir akarsu kimliğindedir. Nehrin sağ tarafında (batıda) Yunanistan, sol 
tarafında (doğuda) Türkiye toprakları bulunmaktadır. 

Meriç Nehri Havzası içerisinde Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye toprakları bulunur. Havza 
Bulgaristan'da 34.067 km2 (%65), Türkiye'de 14.850 km2 (%28), Yunanistan’da ise 3.658 km2 (%7) 
olmak üzere toplam 52.600 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bu bağlamda yağış havzasının büyük bir 
bölümü de Bulgaristan’da kalır. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında paylaşılan Meriç Nehri 
Havzası’ndaki toplam yıllık ortalama akımın %71’i (5,7 milyar m3) Bulgaristan’dan, %23’ü (1,8 milyar 
m3) Türkiye’den, %6’sı (0,5 milyar m3) ise Yunanistan’dan kaynaklanmaktadır. Toplam su potansiyeli 
8 milyar m3/yıl civarındadır (ORSAM, 2011).  

Edirne’nin batısında yeralan Meriç Köprüsü su ölçüm istasyonu verilerine göre Meriç’in 
ortalama debisi 182 m3/sn’dir. (Köle, 2004). Meriç Nehri’nin Arda ve Tunca kolları ile Edirne 
Merkez’de birleştikten sonraki yıllık su potansiyeli 5842 hm³’tür. Saros Körfezi’nden Ege Denizi’ne 
döküldüğü noktada ise 8330 hm³’tür (Batur ve Maktav, 2012).  

4. Bulgular ve Tartışma 

Meriç Nehri, fiziksel ve hidrolojik tabanlı birtakım nedenlerden dolayı taşkın oluşturma potansiyeli 
oldukça yüksek bir akarsudur. Meriç Nehri Havzası’nın iklimsel ve coğrafi özellikleri nedeniyle 
havzaya düşen yağışlarda yıl içinde büyük farklar olmakta, düşen yağış hızla akışa geçerek ani taşkınlar 
yaratmakta ve etkili toprak erozyonu oluşturmaktadır. Havzada oluşan taşkınların nedenlerini 3 ana 
başlık altında toplamak mümkündür. 
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4.1. İklimsel Nedenler 

Genel olarak yazları sıcak ve kurak, kış ve bahar dönemleri ise ılık ve yağışlı geçen sahada 
Meriç Nehri düzensiz bir rejime sahiptir. Şekil 3’deki ortalama yağış ve sıcaklık değerlerine 
bakıldığında en fazla yağışın sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında düştüğü görülmektedir. Buna karşın 
yazın sıcaklıklarda bir artış, kışın ise bir azalma sözkonusudur. Yine buna koşut olarak Meriç Nehri 
taşkınları kış, ilkbahar başı, ilkbahar sonu ve sonbahar taşkınları olarak gruplandırılabilir. 
 

 
Şekil 3: 1982-2012 yılları ortalama yağış ve sıcaklık değerleri (Kaynak: D.M.İ. Gn. Md.lüğü).  

 
Meriç Nehri yağış havzasının büyük bir bölümünün Bulgaristan’da olması ve buna bağlı olarak 

akımın da büyük bir bölümünün yine Bulgaristan sınırları içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle  havzanın 
yukarı kesimlerindeki şiddetli yağmurlar ve yoğun kar erimeleri havzadaki taşkınların temel iklimsel 
nedenini oluşturmaktadır (Şekil 4). 
 

 
Şekil 4:  Meriç Nehri’nin yağış havzaları ve drenaj ağı haritası (Malkaralı vd, 2008'den değiştirilerek).  

4.2. Coğrafi Nedenler 

Meriç Nehri havzasının %66’sı Bulgaristan sınırları içerisinde kalmaktadır. Havzanın yukarı 
kesimini oluşturan bu kısım dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Havza alanının Bulgaristan içindeki ortalama 
eğimi % 12,5 gibi yüksek bir değere sahipken, havzanın aşağı kesimlerine doğru bu eğim değeri 
düşmekte ve Edirne merkez ilçesi tipik bir ova karakteri göstermektedir (ORSAM, 2011) (Şekil 5). 
Havzanın bu topoğrafik özelliği de yağışın hızla akışa geçmesine ve bunun sonucunda ani taşkınların 
yaşanmasında etkili bir rol oynamaktadır. 
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Şekil 5: Meriç Nehri'nin drenaj alanının Bulgaristan kesimindeki yükselti değerlerini gösterir harita.  

4.3. Baraj İşletmesi ve Taşkın Yönetimi Kaynaklı Nedenler 

Edirne’de yaşanan taşkınların kamuoyu tarafından bilinen en belirgin nedeni “Bulgaristan’ın 
baraj kapaklarını açması”dır. Bu doğru bir yargıdır. Bulgaristan’ın kapakları açarak su bıraktığı barajlar 
genellikle Meriç ve Arda nehirleri üzerinde bulunmaktadır. Buralardan gelen su doğrudan Meriç 
Nehri'nden taşarak Edirne ilinde ciddi taşkınlara neden olmaktadır. Bulgaristan sınırları içerisinde 
toplam göl hacmi Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde yaklaşık 2,2 milyar m3, Arda Nehri üzerinde ise 
yaklaşık 1 milyar m3 olan barajlar bulunmaktadır (ORSAM, 2011). Toplamda havza içerisinde 13 adet 
baraj bulunmaktadır fakat bu barajların taşkın önleme gibi amaçları yoktur. Bu barajlar enerji ve sulama 
suyu temini için inşa edildiklerinden rezervuarları tam dolu olarak işletilirler. Bu da havzaya düşen 
yağışın toplanabileceği bir alanın olmamasına, ani ve aşırı yağışlarda baraj kapaklarının açılmasına ve 
bunun sonucunda da taşkınların yaşanmasına neden olmaktadır. Sonuçta bu barajlar proje özellikleri ve 
işletme şekilleriyle taşkınların önlenmesinde yararlı olmamaktadır. 

Edirne’yi etkileyen ve afet niteliğinde oluşan taşkınlar aslında sürpriz ya da beklenmedik olaylar 
değildir. Zira taşkınlar, uygun coğrafi koşullara sahip her yer için normal doğa olayları olup bu durum 
çalışma sahası için de geçerlidir. Meriç Nehri’nin drenaj sistemi özellikleri, akarsu havzasının 
jeomorfolojik özellikleri, Meriç Nehri havzasının sıcaklık ve yağış gibi klimatik özellikleri Meriç Nehri 
Havzası'nın Edirne bölümünde taşkınların meydana gelmesine neden olan koşulları hazırlayan doğal 
etmenlerdir (Turoğlu, 2005, 2007, 2010a,b, 2011a,b; Turoğlu ve Uludağ, 2010, 2012). Barajlar, taşkın 
setleri ve dere ıslah çalışmaları ise Edirne’de meydana gelen taşkınlar üzerindeki insan müdahaleleri 
olarak sıralanabilir. Bu özellikler, Edirne ve yakın çevresinde meydana gelen taşkınların sıklık ve şiddet 
özelliklerini doğrudan kontrol ederek taşkınları ve onların etkileri için belirleyici rol oynamaktadır 
(Turoğlu ve Uludağ, 2013). 

Tüm bunların yanısıra Meriç Nehri’nde son dönemlerde ölçülen maksimum debi değerlerine 
bakıldığında meteorolojik nedenler, mevcut barajlardan kontrolsüz su bırakılması ve nehir yatak 
kesitinin yetersiz olması nedeniyle taşkınlarda ciddi bir artışın olduğu göze çarpmaktadır. 
 Meriç Nehri’nin Türkiye bölümünde akarsu yatağının taşıma kapasitesinin yaklaşık 1000 m3/sn 
olduğu ve bunun üzerinde gelen debilerin ise taşkına neden olduğu bilinmektedir. Edirne merkezde 
bulunan Kirişhane ölçüm istasyonundan alınan 1982-2012 yılları arasında 30 yıllık periyottaki 
maksimum akım değerlerine bakıldığında; 1982-1997 yılları arasındaki 15 yıllık periyotta kritik debinin 
sadece bir kez aşıldığı, birkaç kez de bu kritik debiye yaklaşıldığı görülmektedir. Fakat son 15 yıllık 
periyotta özellikle 2000li yıllarda kritik debinin 4 kez ve sık aralıklarla aşıldığı göze çarpmaktadır (Şekil 
6). 
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Şekil 6: DSİ verilerine göre Meriç Nehri 1982-2012 yılları arası maksimum akım değerleri. 

4.4. Son 15 yılda Taşkınların Artış Göstermesinin Nedenleri 
4.4.1. Bulgaristan'daki barajların özelleştirilmesi 

Barajlarla ilgili sıkıntı henüz çözülememişken buna bir de barajların özelleştirilmesi eklenince 
sorun daha da büyümüştür. Bulgaristan’ın 1990’lı yılların başlarında pazar ekonomisine geçişi ile 1994 
yılından sonra barajların işletmesi ve hidroelektrik enerji üretimi devlet elinden özel sektöre 
devredilmiştir. Özel sektör bu üretimi daha da arttırmak için rezervuarlardaki su düzeyini en yüksek 
seviyede tutma yöntemini hemen uygulamaya başlamıştır. Bu durum taşkın dönemlerinde rezervuara 
gelen suyun baraj üzerinden aşmasını önlemek için kapakların ani bir şekilde açılmasıyla baraj 
savaklarından aşağıya büyük miktarda suyun bırakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca özelleştirilen 
barajlarla bağlantı kurabilmek, taşkın erken uyarılarını alabilmek de oldukça güçleşmiştir. Bu tarihten 
sonraki dönemde yaşanan taşkınlar incelendiğinde, taşkın yinelenme aralığının 2 yılda bire çıktığı 
görülmektedir (ORSAM, 2011). 

4.4.2. Son yıllardaki iklimsel değişiklikler 

Son dönemlerde sıcaklık ve yağış değerlerindeki düzensizlikler taşkınlar üzerinde etkili 
olmuştur. Yağışlardan ziyade kış mevsimlerinde sıcaklıkların bazı anormal yükselişleri hızlı kar 
erimelerine neden olmuş, bu da yağan yağışlarla birleşerek taşkınların artmasına sebebiyet vermiştir. 
Yağış ve akım düzensizliklerinden anlaşıldığı üzere taşkınlar üzerinde sadece yağışın etkili olmadığı 
açıktır (Şekil 7). 
 

 
Şekil 7: 2000-2012 yılları arası yağış ve maksimum akım değerleri. 

 
Bulgaristan’da yapılan ölçümlerde 1961-1994 yılları arasında yıllık ortalama yağışlarda azalma, 

1994 yılı sonrasında ise bölgeye düşen yağışlarda bir artış olduğu gözlenmiştir (ORSAM, 2011). Bu 
durumun akışa geçen yağış oranını etkilediği ve taşkınlara büyük ölçüde neden olduğu düşünülmektedir. 
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4.4.3. Akarsu yatak kapasitesinin azalması 

Meriç Nehri Yunanistan ile Türkiye arasında sınır oluşturan bir akarsu olma özelliğine sahiptir. 
Buna ek olarak Meriç Nehri Havzası’nın alt havzasında topoğrafya oldukça düz olup taşkın önleme 
yapılarının inşası için uygun değildir. Bu nedenle Yunanistan ve Türkiye taşkınları baraj işletmesi ve 
taşkın yönetimi ile önleme yerine taşkın zararlarının önlenebilmesi için en basit yolu seçerek kendi 
kıyılarında setler inşa etmişlerdir. Bu durum akarsuyun doğasına aykırı olup taşkın dönemlerinde gelen 
çökeller araziye yayılamamakta, akarsu yatağında birikerek zamanla yatağın dolmasına ve yatakta kum 
adacıklarının meydana gelmesine neden olmaktadır (Bolu, 2007) (Foto 1). 
 

 
Foto 1: Meriç Nehri yatağındaki kum adalarını gösteren hava fotoğrafı (Malkaralı vd, 2008).  

 
Meriç havzasındaki topraklar genellikle kum-silt ve kilden oluşan bir tabaka ile kaplı olup 

yüzeysel akışların etkisi ile sürüklenerek sediman oluşturmaktadır. Meriç Nehri'nin Edirne Köprüsü 
civarında yılda 1.200.000 m3 çökel birikimi saptanmıştır. Çökelin 1/3’ünü oluşturan kumun büyük bir 
kısmı, her iki kıyısı da Türkiye’ye ait olan Edirne Karaağaç bölgesinde akarsu yatağında çökelerek kum 
adacıkları oluşturmaktadır. Bu kum adacıklarının üzerine mil de birikmesi sonucu çeşitli ağaçlar 
yetişerek bu alanlar ormana dönüşmektedir. Oluşan kum adaları yatakta kesit daralmalarına, böylece 
taşkınların ve taşkın hasarlarının artmasına da neden olmaktadır.  

2005 ve 2006 yıllarında vuku bulan taşkınlarda setlerde yırtılmalar meydana gelmiştir. Bunun 
nedeni akarsu yatağında biriken kum adaları ve ana setler arasındaki taşkın sularının akışını daraltan, 
nehre dik setlerdir. 1960’lı yıllarda tesis edilen 6.000 m3/sn'lik debiye göre boyutlandırılmış olan setlerin 
günümüzde 2.500 m3/sn'lik debiden sonra dalga etkisiyle yırtılmasının nedeni nehir yatağının dolmasıdır 
(Anonim, 2006). 

Akarsuyun ana kaynağının yeraldığı ülke nehir suyunu kullanmada öncelikli konuma 
geçmektedir. Bulgaristan tarafında, yukarı havzada yapılan barajların su tutması, kurak periyotta 
akarsuyun sürükleme gücünün azalması ve su seviyesinin düşmesi sonucu nehir yatağında malzeme 
birikimi artmakta, kum adaları oluşmaktadır (Bolu, 2007). Ayrıca bu durum akarsu yatağının pürüzlülük 
katsayısının artması sonucu kıyı erozyonuna da neden olmaktadır. Genellikle kıyı erozyonunun neden 
olduğu tahribat, kıyıların oyulup yıkılması ve aşınıp taşınması seklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kıyı 
erozyonu, yamaç stabilitesini bozmak suretiyle nehir yatağında bol miktarda çökel, ağaç, dal, kök ve 
yıkıntıların birikmesine neden olmaktadır. Bu şekilde yatağa ulaşan çökel ve yıkıntılar akarsu yatağını 
daraltmakta, taşkın sıklığını da arttırmaktadır (Yanık, 1999).  

5. Taşkınlardan korunmak İçin Yapılan Çalışmalar ve Geliştirilen Uluslararası Projeler 
5.1.  Meriç Nehri Kıyılarında Yapılan Mühendislik Yapıları (Setler) 

1937 yılında yaşanan taşkının yerleşim alanlarını etkileyecek boyutlara varması sonucunda 
“Türk-Yunan İtilafnamesi” yürürlüğe konmuştur. Bu proje doğrultusunda kış setleri ile drenaj kanalları, 
sulama tesisleri ve kurutma tesisleri 1966 yılında tamamlanmıştır. Yapılan kışlık setler Meriç Nehri ile 
Edirne kent merkezi arasında tampon oluşturmaktadır. Setlerin yüksekliği 4.65 m ile 3.80 m arasında 
olup bu akarsu ile kent arasındaki ilişkiyi koparmaya yetecek boyuttadır (Bolu, 2007). 
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1966 yılında inşası tamamlanan kışlık setler ile 1000 m3/sn olan yatak taşıma kapasitesi 2500 m3/sn'ye 
çıkmıştır. Türkiye tarafında Edirne, İpsala ve Enez meskûn mahalleri ile 16.382 ha tarım arazisini 
taşkınlardan koruma amaçlı olarak yapılan setlerin uzunluğu 113 km’dir. Edirne merkez ilçesinde bunun 
41 km'si bulunmaktadır (Malkaralı vd, 2008). Ayrıca 2005 ve 2006 yılında yaşanan taşkınlardan sonra 
mevcut setlerin 40 cm daha yükseltilmesi yönünde bir DSİ projesi vardır. 

1963 yılında hazırlanan ön çalışma raporu ile ekonomik bulunan ve 1971 yılında “Meriç Projesi 
Yaz Feyezan Seddeleri Planlama Raporu”na göre yaz taşkın setlerinin inşaatına başlanılmıştır. Meriç 
Nehri ile kış setleri arasında kalan ovaları ve Meriç Nehri kıyısındaki toplam 11.572 ha tarım arazisini 
taşkınlardan koruma amaçlı olarak 30 adet yaz seti yapılmış olup yaz setlerinin toplam uzunlukları 172 
km'dir (Malkaralı vd, 2008). 

5.2. Türkiye- Bulgaristan Arasında Taşkın Erken Uyarı Sistemleri İle İlgili Projeler 

Bölgede 2005 yılında yaşanan taşkınlar esnasında Bulgaristan’dan doğarak Yurdumuza giren 
Meriç ve Tunca nehirlerindeki mevcut akım gözlem istasyonlarının çalışmadığı, Arda Nehri üzerinde 
de ölçüm istasyonunun bulunmadığı saptanmıştır. Taşkına neden olan bu akarsuların yağış havzalarının 
Bulgaristan’da olmaları nedeni ile Bulgaristan tarafından gerçek zamanlı olarak alınabilecek taşkın 
bilgileri hayati önem arz etmektedir (Malkaralı vd, 2008). 

Taşkınlar sırasında ve sonrasında Bulgaristan yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Arda, 
Tunca ve Meriç üzerine uzaktan algılamalı akım gözlem istasyonları kurulması ve ortak akım 
ölçümlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile Bulgaristan Ulusal 
Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü (NIMH) arasında 14.10.2005 tarihinde bir protokol yapılmıştır. Bu 
protokole göre DSİ tarafından Arda üzerinde Ivoylavgrad Barajı mansabında, Meriç üzerinde Plovdiv 
ve Svilengrad ile Tunca üzerinde Elhova akım gözlem istasyonları (AGİ) tesis edilmiştir (Malkaralı vd, 
2008) (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8: AGİ'ler ile taşkın sularının Edirne ve İpsala'ya ulaşım sürelerini gösteren kroki (Malkaralı vd, 2008).  

 
Bulgaristan’da kurulan bu istasyonların kesitlerinde akım anahtar eğrilerinin çıkarılması 

amacıyla her iki ülke teknik ekiplerince akım ölçümleri yapılmaktadır. Böylece bu istasyonlar sayesinde 
akarsulardaki su miktarları ölçülmekte, taşkın erken uyarısı da yapılabilmektedir. DSİ Edirne Bölge 
Müdürlüğü tarafından tesis edilen AGİ’ler ile suyun Edirne ve İpsala’ya ulaşım süreleri 
belirlenebilmektedir. 

5.3. Tunca Nehri Suakacağı Barajı’na Alternatif: Çömlekköy Barajı 

Tunca Nehri taşkınları esnasında 2500 ha tarım arazisi ve tarihi köprüler, Sarayiçi sular altında 
kalmakta aynı zamanda taşkın suları Meriç Nehri'ne katılarak Edirne’deki taşkınların boyutunu daha da 
arttırmaktadır. Bu duruma bir çözüm önerisi olarak Meriç Nehri Havza Sistemi içinde yeralan Tunca 
Nehri ana kolu üzerinde Bulgaristan-Türkiye sınırında ‘’Suakacağı Barajı’’ projesi hazırlanmıştır.  
Türkiye-Bulgaristan arasında ortak yapılacak olan Suakacağı Barajı ile toplam 15.845 ha’lık tarım 
arazisinin sulanabileceği hesaplanmıştır. Bunun yanısıra; sadece 2561 ha civarında bir alanın da 
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taşkından korunması planlanmıştır (ORSAM, 2011). Ayrıca barajın yapılması ile Meriç Nehri 
taşkınlarının boyutunda %15 oranında azalma meydana geleceği düşünülmektedir (Malkaralı vd, 2008).  
Tunca Nehri üzerinde Türkiye-Bulgaristan sınırında “Tunca Barajı” yapılması ile ilgili Bulgaristan’la 
ortak olarak ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bu konuda “Teknik Mutabakat Protokolü” 
imzalanmıştır. Fakat iki ülkeyi de ilgilendirdiğinden baraj aksı itibariyle sorunlar yaşanmış ve bir sonuca 
bağlanamamıştır. Bu nedenle yapımı yarıda kalan barajın yerine alternatif bir baraj olarak Çömlekköy 
Barajı devreye girmiştir. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü hizmet alanı içinde bulunan Edirne İlinde, Merkez 
İlçeye bağlı 56.500 dekar araziyi sulayacak olan "Çömlekköy Barajı Sulaması Projesi"ne başlanmış olup 
yapım işinin 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir (dsi.gov.tr). Ancak bunun taşkınlar 
üzerinde ne derece etkili olacağı ise halen tartışılmakta olan bir konudur.  

5.4. Türkiye-Yunanistan Kum Adaları Üzerindeki Ağaçların Temizliği Projesi 

1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye-Yunanistan ortak sınırı olan Meriç Nehri'nde taşkınların 
önlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda Meriç Nehri'nin Türkiye ve 
Yunanistan kıyılarındaki sorunlu olan yerler saptanarak 5 kısımda toplam 64 adet kum adası üzerindeki 
ağaçların temizlenmesi konusunda maliyet hesaplamaları yapılmıştır. Projenin hayata geçirilmesi için 
Yunanistan tarafından halen cevap beklenmektedir (Malkaralı vd, 2008). 

5.5. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nce Yapılan Çalışmalar 

Yaşanan taşkınlara karşı 2005 ve 2006 yıllarında diğer DSİ bölge müdürlüklerince çok sayıda 
iş makinesi, kamyon, personel takviyesi yapılmış ve bölgede set onarımları, yatak ıslahı ile ilgili yoğun 
bir toplu makine çalışması gerçekleştirilmiştir (Malkaralı vd, 2008). 
Meriç Nehri’nin Türkiye sınırları içindeki 12 km’lik kesiminde Meriç Köprüsü ile Ardakule arasında 
bulunan 5 km’lik Meriç Nehri yatağında 29 tane kum adacığı tespit edilmiş olup bu kum adalarının 
temizliğine başlanmıştır.  

İki yılda toplam 900.000 m3 kazı malzemesi yatak dışına taşınmıştır (Malkaralı vd, 2008). 
Yapılan kapasite arttırma çalışmaları sonucunda 18-25 Kasım 2007 tarihlerindeki taşkında yapılan akım 
ölçümleri neticesinde Mart 2006 yılı taşkınına göre %15 yatak kapasitesi artışı saptanmıştır (Edirne DSİ, 
Tarihsiz). 

Mart 2006 tarihinde yaşanan taşkında Süvari Geçidi mevkiinde bulunan mühendislik yapılarının 
kesitinin daraltılmış olması nedeniyle su bu kısmı rahat geçememiş ve geriye doğru yayılmıştır. Bu 
durum nedeniyle Edirne’yi taşkınlardan koruma amaçlı olarak yapılan setlerin risk altına girdiği 
görülmüştür. Mart 2006 taşkınından sonra Süvari Geçidi mevkiinde bulunan köprü yolları ile tank 
geçişleri için yapılmış bulunan, yükseklikleri nedeniyle set gibi çalışarak suyun akışını önleyen ve kesiti 
daraltan bu yapılar kaldırılmıştır (Edirne DSİ, Tarihsiz). 

6. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu çalışmada, Meriç Nehri taşkınlarının son 15 yılda artış gösterdiği saptanmıştır. Artan 
oranda ve sıklıkta meydana gelen taşkınlar nedeniyle Türkiye, Meriç Havzası'nda aşağı kıyıdaş ülke 
konumuyla diğer kıyıdaş ülkelere oranla daha çok zarar görmektedir.  

Sınıraşan ve sınır oluşturan Meriç Nehri'nin taşkınları Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’ı 
etkilemektedir. Ancak bulunduğu konum itibariyle, Türkiye'nin gerekli önlemleri almak için yeterli 
zamanı olmamaktadır. Bu nedenle Türkiye Bulgaristan'dan gelecek bilgilere doğrudan bağımlı 
kalmaktadır. Bu konuda iki ülke arasında taşkın erken uyarı sistemleri ile ilgili projelere önem 
verilmelidir. 

Bulgaristan’daki barajların, taşkın dönemlerinde suyunun aşağıya bırakılmasından yeterli taşkın 
depolama hacimlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en temel önlemi taşkın dönemlerine barajların 
su düzeyinin düşürülerek girilmesidir.  

Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin drenaj havzalarının %97'si Bulgaristan sınırları içindedir. Bu 
nedenle bu akarsular üzerindeki barajlar toplam akımın 1000m3/sn’yi yani Meriç Nehri yatak taşıma 
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kapasitesini geçmeyecek şekilde işletilmelidir. Buna ek olarak yeni ve rezervuar hacmi geniş, taşkın 
önleme imkânı olan barajlar inşa edilmelidir. 

Meriç Nehri taşkınlarının zararlarını arttıran bir başka konu da Yunanistan ile Türkiye arasında 
sınır oluşturan bu akarsuyun yatağının uzun dönemdir temizlen(e)memiş olmasıdır. Ancak taşkınların 
sıklaşması nedeniyle 2010 yılı içerisinde başlayan yatak temizlik çalışmaları sonucunda akarsu 
yatağındaki kum birikintileri ve adacıkları ortadan kaldırılmakla beraber bu birikintiler yeniden 
oluşmaktadır. Bunun için işbirliği ile yapılan yatak temizlik çalışmaları periyodik hale getirilmelidir. 
Tüm bu sorunlar Meriç Nehri taşkınlarının kalıcı çözümü için akarsu yatağının temizlenmesi ve ıslahı 
konusunda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında uygulanabilir, sürekliliği olan anlaşmalar 
yapılması gerekmekte; havza ülkelerinin biraraya gelerek Meriç Nehri Havzası su yönetimi konusunda 
uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Ortak bir ıslah çalışması yapılmadığı takdirde taşkınların 
önüne geçilmesi mümkün olmayacak ve taşkın zararları artarak devam edecektir. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yönetsel Sınırlarındaki 

Değişimin Ankara Şehrine ve Ankara İline Etkileri  

The effects of changes in Ankara Metropolitan Municipality administrative 
borders on Ankara City and Ankara Province 

Ali Özçağlar*  

1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara. 

Öz:1982 Anayasası’nın 127. maddesindeki "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" 
hükmüne dayanarak 1984-1988 döneminde, nüfusu 380.000’in üzerinde olan 8 il merkezinde (İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Ankara Belediyesi, 1984’te 
Büyükşehir Belediyesi haline getirilmeden önce Çankaya (1936), Altındağ (1953), Yenimahalle (1957) semtlerinde 
kaymakamlık teşkilatları kurulmuştu. Bu üç ilçenin Ankara Belediyesinin sınırları içinde kalan kesimleri Ankara 
şehrini oluşturmaktaydı. 29.11.1983 tarih ve 2963 sayılı yasa kapsamında Çankaya ilçesi’nin bölünmesiyle 
Mamak ilçesi; Altındağ ilçesinin bölünmesiyle de Keçiören ilçesi oluşturuldu. 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile 
eski Ankara Belediyesine büyükşehir belediyesi statüsü kazandırılarak şehrin belediye sınırları içinde kalan 
kesimleri ile belediye sınırları dışında kalan köyler ve belediye teşkilatlı yerleşmeler bu ilçeler tarafından 
paylaşıldı. Ankara ilinin Merkez ilçesi sınırları içindeki metropol ilçelere (Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, 
Mamak, Keçiören) bağlı köyler ve belediye teşkilatlı yerleşmeler Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı 
dışında bırakıldılar. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet 
alanı sınırı, Altındağ semtindeki Valilik binası merkez kabul edilerek çizilen 50 km yarıçaplı bir daire ile belirlendi. 
2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı yasa ile Ankara ilinin mülki idare alanı bütünüyle Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmet alanı haline getirildi. 
Anahtar Kelimeler: Şehir, büyükşehir, büyükşehir belediyesi, belediye yönetsel alan sınırı,  metropol ilçe.  

 
Abstract: Between 1984 and 1988, metropolitan municipalities were started in 8 provinces with a population over 
380.000 (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri), based on Article 127 of the 1982 
Constitution that stipulates "special provincial administrations can be established". District governorships in 
Çankaya (1936), Altındağ (1953), Yenimahalle (1957) were started before Municipality of Ankara was made a 
metropolitan municipality in 1984. The parts of those three districts within the borders of Municipality of Ankara 
constituted the city of Ankara. Two districts; Çankaya and Altındağ, were split and formed Mamak and Keçiören 
districts respectively by law no 2963 dated 29.11.1983. Municipality of Ankara was transformed into a 
metropolitan municipality by law no 3030 in 1984 and the parts of the city within the borders of the municipality 
and the villages and the settlements with municipality organizations beyond the borders of the municipality were 
shared by those districts. The villages and the settlements with municipality organizations under the control of the 
metropolitan districts of Ankara central district (Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak and Keçiören) were 
excluded from the service area of Metropolitan Municipality of Ankara. With Law no 5216 enacted in 2004, the 
service area of Metropolitan Municipality of Ankara was determined as a circle with semi diameter of 50 km, 
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drawn with a focal point of the governor’s building in Altındağ. With Law no 6360 adopted in 2012, the local 
administrative area of Ankara Province was entirely covered in the service area of Metropolitan Municipality of 
Ankara. 
Keywords: City, metropol, metropolitan municipality, administrative border, metropolitan district.  

1. Giriş 

Belediye, Arapçadaki “beled” ve “beledî” sözcüklerinden türetilerek dilimize yerleşmiş t ir.  
Beledi, şehirle ilgili, şehre âit anlamlarını taşıyan bir sözcük olup belediyesi olan şehirlere “belde” 
denilmektedir. Eskiden şehirde yaşayanların “beledî” (şehirli), çöllerde yaşayanların “bedevî” 
olarak tanımlanmış olması dikkat çekici bir örnektir. Osmanlı döneminde belediye başkanlar ına 
şehrin emanet edildiği güvenilir kişi anlamına gelen “şehremini” denilmesi belediye teşkilatına ve 
belediye başkanına duyulan güveni ifade etmektedir. Şehir ve kasabalarda alt ve üst yapıyla ilgili 
hizmetlerin yerine getirilmesi, bu hizmetlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetlenmesiy le 
görevli olan, yöneticileri halk tarafından seçilmiş tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim örgütler ine 
belediye denilmektedir. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı “Belediye Kanunu”nda belediye, 
“beldenin ve belde sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tanzim ve 
tesviye ile mükellef hükmî bir şahsiyettir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Belediye teşkilatları, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında öncelikli olarak şehirse l 
fonksiyonları gelişmiş veya gelişmekte olan yerleşmelerde (şehir ve kasabalarda) kurulmaktaydı. 
Gerçek işleyişte sadece şehirlerde ve şehirleşme sürecine girmiş kasabalarda kurulması gereken 
belediye teşkilatlarının çeşitli nedenlerle nüfusları 2000’i biraz aşan köylerde de kurulmaya 
başlaması, beledi (şehre ait) kavramını yozlaştırmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı 
yasa ile nüfusu 2000’in altına inen 966 köydeki belediye teşkilatlarının kaldırılmış olması 
belediyelerin kuruldukları yerleşmelerin sahip oldukları potansiyelin önemini gündeme taşımıştır.  

Özellikle 1980’li yılların başında şehirlerdeki nüfus artışına ve mekânsal büyümeye bağlı 
olarak belediyelerin teşkilat yapılarında düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiş ve 1982 
Anayasası’nda "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne bağlı 
olarak 1984-1988 döneminde, nüfusu 380.000’in üzerinde olan 8 il merkezinde (İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Bu bildiride Ankara 
şehrinin belediye yönetsel alan sınırlarındaki değişim büyükşehir belediyesi kurulmadan önce ve 
sonraki durumuyla ele alınacaktır.  

 2. 1923-1980  Döneminde Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı  

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ilk geldiği zaman kentin nüfusu 
yaklaşık olarak  25.000 civarında idi. Günün belirli saatlerinde jeneratörden verilen elektrikle kısmen 
aydınlatılan Ankara, kalenin batı yakasında otel, han ve lokantaların bulunduğu küçük bir çarşıdan, iki 
katlı ahşap evlerden ve bir tren istasyonundan ibaretti. Tozlu ve çamurlu yollarında at arabalarının 
dolaştığı, kendi yağıyla kavrulan Ankara, 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa 
ile yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti oldu. Ankara başkent olduğunda 30.000 nüfuslu 300 
hektarlık (3 km2) bir alana yayılan küçük bir şehirdi (Cengizkan:2010).  

16 Şubat 1924 tarihinde 417 sayılı yasa ile Ankara’daki belediye teşkilatı İstanbul’a benzer 
şekilde şehremanetine dönüştürüldü (Başa: 2012: 67). 1924-1930 yılları arasında Ankara Şehremaneti 
tarafından bataklıklar kurutularak kamulaştırmalar yapıldı, yapı malzemeleri için fabrikalar açıldı,  
çalışan işçilerin konut ihtiyacı giderildi, gaz deposu, un fabrikası ve fırınlar yaptırıldı, Ankara'nın imar 
planı için yarışma düzenlendi. Bu olumlu gelişmeler sonucunda 1935 yılında nüfusu 122.720’ye 
yükseldi. 1936 yılında Çankaya’da kaymakamlık teşkilatı kurularak Çankaya ilçesi oluşturuldu. 1950’li 
yıllara gelindiğinde merkezdeki Ulus ve Altındağ semtlerine Cebeci, Bahçelievler ve Yenimahalle 
eklendi. 1940 yılında 157.242 olan Ankara şehir nüfusu, 1945’te 226.712’ye, 1950’de 288.536’ya, 
1955’de 451.241’e yükseldi.  
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1953 yılında Altındağ’da kaymakamlık teşkilatı kuruldu. 1956 yılında 3650 hektarlık  (36,5 
km2) bir alana hizmet veren Ankara Belediyesinin yönetsel sınırları, Ankara Merkez İlçesi (Ulus semti) 
ile Çankaya ve Altındağ ilçelerinin şehir kesimini içine almaktaydı. Bu dönemde Ankara’nın batı-
kuzeybatısında bir memur semti olarak gelişmeye başlayan Yenimahalle’de 1957 yılında kaymakamlık 
teşkilatı kurularak şehre eklendi (Şenyapılı, 1970: 33, Şekil 1). 

 

Şekil 1:Ankara şehrinin 1950 yılındaki yerleşim alanı 

Ankara şehri 1960 yılında, Ulus semtini içine alan Merkez ilçe ile Altındağ, Çankaya ve 
Yenimahalle ilçelerinin Ankara Belediyesi sınırları içinde kalan kesiminden oluşmaktaydı (Şekil 2, 
Çizelge 1). Ulus’a bitişik olan Altındağ semti ile o yılda birer bucak merkezi olan Keçiören ve 
Yenidoğan Altındağ ilçesinin; Çankaya semti ile bucak merkezi konumunda olan Bahçelievler, Cebeci, 
Dikmen ve Kayaş Çankaya ilçesinin; Yenimahalle semti ve Etimesgut ise Yenimahalle ilçesinin Ankara 
şehrini oluşturan kesimleri idi. 1960 yılında Ankara şehrinin belediye sınırları içinde kalan nüfusu 
650.067’ye,  yüzölçümü ise 5500 hektara (55 km2) yükselmiştir. 
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Şekil 2 : 1960 yılında Ankara şehrinin Çankaya, Altındağ,  

Yenimahalle ilçelerine göre yönetsel bölünüşü 
                             

Çizelge 1: 1960 yılında Ankara şehrini oluşturan yönetsel üniteler 
Ankara şehrini oluşturan ilçeler ve semtleri 1960 Yılı 

nüfusları 
Merkez  ilçe   

1. Ulus 129934 
Merkez ilçe şehir nüfusu 129934 
Altındağ ilçesi  

1. Altındağ merkez 45355 
2. Keçiören (Bucak merkezi) 30562 
3. Yenidoğan (Bucak merkezi) 72503 

Altındağ ilçesi şehir nüfusu 148420 
Çankaya ilçesi  

1. Çankaya merkez 97167 
2. Bahçelievler (Bucak merkezi) 40725 
3. Cebeci (Bucak merkezi) 145591 
4. Dikmen (Bucak merkezi) 11300 
5. Kayaş (Bucak merkezi) 9294 

Çankaya ilçesi şehir nüfusu 304077 
Yenimahalle ilçesi  

1. Yenimahalle merkez 52896 
2. Etimesgut (Bucak merkezi) 14740 

Yenimahalle ilçesi şehir nüfusu 67636 
ANKARA ŞEHİR NÜFUSU 650067 

 
1960-1980 döneminde Ankara şehrinin nüfusu ilk kez 1970 yılında bir milyonun üzerine çıktı  

(1.236.000) ve 1960 yılına göre 3 kat artarak 1980 yılında 1.877.755’e ulaştı. Bu yılda Ulus semti ile 
Altındağ ilçesi Ankara ilinin Merkez ilçesi durumundaydı. Ulus semtinde 77.168, Altındağ’da 608.689;  
Çankaya’da 921.882, Yenimahalle’de  ise 270.016 nüfus barınmaktaydı (Şekil 3). 
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Şekil 3 : 1980 yılında Ankara ili ve Ankara şehri 

3. 1984 Yılında Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı  

1983 yılında çıkartılan 2963 Sayılı Kanun gereğince Çankaya ilçesinin bölünmesiyle Mamak 
ilçesi; Altındağ ilçesinin bölünmesiyle Keçiören ilçesi oluşturuldu. Ankara şehrinin bir bölümünü 
oluşturan bu ilçelerin yönetsel sınırları içinde kalan köyler ve beldeler Ankara Belediyesi’nin hizmet 

alanı dışında bırakıldı. Ankara’nın batısında yer alan Sincan ile güneyindeki Gölbaşı aynı kanunla ilçe 
merkezi haline getirildiler. O yıllarda Sincan, Ankara şehrinden oldukça uzakta yer alan 25.000 nüfuslu 
bir yerleşme olup çevresindeki köylere yönetsel merkezlik (bucak merkezliği) yapan bir konumda idi. 
Sincan’ın Ankara ile bağlantısı büyük oranda banliyö treni ile sağlandığından karayolu ulaşımına 

fazlaca önem verilmemişti. Ankara’nın güneyindeki 10.500 nüfuslu Gölbaşı ise, Çankaya ilçesine bağlı 
bir bucak merkezi olup Ankara şehir alanından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin geniş orman alanı ile 
ayrılmaktaydı. Bu nedenlerle Sincan ve Gölbaşı, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören 
semtleri gibi Ankara şehrini oluşturacak şekilde bütünleşemedikleri için Ankara ilinin Merkez İlçeleri 
arasında yer alamadılar (Şekil 4).  

Büyükşehir Belediye yönetiminin hukuki altyapısı ilk olarak 1982 Anayasasının 127. maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkrasındaki “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 
getirebilir.” hükmü ile oluşturulmuştur. 1982 yılında çıkarılan 2680 sayılı yetki Kanununa istinaden 
08.03.1984 tarihinde yayımlanan 195 sayılı “Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” ve 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı “Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçe 
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bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir’de Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştur. 25 Mart 1984’te yapılan 
mahalli idare seçimleri ile bu illerdeki büyükşehir belediyeleri faaliyete başlamıştır. 

 

Şekil 4:  Merkez ilçe ölçeğinde Ankara şehrinin 1984 yılındaki yerleşim alanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel 
alan sınırı. 

Bu yılda yapılan düzenlemeyle eskiden beri var olan Ankara Belediyesi, Büyükşehir (Anakent) 
Belediyesi haline getirildi. Ankara Belediyesi’nin yönetsel alanı içinde yer alan Altındağ, Çankaya, 
Yenimahalle, Mamak, Keçiören ilçelerinin merkezlerinde büyükşehir ilçe belediyeleri kuruldu. 1984 
yılında Ankara şehrinin yerleşim alanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı 
durumunda idi (Şekil 4). Merkez ilçenin sınırları içinde Ankara şehrinin yerleşim alanı dışında kalan 
köy ve beldeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı dışında bırakılmışlardı.  
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1985 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı içindeki 2.235.037 şehir 
nüfusunun ilçelere dağılımı şöyle idi: Altındağ: 403.871, Çankaya: 665.128,Keçiören: 433.559, Mamak: 
371.904, Yenimahalle: 360.573. 

 

1984 Yılında 

Büyükşehir Belediyesi Kurulan 
Metropolitan Şehirler (İl 

Merkezleri) 

1980 Yılı 

Nüfusu 

1985 Yılı 

Nüfusu 

İSTANBUL 2.772.708 5.475.982 

ANKARA 1.877.755 2.235.035 

İZMİR 757.854 1.489.772 

 

4. 1988-1991  Döneminde Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı  

Daha önceleri Yenimahalle ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1983 yılında çıkartılan 2963 
Sayılı Kanun ile ilçe haline getirilen 51.000 nüfuslu Sincan, 08 Mart 1988 tarih ve 88/12721 sayılı 
bakanlar kurulu kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisine alındı. İki yıl sonra 
Yenimahalle ilçesi içinde mahalle konumunda olan Etimesgut, 20 Mayıs 1990 gün ve 3644 Sayılı 
Kanunla İlçe yapıldı ve 19 Ağustos 1990 tarihinde ilk defa belediye seçimi yapılarak Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin sınırları içerisinde yerini aldı. Çankaya ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1983’te ilçe 
teşkilatına sahip olan Gölbaşı da 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı içine 
katıldı. Bu düzenlemeler sonucunda 1991 yılı itibariyle Ankara ili merkez ilçesi içindeki metropol ilçe 
sayısı 8’e yükseldi (Şekil 5). 

 
Şekil 5: 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı. 
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1991-2004 döneminde Ankara Büyükşehir  Belediyesi’nin hizmet vermekle yükümlü olduğu  
yönetsel alanları Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı 
ilçelerinin Ankara şehrini oluşturan kesimleri idi. Merkez metropol ilçeler olarak adlandırılan bu ilçelere 
bağlı toplamda 83 köy ve 8 belde büyükşehir belediyesinin sınırları dışında kalmaktaydılar (Çizelge 2).  

Çizelge 2. 1991-2004 döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan 
Merkez Metropol ilçelere bağlı köy ve beldeler 

Metropol 
ilçeler 

Köyler Beldeler 

Altındağ  Aydıncık, Karacaören, Karaköy, Kavaklı, Peçenek, Tatlar  Altınova 
Çankaya  Beytape, Karataş, Yakupaptal  
Yenimahalle   Alacaatlı, Aşağıyurtçu, Ballıkuyumcu, Çayyolu, Dodurga, Fevziye, Karacakaya,   

 Memlik, Susuz, Şehitali, Yakacık, Yukarıyurtçu, Yuva 
 

Mamak  Bayındır, Gökçeyurt, Kıbrıs, Kızılca, Kusunlar, Ortaköy Kutludüğün 
 
Keçiören 

 
Çalseki, Kurusarı, Alacaören, Gmüşoluk, Kösrelik, Sarıbeyler  

Pursaklar, 
Bağlum,  
Sarayköy 

Sincan Anayurt, Çiçektepe, Esenler, Osmaniye, Pulatlar, Saraycık, Tatlar, Yeniçimşit, 
Yenipeçenek, Akçaören, Çoğlu, İlyakut, İncirlik, Mülk, Yenikayı 

Yenikent 

Etimegut Bağlıca, Yapracık  
Gölbaşı Ahiboz, Ballıkpınar, Bezirhane, Çayırlı, Çimşit, Enirler, Gökçehüyük, Günalan, 

Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, Hallaçlı, İncek, Karaoğlan, Kırıklı, Kızılcaşar, 
Koparan, Mahmatlı, Mahmatlıbahça, Oğulbey, Örencik, Soğulcak, Subaşı, 
Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Toluntaş, Velihimmetli, Yağlıpınar, Yavrucak, 
Yaylabağ, Yurtbeyi 

Karagedik, 
Selametli 

 
5. 2004 Yılında Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı 
 Kamuoyunda “Pergel Yasası” olarak bilinen 5216 sayılı yasayla 2004 yılında büyükşehir 

belediyelerinin yönetsel sınırlarında önemli düzenlemeler yapıldı. İstanbul, Kocaeli illerinde, 
büyükşehir belediye sınırları, il sınırlarıyla çakıştırılarak iki ilin idari alanı tümüyle büyükşehir 
belediyesinin hizmet alanı haline getirildi. 

 

 
                Şekil 6: 2004 yılında Ankara ili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı. 
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Diğer büyükşehir belediyeli 14 il merkezinde büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları,  
mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla şehir nüfus 
miktarına göre belirlenen yarıçaplı dairelerle belirlendi. Buna göre nüfusu 1.000.000’ dan az olan 
Adapazarı, Erzurum, Samsun, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Konya ve Gaziantep’te: 
20 km yarıçaplı daire; nüfusu 1.000.000 - 2.000.000 arasında olan Adana ve Bursa’da: 30 km yarıçaplı 
daire, nüfusu 2.000.000’dan fazla olan İzmir ve Ankara’da 50 km yarıçaplı daire büyükşehir 
belediyesinin yönetsel alanı olarak kabul edildi (Şekil 6,7). 

 

 
Şekil 7: 2004 yılında Ankara şehrinin yerleşim alanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı.  

2004 yılında yapılan bu düzenlemeyle Altındağ ilçesindeki Valilik Binası merkez kabul edilerek 
harita üzerinde çizilen 50 km2 yarıçaplı daire içinde kalan yaklaşık 7800 km2’lik alan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı haline geldi. Ankara ilinin %30’una karşılık gelen bu alan içinde 
yer alan 15 metropol ilçeye bağlı 205 köyün (77 orman köyü hariç) tüzel kişilikleri kaldırılarak 
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mahalleye dönüştürüldüler ve çok yönden büyükşehir belediyesine bağımlı kılındılar. Belde 
statüsündeki 17 yerleşmenin belediyeleri ise ilk kademe belediyesi adını aldı (Çizelge 3). Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı olarak kabul edilen 50 km2 yarıçaplı dairenin içi ayrıntılı 
olarak incelendiğinde, Ankara şehrini kapsayan Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, 
Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ilçeleri ile şehrin uzağında kalan Akyurt, Elmadağ ve Kazan ilçelerin in 
yönetsel alanlarının tümüyle daire içinde kaldığı; Kalecik, Çubuk, Kızılcahamam, Ayaş, Polatlı,  
Haymana ve Bâlâ ilçelerinin ise belirli bölümlerinin daire içinde yer aldığı görülmektedir (Şekil 6, 7). 
Ankara ili içindeki ilçelerin yönetsel alan bütünlüğünü bozan bu sınırlandırma, politik yaklaşımlarla 
yapıldığından sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir.   

Çizelge 3. 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan 
yönetsel birimlerin sayısal dağılımları 

                 İlçeler 
Belediyeleri ilk kademe  

belediyelerine dönüştürülen 
beldeler 

Mahalleye  
dönüştürülen 

köy sayısı 

Orman köyü 
sayısı 

1. Akyurt   18 2 
2. Altındağ Altınova 6   
3. Ayaş Çanıllı, Sinanlı 12 2 
4. Bâlâ Karaali 14 6 
5. Çankaya   3   
6. Çubuk Sirkeli, Esenboğa 34 27 
7. Elmadağ Hasanoğlan, Lalahan, Yeşildere 4 7 
8. Etimesgut   2   
9. Gölbaşı Karagedik 29   
10.  Kalecik   9 1 
11.  Kazan   24 13 
12.  Keçiören Bağlum, Sarayköy, Pursaklar 4   
13.  Mamak Kutludüğün 6   
14.  Sincan Yenikent 15   
15.  Yenimahalle   13   

          *     Haymana Oyaca   4   
          *     
Kızılcahamam     19 

          *     Polatlı Temelli 8   
                Toplam 17 205 77 

                              *Merkezleri ve yönetsel alanlarının büyük bir bölümü 50 km2 yarıçaplı dairenin dışında kalan ilçeler 

 6. 2008 Yılında Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanında Yapılan Düzenlemeler 

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı kanunla 50 km2 yarıçaplı daire içindeki Ankara büyükşehir 
belediye sınırları içinde bulunan belde statüsündeki yerleşmelerdeki ilk kademe belediyeleri kaldırılarak 
bu yerleşmeler bağlı oldukları ilçelerin belediyelerine mahalle olarak bağlandılar. Büyükşehir belediyesi 
sınırları içindeki ilçelerde alt yönetsel kademede yer alan, aslında olmadıkları halde kağıt üzerinde 
gösterilen bucaklar kaldırılarak bunlara bağlı görünen köyler doğrudan ilçelerin altında yer aldılar. 

Bu yılda, Keçiören ilçesi içinde Esenboğa Hava Limanı güzergâhında Ankara şehrine sonradan 
lehimlenen Pursaklar beldesinde, ilçe teşkilatı kurularak Ankara şehrinin yerleşim alanını oluşturan 
metropol ilçe sayısı 9’a çıkarıldı. Altındağ ilçesindeki Altınova, Keçiören ilçesindeki Sarayköy ve 
Çubuk ilçesindeki Sirkeli beldelerindeki ilk kademe belediyeleri kaldırılarak Altınova beldesinin 
Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri yeni kurulan Pursaklar 
İlçesi Belediyesi’ne mahalle olarak bağlandılar. 

7. 2012 Yılında Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanında Yapılan Düzenlemeler 
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” 6360 
sayılı Kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 
Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla 
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. 
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Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, 
Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına taşınmış olup Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı Ankara ilinin yönetsel alanı ile örtüştürülmüştür. Böylece 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 50 km2  yarıçapla belirlenen 7800 km2’lik yönetsel alanı, bu yasa ile 
3,2 kat artırılarak 25.632 km2’ye yükseltilmiştir. 50 km2 yarıçaplı dairenin dışında kaldıkları için 
mahalleye dönüştürülmeyen köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülerek bağlı oldukları ilçenin 
belediyesine katılmıştır. Ankara İlindeki Özel İdare teşkilatı kaldırılarak görev ve yetkileri tümüyle 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Önceden 50 km2 yarıçaplı daire içinde yer almayan 
ilçelerdeki bucaklar da bu kanunla kaldırılmıştır.  

2012 Kasım ayında Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ilçelerinin yönetsel alanlarında 

düzenleme yapıldı. Güney ve Kuzey olarak birbirinden kopuk iki parçalı halde bulunan Yenimahalle 
sınırlarını tek parça haline getiren yeni düzenlemeyle ilçenin kuzey bölümü korunarak; kuzey 
bölümünden tamamen kopuk olan güney bölümündeki Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerinin çevre yolu 
dışında kalan kesimi ile Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu, Fevziye ve Şehit Ali Mahalleler i 
tüm sınırlarıyla birlikte Etimesgut ilçesine bağlanmıştır. Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve 
Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu doğusunda kalan ana bölümleri ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı,  
Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent  Mahalleleri tüm sınırları ile Çankaya ilçesine katılmıştır (Şekil 
8). 

 
Şekil 8: 2008 ve 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanında yapılan değişiklikler 

8. Sonuç 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetsel alanı 1984-2003 döneminde sadece Ankara şehrinin 
yerleşim alanını kapsadığı halde; 2004 yılında şehrin alanının dışına taşarak 50 km2 yarıçaplı daire 
içindeki kırsal ve kentsel alanları da içine almıştır. Bu durum 2012 yılına kadar sürmüş ve daha önceden 
İstanbul, Kocaeli illerinde uygulanan şekliyle ilin tüm yönetsel alanı aynı zamanda Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yönetsel alanı olmuştur. İl sınırları içindeki Ankara şehrinin kilometrelerce uzağındaki 
kırsal nitelikli köylerin yapay bir yaklaşımla mahalle statüsüne kavuşturulduğu için şehrin kısımlarıymış 
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gibi gösterilmesi gerçekle bağdaşmamaktadır. TÜİK’in 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) verilerine bakıldığında, diğer büyükşehir belediyeli illerde olduğu gibi Ankara ilinde de tüm 
ilçelerin nüfusları yerleşme bazına inilmeden “şehir nüfusu” olarak yayınlanmıştır. Alfabetik sıraya göre 
yayınlanan mahalle nüfusları ise, hem şehri oluşturan mahalleleri hem de kırsaldaki köyleri 
kapsamaktadır. Bunlar birbirinden ayrılmadan karışık halde verildiğinden ilin tüm alanı şehirmiş gibi 
algılatılmaktadır. TÜİK’in, gerçekle bağdaşmayan bu verileriyle sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün 
değildir.  
        Çizelge 4. 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Ankara şehrini oluşturan/oluşturmayan ilçeler 

Ankara Şehrini Oluşturan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi  İlçeleri 

Ankara Şehrini Oluşturmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi 
İlçeleri 

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı 
Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, 
Pursaklar 

Yakın İlçeler :  Akyurt, Ayaş, Bâlâ, Elmadağ, Kalecik, Kazan, Çubuk 

Uzak İlçeler: Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, 
Haymana, Polatlı, Şerelikoçhisar, Evren 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet vermekle yükümlü olduğu yönetsel alan, 6360 sayılı 
yasa ile Ankara ilinin mülki idare alanı ile çakıştırılmıştır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesinde 
yer tutan Ankara ilinin yönetsel sınırları içindeki coğrafi mekânda çok sayıda kırsal yerleşme ile kasaba 
ve şehir özellikli yerleşmeler bulunmaktadır. Bunların hepsini şehir olarak görmek yanlıştır. Bu itibarla 
Ankara il nüfusu = Ankara şehrinin nüfusu değildir! (Çizelge 4, 5) 
                       Çizelge 5. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yönetsel alanların 2013 yılı nüfusu 

Ankara Şehrini Oluşturan Metropol İlçelerin 2013 Yılı Toplam Nüfusu  
(Ankara şehir nüfusu) 4.476.362

Ankara Şehri Dışında Kalan Diğer Büyükşehir İlçelerinin  Nüfusu  568.721

Ankara İl Nüfusu = Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetsel Alan Nüfusu  5.045.083
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Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Sağlanması Amacıyla Model 

Yerleşim Alanlarının Planlanması: Diyarbakır Örneği 

Planning a model of settlement areas in order to provide a sustainable urban 
development: Diyarbakir case 

Recep Aksu*1, Mehmet Değerliyurt2 
1Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı  
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 
 
Öz: Türkiye’de kentleşme hareketleri 1927-1950’li yıllar arasında oldukça yavaş bir seyir izlerken, 
1950’den sonra iç göçlerin oluşturduğu ivme ile hız kazanmıştır. 1927’de %25 dolaylarında olan kentsel 
nüfusun 2000’li yıllardan sonra %71’e ulaşması kentleşmenin son dönemlerde ne kadar hızlı ivme 
kazandığını göstermektedir. Türkiye’deki hızlı kentleşme sonucu oluşan nüfus yoğunluğunun kira ve 
arsa fiyatlarındaki artış,  gecekondulaşma gibi sonuçları bulunmaktadır. Kentlerin hızla artan nüfusuna 
karşılık konut sorunu tam anlamıyla çözülememiş, bu durum çarpık kentleşmeye ve gecekondu 
bölgelerinin oluşmasına neden olmuştur.  
Çalışma, bölgesel bir çekim gücüne sahip olan, çevre illerden ve kırsaldan yoğun olarak göç alan ve bu 
yüzden hızla büyüyen Diyarbakır kentinde ilerleyen süreçte yaşanabilecek yaşanması muhtemel 
sorunların önüne geçilmesi amacıyla öneri sunmayı amaçlamaktadır. Çünkü kentin cazibesine 
kapılarak gelen nüfusun ilerleyen dönemlerde önemli kentsel sorunlara yol açması kaçınılmaz olacaktır. 
Bu yüzden çalışma, çalışma alanında devam eden hızlı kentleşmenin getirebileceği sorunlara yönelik 
CBS tabanlı çeşitli senaryolar geliştirmeyi amaçlamaktadır.   
Bu amaca yönelik, çeşitli istatistiki nüfus tahmin metotları içinden azalan hızlı artış yöntemi 
kullanılarak, 2030 yılı tahmini nüfusuna ve ihtiyaç duyulacak konut sayısına göre, Howard’ın Garden 
City modeli geliştirilerek, haritalanmıştır. Çalışma, modern, sürdürülebilir yeni yaşam alanlarının 
kurulabileceği alanların tespit edilmesi amacıyla öneriler getirmeyi hedeflemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Nüfus Projeksiyonları, Garden City, Treechange City, River City  
 
Abstract: The trend in the movement of urbanization in Turkey accelerated with a momentum generated 
by internal immigrations after 1950, while following a quite slow progress from 1927 through 1950. It 
is indicated how the urbanization quickly accelerated in recent years by the rate of urban population, 
which was around 25% in 1927, reached at 71% after 2000s. Overpopulation in Turkey caused from 
rapid urbanization leads to an increase in rental and land fees together with squattering. In contrast 
with rapid increases in urban population, the housing problem could not properly be solved and thus, 
it led to urban sprawl and the formation of shantytowns. 
This study intends to submit a proposal in order to prevent the problems that can probably be faced with 
in the future by Diyarbakir city, which has a regional attraction, as well as intensely allows immigrants 
coming from surrounding cities and rural areas and thus, quickly grows. Because, it is unavoidable that 
the incoming immigrants, who are fascinated with the charm of the city, would create significant urban 
problems. For this reason, this study aims to develop various GIS-based scenarios devoted to problems 
that could be brought about by ongoing rapid urbanization. 
To this end; according to the estimated population and needed houses in 2030, Howard’s Garden City 
Model has been built and mapped by using “The Arithmetic of Growth: Methods of Calculation”  among 
different statistical population forecasting methods. This study aimed at providing recommendations in 
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order to identify the areas in which new sustainable living areas could be built. Key words: Diyarbakir, 
Population Forecasts, Garden City, Urbanization 

1. Giriş: Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Yerleşme Sorunları 

Türkiye’de kentleşme hareketleri 1927-1950 yılları arasında oldukça yavaş bir seyir izlerken, 
1950’den sonra iç göçlerin oluşturduğu ivme ile hız kazanmıştır. 1927’de nüfusu 100 binden fazla olan 
2 şehir bulunurken 1950’den sonra bu rakam 9’a çıkmıştır (Yüceşahin vd., 2004). 1960 yılından sonra 
ise Türkiye’de sosyo-ekonomik sorunlara daha planlı çözümler getirilmeye çalışılmış ve bu amaçla 
beşer yıllık kalkınma plânları ve birer yıllık icra programları uygulama aracı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Sözü edilen kalkınma plânlarından ilkinde (1963-1967), tarımda çalışan nüfusun endüstri 
ve hizmet sektörüne kaydırılması hedeflenmiş, dolaylı olarak da şehirleşme özendirilmiştir (Avcı,1993). 
Kentleşmeye bağlı olarak nüfus artışı 2000’li yıllara gelindiğinde daha da artmış kentli nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranı daha baskın hale gelmiştir. Bu dönemde kentlerdeki nüfus miktarı 48.4 milyona 
ulaşmıştır (Yüceşahin vd., 2004). 1927’de %25 dolaylarında olan kentsel nüfusun 2000’li yıllardan 
sonra %71’e, 2012’de %77,3’e ulaşması kentleşmenin son dönemlerde ne kadar yüksek bir ivme 
kazandığını göstermektedir. Türkiye’de hızlı kentleşme sonucunda nüfus yoğunluğunun artması kira ve 
arsa fiyatlarında artış,  gecekondulaşma gibi sonuçları bulunmaktadır (Ulusoy ve Vural, 2001; TÜİK, 
2014). Diğer yandan Türkiye’de de 3, dünya ülkelerinin tamamında olduğu gibi (Jacquemin, 1999) hızlı 
kentleşmeye bağlı olarak şehirlerin genişlemesiyle sanayileşme hızı orantılı olmamıştır. Bu yüzden de 
kentlerin hızla artan nüfusuna karşılık konut sorununun patlak vermesi kaçınılmaz olmuştur (Koçak ve 
Terzi, 2012). Artan konut sorunu daha çok kentlerin etrafını saran gecekondu semtleriyle çözülmek 
istenmiş, bu da sorunların daha karmaşık bir durum almasına neden olmuştur (Çakır, 2011; Koçak ve 
Terzi, 2012). Türkiye’de sağlıksız ve plânsız şehirleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış yerleşim 
yerleri ile bu bölgelerin yaşam tarzlarını ifade eden bir olgu olan gecekondular (Karaman, 2003) sürekli 
olarak artış göstermiştir. Örneğin, 1950 yılında Türkiye'de 50 bin gecekondu ve bu gecekondularda 
oturan 250 bin kişi varken; bu sayı 1965'te 430 bin gecekondu, 2 milyon 150 bin gecekondulu nüfusa; 
1980'de ise 1 milyon 150 bin gecekonduya ve 5 milyon 750 bin gecekondulu nüfusa ulaşmıştır. Hızla 
artan bu sayı 1995'te 2 milyon gecekonduya karşılık 10 milyon gecekondulu nüfus şeklindedir. Bu 
rakam yaklaşık olarak toplam kent nüfusunun % 35'ine karşılık gelmektedir (Keleş 1996; Sağlam, 2006). 
Günümüzde toplu konut çalışmalarıyla gecekondu sorununun azaltılmaya çalışılmasına rağmen 
gecekondulaşma ve çarpık kentleşme halen çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de kentlerdeki nüfus artışına paralel olarak planlı bir yapılaşma süreci izlenememişt ir.  
Yerleşim alanları genişlerken tarım alanları,  sulak alanlar, akarsuların taşkın yatakları, ormanlar ve 
eğimli yamaçlar düşük kaliteli konutlar tarafından işgal edilen yerleşim alanları haline gelmiştir.  
Şehirlerin genişlemesi sırasında yapılan yanlış yer seçimi sonucunda tarım arazilerinde üretim kaybı, 
birtakım çevresel sorunlar ve doğal afetler meydana gelmektedir. Diğer yandan gerek hatalı planlanan 
yerleşmelerin, gerekse toplu konut ve site şeklinde planlanan yerleşim alanlarının çoğunlukla birbirine 
yakın, çok katlı binalardan oluşan yapılaşma şekli tercih edilmektedir. Bu dikey yapılaşma sonucunda 
görünüşte düzenli, ancak sosyal etkileşimin ve komşuluk ilişkilerinin (gelenekselin aksine) oldukça 
zayıf olduğu, doğadan uzak, çok sayıda insanın bir arada yaşamaya zorlandığı mekânlar ortaya 
çıkmaktadır. Günümüzde yaygın olarak tercih edilen bu yapılaşmanın,  kentleşmenin çözümü olduğunu 
söylemek güçtür. Bunun yerine daha çok yatay eksende ve doğa ile iç içe olan yerleşim alanları 
planlanmalıdır. Şehri dar bir alana hapsetmek yerine daha geniş alanlara kurmak ve bunu yaparken de 
bir kısım planlama ve analiz sürecini izlemek daha yararlı olacaktır.  

Bu çalışma, hızlı kentleşmenin yaşandığı illerden biri olan Diyarbakır’ın yoğun şehir dokusunun 
oluşturduğu konforsuz yerleşme alanlarına alternatif olarak doğayla iç içe yaşam alanların ın 
oluşturulabileceğinden hareket edilerek oluşturulmuştur. Bu bağlamda günümüzden yaklaşık 100 yıl 
önce İngiltere’de Ebenezer Howard tarafından ortaya atılan ve uygulanan “Garden City” şehir modeli 
benimsenmiştir.  

Garden City, ilk çalışmalarının 1910 yılına kadar gittiği Ebenezer Howard tarafından ortaya 
atılan ve zamanla yaygınlaşarak birçok büyük şehrin etrafındaki banliyö alanlarına şekil veren bir 
yerleşim alanı planlama şeklidir (Talen, 2005). Kırsal yerleşmelerle kentsel yerleşmelerin birleşiminden 
oluşan bir kompozisyon içerisinde yerleşim alanlarının planlanmasını içermektedir. Kırsal 
yerleşmelerdeki sınırlı toplumsal yasam, işsizlik, alt ve üstyapı hizmetlerinin yetersizliği ve sosyal 
hayatın zayıflığı gibi bazı sorunların aşılarak kentsel yaşam tarzının kısmen kırsal hayata entegre 
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edilmesiyle, kentlerdeki dar alana sıkışmış olan insanları doğanın güzelliği, temiz hava, güneş, su, düşük 
arsa maliyeti ve düşük kiraların olduğu alanlara yerleştirmeyi amaçlamaktadır (Talen, 2005; Asmervik 
ve Simensen, 2005; Evalina ve Husnus, 2011). Howard bu sayede insanların doğal güzelliklerle iç içe, 
erişilebilir mesafede tarımsal alanlarının, geniş ve ferah parkların olduğu, kötü yaşam koşulları yerine 
aydınlık, havadar bahçeli evlerin olduğu, kirliliğin olmadığı yaşam alanlarının oluşturulması 
sağlanacaktır. Ayrıca, Howard’ın kurmak istediği anlamda “Bahçe Şehirler” konut, ticari ve eğlence 
fonksiyonları ile birlikte sanayi alanlarına entegre olacaklar ve böylece Amerikan banliyölerinde olduğu 
gibi kent merkezine bağımlı olmayacaklardı (Talen, 2005). İnsanların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla 
karşılayabileceği, doğaya kolayca erişebileceği, kendine ait sosyal hayatı, mimarisi ve sanayi alanları 
olan, sağlıklı alternatif bir yerleşim alanı oluşturmayı istemiştir (Lang, 1996;Talen, 2005). 

Howard, Bahçe Şehirleri planlarken kırsal yaşamla kentsel yaşamın bir sentezi olan 32000 
nüfuslu düşük yoğunluklu kentler olmasını, her Bahçe Şehrin 300 000 nüfuslu bir kentin avantajlarından 
yararlanabilir hale gelmesi amaçlamıştır (Asmervik ve Simensen, 2005; Gillette, 2010; Buder, 2010).  
Arsa fiyatlarında spekülasyonların olmasını engellemek amacıyla arazinin kamuya ait olmasını ve uzun 
dönemli kontratlar ile bireylere kiralanmasını istemiştir. Şehirlerin etrafında tarımsal araziler ve açık 
alanlardan oluşan bir yeşil bant kenti çevrelemeli; bu yeşil alanlar şehrin aşırı derecede yayılmasın ı 
önleyecek birer tampon görevi görmeliydi (Fishmann, 2002; Freestone, 2002). Endüstri alanları kentin 
çeperinde, konut alanlarının dışında yer almalı, ulaşımı düzenleyen büyük bulvarlar ve şehrin merkezine 
yapılacak 2 Ha’lık bir park; kamu yapılarını (belediye binası, kütüphane, sanat galerisi, konser salonu, 
tiyatro hastane) çevrelemeliydi (Asmervik ve Simensen, 2005; Mettele, 2007; Gillette, 2010; Buder, 
2010). Parkın çevresinde alışveriş merkezi kısacası gerekli olan her türlü yaşam alanı ve sosyo-
ekonomik gereksinimi karşılayacak unsurun olması sağlanmalıydı.  Howard, çok merkezli ancak bir 
bütün olarak işleyen, nüfusun şehir merkezinden uzaklaştığı (desantralizasyon), yeterli ulaşım ağıyla 
bağlanmış bir kentler sistemini meydana getirmeyi amaçlamıştır (Mettele, 2007).  

Günümüzde, Garden City modeli halen uygulanabilirliği güçlü bir kavram olarak kabul 
edilmektedir. Bu bağlamda Garden City fikrinin uygulanabilirliği bir asır öncesine göre daha fazladır. 
Sürdürülebilir kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi kavramların ön plana çıkması, çevreyle ve 
doğayla uyumlu yerleşim alanlarının kurulmak istenmesi bunun bir göstergesidir. Dolayısıyla iyi yaşam 
alanları ve çalışma alanlarının oluşturularak, artan arazi fiyatlarının kontrol edilmesi veya 
sabitlenmesiyle, Garden City modeline ait özelliklerin ön plana çıkarılması bu alanların cazibe merkezi 
haline gelmesini sağlayabilir (Evalina ve Hsunus, 2011). 

Howard’ın Letchworth, Welwyn ve Wythenshawe Garden City gibi örneklerle uygulamaya 
koyduğu “Garden City” modelinin (Hall, 2002;Talen, 2005) istatistiki hesaplamalar ve CBS tabanlı 
analizlerle birleştirilerek belirlenen alanlarda uygulanması mümkündür. Bu amaçla Diyarbakır Şehri’nin 
2030 yılına ait nüfus miktarı azalan hızlı artış yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve günümüzdeki 
nüfus miktarıyla oluşacak fark hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada belirlenen fark yaklaşık 800 bin 
kişidir. Bu nüfusun yerleşimi için, hem doğanın hem de insanın öncelendiği, yerleşime uygun alanların 
belirlenmesi gerekmektedir. Uygun alanların belirlenmesinde ise CBS tabanlı çok kriterli karar verme 
kullanılmıştır. Yerleşime uygun alanların, çok geniş alanlar teşkil etmemesi, parçalı bir dağılış 
sergilemesi nedeniyle, önerilecek yerleşim alanlarının sınırlanması gerektiği fikrini öne çıkarmıştır. E. 
Howard’ın Garden City yerleşme modelinin bu özelliklere uygun olması önerilmesindeki temel 
nedendir. Ancak, Diyarbakır’ın yerel koşulları ve kültürel özelliklerine göre bazı değişiklikler in 
yapılabileceği fikri de benimsenmiştir.  Alternatif yerleşim alanlarının belirlenmesinde doğal koşulların 
dikkate alınması fikrini ortaya atan McHarg’ın 1969 yılında yazmış olduğu “Design with Nature” adlı 
eserinde ortaya koyduğu ve günümüzde “geodesign” olarak adlandırılan sistem kullanılmıştır. Yapılan 
bu çalışma hâlihazırda bir geodesign çalışmasıdır.  

Geodesign kelimesi geo ve (design) tasarım sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.  
Geo’nun (bütün araştırmacıların ortak fikri olarak) analiz, modelleme, ölçüm, sayısallaştırma, tahmin 
gibi çeşitli şekillerde elde edilen mekânsal bilgi olduğu (Schwarz vd., 2011; Miller, 2012); tasarımın 
(design) ise belirli bir amaca yönelik objeleri ya da çevreyi bilgi, fonksiyon ve belirli bir sistem dâhilinde 
yönlendirmek veya düzenlemek olduğu söylenebilir. İnsanoğlu tasarım sayesinde objeleri veya doğal 
çevreyi kendi yararına daha fonksiyonel, performanslı, estetik ve daha etkili bir şekilde kullanır 



192 
 

(Schwarz vd., 2011; Miller, 2012). Bu iki kavramın birleşmesinden ortaya çıkan Geodesign kavramını 
yazarlar farklı şekillerde tanımlamışlardır. Miller (2010) “geodesign”ı, “Coğrafi mekândaki varlıklar ın 
oluşumunu içeren düşünme süreci” olarak tanımlarken, Dangermond (2010) ise, “Doğayı göz önünde 
bulundurarak tasarlamaktır” şeklinde tanımlamıştır. Entchev (2010) ise Geodesign’ın, “ne olduğu”ndan 
“ne olacağı” sorusuna doğru zekice bir stratejik kayma olduğunu belirtmiş,  Steinitz (2012) “Geodesign, 
değişen coğrafyayı tasarlamaktır” demiştir. Farklı bir tanımla Goodchild (2010) “Geodesign, dünyanın 
nasıl işlediğini CBS tabanlı simülasyonları kullanarak bilimsel olarak ifade etmektir” şeklinde 
açıklamıştır. Yukarıda verilen tanımlar “Geodesign”ın tasarım yapılırken doğal koşulların da göz önüne 
alınarak gelecekte ne olacağına coğrafi bir bakış açısı oluşturulması gerektiğini ve bu amaçla CBS 
tabanlı analiz ve simülasyonların kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Yerleşim alanları 
planlanırken, “geodesign” çalışmaları etkin bir karar verme mekanizması oluşturarak, doğadan en iyi 
şekilde ve doğaya zarar vermeden yararlanmayı sağlar, doğal kaynakların israf edilmesini engeller. 
Doğanın zarar görmesinin engellenmesiyle birlikte doğal dengeler korunur ve yerleşim alanlarının doğa l 
afetlerden en az seviyede zarar görmesiyle, güvenli yaşam ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulması 
sağlanır. Tersi durumlarda kamu ve özel sektör yatırımları zarar görerek atıl kalma durumuyla 
karşılaşması mümkündür.  

“Geodesign”ın bölgesel ve kentsel çalışmalarda benimsenmesi önemli olmakla birlikte yapılan 
çalışmalarda kullanılan kriterler ve bu kriterlerin öncelikleri yerleşim alanın bulunduğu yerin 
özelliklerine göre değişebilir. Bu bağlamda, çalışma alanında “geodesign” için önerilen yerleş im 
alanlarının planlanmasında Diyarbakır’ın fiziksel ve sosyo-ekonomik koşullarının dikkate alındığı bir 
kompozisyon oluşturulmalıdır. Çalışmanın bu yönüyle de literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  

2. İnceleme Alanının Konum Özellikleri 

İnceleme alanını oluşturan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle bölümünde yer 
almaktadır (Şekil 1). Şehir, Karacadağ volkanik kütlesinden Dicle nehrine kadar uzanan çoğunlukla 
bazaltlarla kaplı platonun doğu kenarında, Dicle Nehri’nin de geçtiği düzlük üzerine kurulmuştur. Nehir 
uzun süre şehrin doğuya gelişmesini engelleyen doğal bir sınır olmuş ancak Dicle Üniversitesi ve Dicle 
köprülerinin yapılmasından sonra bu özelliğini kısmen de olsa kaybetmiştir.  

Kuzeyden güneydoğu Toroslarla çevrilen çalışma alanının güney batısında Karacadağ volkanik 
kütlesi bulunmaktadır. Bu dağ dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş Hawaii tipi bir kalkan volkan 
tipindedir (Güney, 1991:5). İnceleme alanının ortalama yükseltisi 650-700 metreler arasındadır. Karasal 
bozkır (continental step) ikliminin belirginlik gösterdiği çalışma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 
15.8°C‘dir. Sıcaklık ortalamaları, Ocak ayında 1.8°C’ye düşerken; Haziran ayında 26.3°C’ye kadar 
çıkmaktadır.  

  Diyarbakır Şehri aynı zamanda, Anadolu ile İran, Irak ve Suriye arasında doğal bir geçiş 
noktası olarak tarihin her döneminde birçok uygarlığın beşiği olmuştur. İlk çağlardan günümüze kadar 
bir ticaret merkezi olan şehir bugün de aynı durumunu sürdürmektedir. Geniş bir hinterlandı olan şehir,  
karayollarının da kavşak noktasındadır. Şehre ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile 
sağlanmaktadır. 
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Şekil 1. Çalışma alanını gösteren lokasyon haritası 

 

3. Materyal ve Metot  

Çalışma, farklı kamu kurumlarından temin edilen verilerin istatistiki hesaplamalar ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ortamında gerçekleştirilen mekânsal analizlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Çalışmada yapılan işlemler üç aşamadan oluşmaktadır: 

1. İnceleme alanına ait nüfus projeksiyonlarının oluşturulması 
2. Yerleşime uygun alanların belirlenmesi 
3. Uygun yerleşim alanlarının seçilmesi 
Çalışmada Diyarbakır’a ait nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır.  

Litoloji ve fay hatları haritası Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)’nın hazırladığı 1:100.000 ölçekli 
Jeoloji haritasından yararlanılarak oluşturulmuş, akarsu haritası ise Harita Genel Komutanlığı’n ın 
(HGK) hazırlamış olduğu 1:25.000 ölçekli haritalardan elde edilmiştir. Yükselti eğim ve bakı verileri 
ise ASTER GDEM projesine ait 15 metre çözünürlüklü, UTM WGS 94 koordinat sistemindeki Sayısal 
Yükseklik Modelinden (DEM) elde edilmiştir. İnceleme alanına ait toprak haritaları ve bu haritalara ait 
raporlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan temin edilmiştir.  

Deprem bölgeleri, ulaşım ağı ve arazi kullanımı haritaları Diyarbakır Valiliği’nden, sit alanların ı 
gösteren harita ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden alınmıştır. Farklı formatlarda temin edilen 
bu veriler bütünlük oluşturmak amacıyla ArcGIS/Arc Info 10 ortamına“.shp” veri formatına 
aktarılmıştır. Daha sonra elde edilen tematik haritalar hücre çözünürlüğü 10 olan raster haritalar haline 
dönüştürülerek ve çakıştırma işlemi yapılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan verilerin temin edildikleri yerler ve veri formatları.  

Veri Temin Edildiği Yer Formatı 
Nüfus Verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Excel 
Litoloji Haritası MTA 1/100.000 Ölçekli Diyarbakır Jeoloji Haritası JPEG 
Fay Hatları Haritası MTA 1/100.000 Ölçekli Diyarbakır Jeoloji Haritası JPEG 
DEM Haritası ASTER GDEM projesi (15 Metre Çözünürlüklü) Raster  
Deprem Bölgeleri Haritası Diyarbakır Valiliği Shape File 
Akarsu Ağı Haritası Harita Genel Komutanlığı 1/25.000 Ölçekli sayısal Harita Shape File 
Toprak Haritası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Raster 
Ulaşım ağı haritası Diyarbakır Valiliği Shape File 
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Arazi Kullanım haritası Diyarbakır Valiliği Shape File 
Sit Alanları Diyarbakır Belediyesi Shape File 

 
Çalışmanın ilk aşamasında Diyarbakır Şehri’nin 2030 yılına ait nüfus projeksiyonu 

oluşturulmuştur.  Bu amaçla; İller Bankası, Lojistik S Eğrisi ve Azalan Hızlı Artış yöntemleri 
kullanılmıştır. Bu üç yöntem yardımıyla geçmiş veriler kullanılarak yine nüfus miktarı bilinen yılların 
tahmini yapılmış, bu yöntemlerden gerçeğe en yakın tahmini veren “Azalan hızlı artış yöntemi” 
kullanılmıştır. Bu yöntem yardımıyla çalışma alanının 2030 yılına ait tahmini nüfus miktarı 
belirlenmiştir. Azalan hızlı artış yöntemi şu şekilde formülize edilmektedir;  

                                          L=         Kd=-      =Kd (L-Y)                                         1 
 

Ym=Yi+(L-Yi)x  veya Ym=L-(L-Yi)x  
Kd: Nüfus artış hızı 
L: Doygunluk katsayısı 
Y1: t1 yılındaki nüfus 
Y2: t2 yılındaki nüfus 
Yi: ti yılındaki nüfus (ilk nüfus sayımı) 
Ym: tm yılındaki nüfus (gelecekteki nüfus) 
Bu formül kapsamında TÜİK’ten alınan nüfus verileri kullanılarak, Diyarbakır Şehri’nin 2030 

yılına ait nüfusu tahmin edilecektir. Buna göre: 
Diyarbakır Nüfusu Yıllara Göre: 
1990 yılı: 600.640 
2000 yılı: 817.692 
2010 yılı: 1.090.172 
2030 yılı: ? 

 
L=         L=-249,319.78032763                                                                       2 
 

Kd=                                                                                                                                    3 
 
Kd= 0.0227428261 
 
Ym= L-                                                                                                         4 
 
Ym= 1 841 648 (Diyarbakır Şehri’nin 2030 yılına ait tahmini nüfusu) 

Çalışmanın ikinci aşamasında çalışma alanında yerleşime uygunluk analizi yapılmıştır. Bu işlem 
için Çok Kriterli Karar Verme Analizi kullanılmıştır. Bu yöntem Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı mekânsal 
planlama ve yönetiminde kullanılan en etkili yöntemlerden biri (Vahidniaa vd., 2008) olup, birden çok 
değerlendirme kriterinin bulunduğu durumlarda farklı alternatiflerin değerlendirilmesini ve 
karşılaştırılmasını sağlar. Alternatif çözümlerin sıralanması, amaca uygun tüm hedefler ile ilgili daha 
iyi sonuç veren optimum çözümün tanımlanmasına imkan verir (Caterino vd, 2008 ).  Bu amaçla her 
katmanın oluşturulmasında göz önüne alınan kriterler aşağıda verilmiştir: 

Jeolojik birimlerin dayanıklılığı yerleşim alanlarının planlanmasında önem arz etmektedir. 
Çünkü zeminin yapısı depremin şiddeti ve yaptığı hasarın boyutunu önemli ölçüde etkilemektedir. 
Sağlam ve özellikle kristalli kayalardan (katılaşım kayaları, kristalli şistler, mermerler yoğun kalkerler 
vb..) oluşan zeminler üzerinde deprem daha az zarar verir. Buna karşılık tüfler, kumlar alüvyal depolar, 
birikinti konileri, doldurulmuş sahalar gibi unsurları birbirine kuvvetle çimentolaşmamış, gevşek 
depolardan oluşan zeminlerde depremin şiddeti daha fazla hissedilir ve yıkım daha fazla olur (Erinç, 
2002). İnceleme alanını oluşturan jeolojik birimleri oluşturan faktörler bu bakış açısı çerçevesinde 
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değerlendirilmiştir. Diğer yandan fay hatlarından uzaklık sınıfları belirlenirken aktif fay alanlarına 
yakınlık deprem hasar riski açısından oldukça belirleyici bir faktör olarak kabul edilmiş, ancak bu 
konuda kesin bir uzaklık bildirilmemiştir (Verstappen, 1983; Demirtaş, 2003; Rahn, 2006; Bolt, 2008). 
Bu yüzden, Demirtaş (2003)’ün belirttiği üzere Türkiye için bu değer en az 15 m’den az olmaması 
görüşü benimsenmiş ve ilk 15 metre yüksek duyarlı alan olarak kullanılmıştır. Ayrıca çalışma alanının 
Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında bulunduğu yer göz önüne alınarak çalışmada kullanılmıştır.  

İnceleme alanının eğim değerlerinin sınıflandırılmasında McBride, (1999)’ın yaklaşımı 
benimsenmiştir. Bu yaklaşımı oluşturan değerler tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Topoğrafyadaki eğim değerlerinin yerleşime uygunluk açısından sınıflandırılması (McBride, 1999).  

Eğim (%) Açıklama 

0-2 Gelişime en uygun aralıktır. 

2-8 Birçok gelişim tipi için uygundur. 

8-16 Bazı gelişimler sınırlanır; yollar ve yürüyüş yolları için üst sınırdır. 

16-24 Birçok gelişime önemli kısıtlamalar getirir. 

>24 Genellikle gelişime uygun değildir. 

İnceleme alanının bakı faktörünün değerlendirilmesinde ise güneş enerjisinden yararlanabilme 
özelliği dikkate alınmıştır. Bu bağlamda kuzey yarımkürede güneye bakan yamaçların güneş 
enerjisinden daha fazla, kuzeye bakan yamaçlar ise daha az yararlanmaktadır. Yükseklik faktöründe, 
yüksekliğin artmasının, genel anlamda sıcaklık azalmasına bağlı olarak iklim ve yaşam koşullarında 
güçlüklere neden olacağı görüşü benimsenmiş ve buna göre duyarlılık değerleri atanmıştır.  

Çalışmada alana ait toprak haritasının duyarlılık değerleri toprakların verimliliği ve tarıma 
elverişliliği doğrultusunda duyarlılık değerleri verilmiştir. Bu işlem için ise Atalay (2011) ve çalışma 
alanına ait Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Diyarbakır İli Arazi 
Varlığı (1996)” adlı çalışmadan yararlanılmıştır. İnsan hayatının devamında tarımsal üretimin önemi 
göz önüne alınmış tarıma elverişli alanlar yerleşim açısından uygun olarak değerlendirilmemiştir. Bu 
görüş arazi kullanımında da benimsenmiştir. 

Çalışmada yerleşim alanlarını akarsuların taşkın riskinden korumak amaçlanmıştır. Bu yüzden 
akarsu çevrelerinin yerleşim alanı olarak değil de daha çok rekreasyon alanları olarak değerlendirilmes i 
amaçlanmıştır. Her iki nedenden dolayı akarsuların çevrelerinde 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 ve 80 metre 
ve üstü şeklinde zonlar oluşturulmuştur. 

Bu yöntem kapsamında üretilen her katman hücre değeri 10 olan raster haritalara 
dönüştürülmüştür. Her bir katmana ağırlık değeri verilmiştir. Bu ağırlık değerleri verilirken: 

1. İnsan hayatını afetlerin etkisinden korumak, 
2. Doğal kaynakları ve doğal değerleri korumak, 
3. Sürdürülebilir yerleşme ve sürdürülebilir tarım olanaklarını sağlamak, 
4. Doğal kaynaklardan (Toprak, güneş enerjisi vb..) yararlanmak gibi amaçlar göz önüne 

alınmıştır. 
Daha sonra ise elde edilen haritalar birleştirilerek sonuç haritasına ulaşılmıştır. 
4. Bulgular 
İnceleme alanına ait yerleşime uygunluk haritasında 4 farklı yerleşime uygunluk sınıfı 

oluşturulmuştur. Bu sınıflar 1’den 3’e yerleşime uygunluk değeri azalan, 4’te ise yerleşime uygun 
olmayan alanlar olarak belirtilmiş, sırasıyla koyu yeşil, açık yeşil, sarı ve kırmızı renklerle gösterilmişt ir.  
Çalışmada 1.ve 2. derecede uygun alanlar yeni yerleşim alanları olarak önerilmiştir.  Çalışmada yapılan 
mekânsal analiz uygulamalarının sonucu olarak, çalışma alanının doğu ve kuzey tarafları daha çok 
yerleşime uygun olmayan alanlardan oluşmaktadır. Bu durumun nedeni bu alanların yoğun olarak 
tarımsal etkinliklerin yapıldığı alanlar olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan şehrin batı ve 
güneybatısında ise tarıma elverişli alanların daha az olması ve zeminin bazaltik kayaçlardan oluşması 
nedeniyle yerleşime uygun olan alanlar daha geniş yer kaplamaktadır (Şekil 3).  
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Çalışma alanında meydana gelecek nüfus artışına karşılık bu nüfusa uygun yerleşim alanları 
önerebilmek amacıyla sonuç haritasındaki yerleşime uygun olan alanlardan 8 farklı bölge seçilmiştir.  
Bu bölgeler çalışma alanının özellikle batı ve güneybatısından seçilmiş olup yaklaşık olarak 5 km2’den, 
48 km2’ye kadar değişen bir aralıktadır ve şehir merkezine en fazla 30 km uzaklıktadır (Tablo 4). Bu 
bölgelerin çevrelerinde yerleşime uygun olmayan alanlar bulunmaktadır. Zamanla büyüyen şehirlerin, 
yerleşime uygun olmayan alanları da işgal edebilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.  Bu durum 
çalışmada, Howard’ın “Garden City” modelinin kullanılmasında en önemli etkendir. Tıpkı Howard’ın 
amaçladığı gibi yerleşim alanlarının özelliğinin korunabilmesi için belirlenen yerleşim alanlarının sınırlı 
kalması, arada kalan alanların tarım alanları ve yeşil kuşaklarla çevrilmesi gerekmektedir. Gelecekte 
belirlenen bu alanlar da yetersiz kaldığında yeni ancak şehirleri çevreleyen yeşil bantın dışında, güvenilir 
alanlar bulunması gerekmektedir. Bu amaçla şekil 4’te gösterilen alanların Howard’ın bahçe şehirler 
için belirlediği değerler (5000 Acre=20 km2 ve 32.000 nüfus) ile karşılaştırarak ne kadar nüfusun 
yerleştirilebileceği hesaplanmış ve buna göre 296.000 kişilik bir yerleşim alanı belirlenmiştir (Tablo 3).  

Şekil 2. Analiz sonucunda belirlenen uygunluk sınıfları yerleşim için önerilen alanlar 

  
Tablo 3. Analiz sonucunda seçilen alanların büyükten küçüğe doğru sıralanışı, şehir merkezine olan uzaklıkları ve 

barındırabilecek nüfus miktarı 

Seçilen/ Alan 
2

Şehir Merkezine Kaç Tane Bahçe Şehir’e Ne Kadar Nüfus 

1 48.92 15 2 64.000 
2 44.88 23 2 64.000 

3 32.55 24.5 1 32.000 

4 25.9 18 1.5 48.000 
5 24.6 18.3 1 32.000 

6 23.84 30 1 32.000 

7 9.54 12 0.5 16.000 
8 5.43 21 0.25 8.000 

 
5. Sonuç ve Tartışma  

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birini kentleşme sorunu oluşturmaktadır. Uzun yıllar nüfus 
artış hızı yüksek oranda seyreden Türkiye’de, özellikle kırsal kesimden şehirlere hızlı bir nüfus akışı 
gerçekleşmiştir. Yüksek oranda meydana gelen bu nüfus akışı, özellikle büyük şehirlerin hızlı bir şekilde 
büyümesine neden olmuştur. Bu durumun nedenlerinden birisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1990-
2000 yılları arasında yaşanan çatışma ortamıdır. Oluşan bu çatışma ortamı Diyarbakır şehrinin de yoğun 
göç alarak plansız bir şekilde büyümesine neden olmuştur. Bu büyüme sonucunda, şehrin kültürünü 
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yansıtan yapıların yerini imara açılan bölgelerde çok katlı binalar, imara açılmayan bölgelerde ise 
gecekondular almıştır.   

Günlük yaşamda karşılaşılan pek çok olayın sonucundan kesinlikle emin olunamaz. Ancak söz 
konusu olayların belirtildiği bir şekilde gerçekleşme olasılığı hakkında bir fikir belirtilebilir (Akın, 
2013).  Çalışmada yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen 2010-2030 yılları arasında Diyarbakır 
nüfusunun yaklaşık olarak 800.000 kişi artmasının beklenmesi de bir olasılıktır. Özellikle göç gibi 
toplumsal olaylarda istatistikî verilerin tutmayabileceği, farklı sonuçların ortaya çıkabileceği akıldan 
çıkarılmamalıdır. Diğer yandan formül üzerinde hesaplamalar yapılırken ölçü alınan yıllarda, göç 
olgusunun en hızlı seviyededir. Dolayısıyla 2030 yılındaki nüfus miktarının hesaplanandan biraz daha 
düşük çıkması beklenmelidir. Ancak Diyarbakır’da şehirleşmeye yönelik genel kanının birey 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan, birim alandan maksimum düzeyde değerlendirmeye 
odaklanması bu mevcut şehirleşme sorununun eğer önlemler alınmazsa ilerleyen dönmelerde de devam 
edeceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Örneğin, Şehrin hızla büyüyerek Dicle Nehri vadisini 
tehdit eder noktaya gelmesi bu durumun bir göstergesidir.  Bu yüzden sıkışık şehir dokusunun dışına 
yapılacak iyi bir planlama sürecinden geçirilmiş, düşük fiyatlı arsalarda oluşturulacak daha yaşanabilir 
yeni yerleşim alanları çekim merkezi haline dönüşebilir.  

Çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran özelliklerden birisi yeni yerleşim alanları belirlenirken CBS 
tabanlı analizlerden yararlanılmasıdır. Analiz sonucunda çoğunlukla Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 
paralelinde, kuzeybatı-güneydoğu yönündeki alanlar yerleşime daha uygun olarak belirlenmişt ir.  
Yerleşime uygun olarak belirlenen bu alanların yerleşime uygun olmayan alanlarla çevrili olması, doğal 
olarak sınırlanmasına neden olacaktır. Aynı zamanda kendine göre bir yerleşme planı olan ve insanı dar 
mekânlara hapsetmek yerine doğayla iç içe yaşama olanağı sunan Garden City modeli bir şehir modeli 
olarak önerilmiştir. Ancak bu modeli doğrudan alıp uygulamak yerine Diyarbakır’ın kendine has 
özelliklerine (Özellikle iklim ve kültürel özellikler) yönelik bazı eklemelerin yapılabileceği de dikkate 
alınmalıdır. Bu amaçla binlerce yıllık bir kültürel mirastan süzülerek gelen Diyarbakır kültürüne ve 
günümüz yaşamına uygun, ev tarzları inşa edilebilir. Konutların bazı bölümlerinde doğal ve çevrede 
bolca bulunan geleneksel Diyarbakır evlerinin de ana yapım malzemesini oluşturan  (Haspolat, 2014) 
bazalt taşları kullanılabilir. Sokaklar ve caddeler hâkim rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılabilir. Yaz 
sıcağının olumsuz etkilerinden korunmak, gölge alan sağlamak ve konutlardaki mahremiyeti sağlamak 
için çeşitli bitkiler ve ağaç türlerinden yararlanılabilir. Cadde, sokak ve parklar ağaçlandırılarak suyun 
doğal serinletme özelliğinden yararlanılabilir. 

Daha önce belirtildiği üzere,  Howard, arsa fiyatlarında spekülasyonların olmasını engellemek 
amacıyla arazinin kamuya ait olmasını ve uzun dönemli kontratlar ile bireylere kiralanmasını istemiştir.  
Bu çalışmada da arazi kamuya ait olacak, inşa ihale usulü ile şirketlere, istenilen tarzda yaptırılacakt ır.  
Ancak, farklı olan kısım, devlet eliyle, isteyen ailelere, bu konutlar uzun vadeli, kolay ödeme 
koşullarıyla satılacaktır. Bu şekilde şehirler, kişiler tarafından daha fazla benimsenecektir. Bu uygulama 
halihazırda Türkiye’de Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmaktadır. Bu konutlara aşırı talep nedeniyle 
çoğu bölgede aileler konutlar için kura çekimine katılmaktadır.   Bu durum  aynı zamanda, yerleşen 
insanların şehri sahiplenmesi konusunda olumlu etkide bulunulacağı düşünülerek eklenmiştir.  

Araştırma sonunda çok merkezli, bahçe şehirler oluşturularak, şehrin büyüme yönü kontrol 
edilebilmesi ve sürdürülebilir yerleşim alanlarının oluşturulabilmesi konusunda dört aşamalı bir yol 
izlenebileceği belirtilmiştir: 

1. Karar vericilerin kamu yararını da gözeterek planlama yapması ve bu planlama 
sürecinde ne kadar insanın nereye yerleştirilebileceği ve bu alanlara ne tür destekleyici 
olanakların sağlanması gerektiği ortaya konmalıdır. 

2. İlk aşamada belirlenen sonuçlar ekseninde bir fizibilite raporu oluşturulmalıdır. Birçok 
analiz, arazi gözlemi ve ölçüm çalışmasını içine alan bu kapsamda nasıl bir yöntem 
izlenmesi gerektiği belirlenmelidir. Belirlenen yöntemin uygulanmasında görev alacak 
ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri bu sürece katılmalıdır. Bu süreçte yapılması 
gereken diğer önemli bir husus ta çalışmaların finansal boyutunun kesin bir şekilde 
ortaya konulmasıdır. Çünkü bu çalışmaları yerel halka benimsetebilmenin en önemli 
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yollarından birisi de halkın satın alma gücünü aşırı derecede zorlamayacağı 
seçeneklerin ortaya konulmasıdır. 

3. Bu aşama, yapım, bakım ve inşa işlemlerinin ortaya konulduğu, planlamaların 
somutlaştırıldığı aşamadır. Yerleşim alanlarının kurulduğu andan itibaren yaşayacak 
insanların temel gereksinimlerinin (alt-üst yapı, güvenlik, kamu ve sosyal olanaklardan 
yararlanma, afetlerden korunma vs..) sağlanması  gerekmektedir. 

4. Kurulan yerleşim alanlarında yaşaması planlanan nüfusun hayatlarını idame 
ettirebileceği olanakların sağlanması planlanan alanların sürdürülebilirliği açısından 
önemlidir. İnsanların gereksinimlerini bulundukları yerlerde veya yakın çevrelerinde 
sağlayabilmeleri, memnuniyetlerinin sağlanması amacıyla bu alanların 
yaşanabilirliğinin arttırılması gereklidir. Aksi durumda bu alanlara yerleşen nüfusun 
şehir merkezine tekrar göç etme durumu ortaya çıkabilir. 

Çalışma, hızlı kentleşmeden dolayı çarpık yapılanma yaşanan bölgelerde, yakın gelecekte mevcut 
durumun daha da kötüye gitmemesi için alternatif bir kentsel gelişim önerisi sunmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’de coğrafya literatürüne henüz giren bir “geodesign” çalışmalarının sorunlardan uzak, daha 
yaşanabilir mekânların oluşturulabileceğini göstermeyi amaçlamıştır.   
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Ankara’da Yağışın Dağılışının Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi 

Sistemleriyle Analizi 

Analysing of rainfall distribution in Ankara by Remote Sensing and Geographic 
Information Systems 

Mesut Demircan*1, İhsan Çiçek2, Necla Türkoğlu2, Murat Arslan1, Volkan C. Darende1 

1Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara 
2A.Ü. DTCF Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara 
 
Öz: Bu çalışma ile yağışın, şehir içerisindeki dağılımını etkileyen etmenlerin araştırılmasında günümüz 
teknolojisinde sıklıkla kullanılan izleme araçlarından Uzaktan Algılama Yöntemi (UAY) araçlarından uydu ve 
RADAR görüntülerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları yardımıyla sayısal altlıklar haline getirilmesi 
amaçlanmıştır. İkincil olarak; yersel yağış ölçümleri ile uydu ve Radar’dan elde edilen ölçümler arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Son olarak; bu ilişkilerin şehir altlığı üzerinde incelenerek, şehirleşmenin 
yağışın şehir üzerindeki dağılımını nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma sonuçları; başta 
şehir plancıları tarafından şehirlerin doğru geliştirilmesinde ve planlanması için, ayrıca günümüzde iklim ilişkili 
ve özellikle yağışa bağlı doğasal afetleri azaltma – önleme çalışmalarında bir girdi olacağı ön görülmektedir. 
Ayrıca yüz yılımızın sorunu haline gelen iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; önleme – azaltma – uyum 
üçlemesi ile yapılan çalışmalarda da etkin analiz yöntemleri için de bir altlık oluşturacaktır. Çalışma için 2010 
yılı içindeki 18 Şubat, 6 Haziran, 7 Haziran, 28 Ekim ve 16 Aralık tarihlerinde meydana gelen yağış hadisesi 
Ankara için incelenmiştir. 6 Haziran 2010 tarihi için sinoptik durum, sayısal tahmin modelleri çıktıları, yersel 
gözlemler ve Radar PPI verileri elde edilmiş olup, ECMWF modeli çıktısı, Radar PPI verileri ve yersel gözlemler 
CBS ortamında haritalanmış ve analiz edilmiştir. 18 Şubat, 7 Haziran, 28 Ekim ve 16 Aralık tarihleri ise sayısal 
model çıktıları ve Radar PPI volüme çıktı haritaları ile analiz edilmiştir. Yapılan örnekleme analizlerde yağış 
bölgelerinin cephe sisteminin hareketine göre ilerlediği özellikle Ankara’nın doğusunda yoğunlaşmadığı 
görülmüştür. Örnekleme tarihlerindeki yağışı getiren sistemlerle birlikte Atmosferik Toz Tahmin Sistemi 
çıktılarındaki görülen toz taşınımı dikkat çekicidir. Yağışların oluşumunda yağışa neden olan sistemlerin, şehrin 
topografik yapısının ve Sahra Çölünden taşınan tozların daha etkin olduğu düşünülmektedir.  
Anahtar kelimeler: Uzaktan Algılama Yöntemi, Radar, Sayısal Model, Coğrafi Bilgi Sistemleri  
 
Abstract: In this study, it is intended to investigate factors  that is affecting distribution of rainfall within the city 
and Geographic Information Systems (GIS) tools are used to make digital layer from products of satellite and 
Radar which are today's commonly used monitoring tools in Remote Sensing Method (RSM). Secondarily;   it is 
intended to determine the relationship between surface rainfall measurements and remote sensing measurements 
which are obtained from satellite and radar. Finally; it is aimed to de termine how urbanization is affected the 
distribution of rainfall over the city by examining these relationships on city base. It is proposed that results of 
this study can be primarily an input for city planners for correctly improving and planning of cit ies and also for 
reduction - prevention studies against to natural disasters which are related to the climate and especially 
depending on rainfall. Furthermore, it can be provided a base within the scope of coping studies which are made 
with the trilogy of prevention, mitigation and adaptation against to climate change that has become a problem 
in our century. For the study, precipitation events which are occurred in Ankara are examined on February 18, 
June 6, June 7, October 28 and December 16 in the year 2010. For the date of June 6 in 2010, synoptic situation, 
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output of numerical prediction models, surface observations and Radar PPI data have been obtained and 
ECMWF model outputs, Radar PPI data and surface observations have been mapped in the GIS and ana lyzed. 
For February 18, June 7, October 28 and December 16, numerical model and Radar PPI volume output maps 
have been analyzed.In the sample analysis it is observed that rainfall zones have moved according to the 
movement of the frontal system and they are not concentrated especially in the east parts of Ankara. In sampling 
dates, it is interesting to consider that the dust transportation along with frontal systems which are brings rainfall 
is observed in Atmospheric Dust Forecasting System maps. It is thought that the systems which are cause 
precipitation, topographical structure of the city and dust transportation from the Saharan Desert have been 
more effective in the formation of precipitation.It is thought that this study can be a base and roadmap for these 
and similar types of studies in respect of revealed by the methodology in data sources, data access and arranging 
data. 
Keywords: Remote Sensing Method, Radar, Numerical Model, Geographical Information Systems  

1. Giriş 

Nüfus artışına bağlı olarak giderek artan şehirleşme, şehir ve yakın çevresindeki meteorolojik 
koşullar ile iklim üzerinde önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Şehirlerde ısıtma, trafik, sanayi 
sebebiyle artan enerji tüketimi, asfalt, beton gibi yapay örtüler, yüksek binaların ve bunlar arasında 
kalan caddelerin oluşturduğu şehir kanyonları, azalan yeşil alanlar, iklim farklılaşmalarına neden 
olmaktadır (Çiçek,İ., 2004).  

Chadler (1965) şehirlerin yağış üzerindeki olası etkisini artan yüzey engebeliliği nedeniyle 
oluşan mekanik türbülans, şehir ısı adasından kaynaklanan ek hissedilebilir ısı ve şehir havasındaki 
yoğunlaşma çekirdeklerinin fazlalığı olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır. Benzer bulgular 
Büyükşehir Meteoroloji Deneyi (Metropolitan Meteorological Experiment, METROMEX) projesi 
kapsamında yapılan çalışmalarda da saptanmıştır (Changnon vd., 1976). Şehir klimatolojisi üzerine 
yapılan en ayrıntılı araştırmalardan biri olan METROMEX projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, St. 
Louis’de, şehir etkisinin yaz yağışlarında, şiddetli sağanak yağışlarda (>25 mm), oraj ve dolu 
yağışlarında istatistiksel olarak anlamlı artışlar gösterdiği saptanmıştır (Changnon vd.,1976). 
METROMEX verilerinin analizi sonucunda sağanak yağışların şehir merkezinde özellikle rüzgâr altı 
alanlarda yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Londra’da 1950 yıllarda kurulan 200 civarındaki yağışölçer ve 
Radar gözlemleri ile şehirlerin konveksiyonel bulutların gelişimi üzerindeki etkisi ve bu bulutların 
izlediği yol Atkinson (1971) tarafından da tespit edilmiştir. Bu çalışmada da konveksiyonal bulutların 
şehir merkezinde hızla geliştiği ancak konveksiyonal yağışların Londra’nın daha çok doğu kesimlerinde 
düştüğü belirlenmiştir. 

İklim değişimi birçok atmosfer bileşeninin karşılıklı etkileşimi sonucunda meydana gelmektedir 
(KARAKUYU, M., 2002). Bileşenlerden birinde meydana gelen bir değişiklik zamanla diğerine 
sıçramakta ve bu etki, bir zincirin halkaları gibi, bir süre sonra ekosistemin tüm bileşenlerine 
yayılmaktadır. İnsanoğlu bu zincirin halkaları ile daha yakından ilişkili olduğu için çok daha önceleri 
başlayan bu iklim değişimini fark edememiştir. Ancak özellikle son 50 yılda, iklimin diğer yıllara göre 
anormal olarak değiştiğini gösteren pek çok gösterge ortaya çıkmıştır. Küresel boyutta ortalama hava 
sıcaklığındaki artışlar, kutuplar ve kara içlerinde yüksek alanlardaki daimi buzulların erimesi, deniz 
seviyesinin yükselmesi, kuraklık, taşkınların ve aşırı yağışların sıklıklarında ve büyüklüklerinde 
artışların görülmesi bu göstergelerin en önemlileridir. 

Son yıllardaki ülkemize ait yağış verileri incelendiğinde, düzensiz bir dağılış görülmektedir. 
Diğer taraftan yıllar itibariyle günümüze yaklaştıkça taşkınlardan dolayı meydana gelen can ve mal 
kayıplarında da artışlar gözlenmektedir. Bunun temel sebepleri ise yıllara göre artan nüfus yoğunluğu, 
yanlış yerleşim ve çarpık yapılaşma olarak gösterilebilir. 

Birçok şehir plancısı ve şehir coğrafyacısı yağmur sularının ve yüzey sularının şehir hayatına 
ve şehir alt yapısına verdiği zararları ve bunlardan korunma yollarını araştırmaktadırlar. Bunun 
yanında şehir içindeki suyun hareketliliği ve akarsulara nasıl karıştığı şehrin kurulması sırasında dikkat 
edilecek en önemli faktörlerdir. Şehir çevresindeki akarsu havzası ve kanalizasyon sistemi 
planlanırken, sağanak yağışların, su baskınlarının ve sellerin olabileceği ihtimali göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Şehir alanında sağanak yağışlardan sonra akım 2,5 kat artarken, buna kanalizasyon 
sularının da eklenmesiyle akarsuyun akımındaki artış yaklaşık 8 kata ulaşmaktadır. 

Birincil amaç; yağışın, şehir içerisindeki dağılımını etkileyen etmenlerin araştırılmas ında 
günümüz teknolojisinde sıklıkla kullanılan izleme araçlarından Uzaktan Algılama Yöntemi (UAY) 
araçlarından uydu ve Radar görüntülerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları yardımıyla sayısal 
altlıklar haline getirilmesidir. İkincil olarak; bu altlıkların şehir imar planı, şehir topografyası, yersel 
yağış ölçümleri ile uydu ve Radar’dan elde edilen ölçümler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Son olarak; bu ilişkilerin şehir altlığı üzerinde incelenerek, şehirleşmenin yağışın şehir 
üzerindeki dağılımını nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu çalışma sonuçları; başta şehir plancıları tarafından şehirlerin doğru geliştir ilmesinde ve 
planlanması için, ayrıca günümüzde iklim ilişkili ve özellikle yağışa bağlı doğasal afetleri azaltma – 
önleme çalışmalarında bir girdi olacağı ön görülmektedir. Ayrıca yüz yılımızın sorunu haline gelen 
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; önleme – azaltma – uyum üçlemesi ile yapılan çalışmalarda 
da etkin analiz yöntemleri için de bir altlık oluşturacaktır.  Bu çalışma ile birbirinden farklı ölçüm, 
izleme ve değerlendirme sistemlerinin birlikte kullanılabilmesi için bir örnek çalışma da geliştirilmiş 
olacaktır. 

2. Metodoloji 

Çalışma bölgesi olarak Ankara ili ve örnek olay için 6 Haziran 2010 tarihi seçilmiştir. Ankara 
il sınırları içerisindeki ve yapılacak yersel ölçümlerin (YÖ) alansal enterpolasyon haritalarının daha 
sağlıklı olması için Ankara’yı çevreleyen illerdeki gözlem istasyonlarına ait meteorolojik 
parametrelerden yağış, sıcaklık, nem verileri saatlik ve aylık olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sistemi (TÜMAS)’nden elde edilmiştir.  

Çalışma bölgesi içerisinde yer alan MGM’nin Elmadağ Radarına ait PPI verileri TÜMAS’dan 
elde edilmiştir. Bu veriler ham formatta olduğu için bu verilerin alfa-sayısal veri (.txt) formatındaki 
dosyalara dönüştürülmesi için MGM Tahminler Dairesi Başkanlığı Uzaktan Algılama Şube 
Müdürlüğü personeli Yük. Bilgisayar Müh. Murat Arslan tarafından yazılan bir program kullanılmışt ır.  
Ayrıca text formatındaki dosyaların MS Ofis Excel formatındaki dosyalara dönüştürülmesi için MGM 
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Etüd Planlama Şube Müdürlüğü personeli Yük. Ziraat Müh. 
Volkan C. Darende tarafından bir program yazılmıştır. 

Çalışmada kullanılan sinoptik kartlar linkteki siteden elde edilmiştir   
“http://www.wetterzentrale.de/topkarten/”.  

Çalışma alanında meydana gelen yağışın sınırlarını ve tahmin modeli sonuçlarının gerçekleşen 
gözlemler ile ilişkisini incelemek için Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF)’nin 
tahmin ürünü indirilmiştir. Bu ürünler veri boyutlarının çok büyük olması sebebiyle sayısal grip yada 
netcdf formatında elde edilebilmektedir. Bu verinin kullanılabilmesi için grip veri formatı Integrated 
Data Viewer (IDV)  programı (http://www.unidata.ucar.edu/software/idv/) kullanılarak MS Ofis Excel 
formatına dönüştürülmüştür. 

Çalışma alanında meydana gelen yağışın oluşumuna etki edecek toz etkileşimini incelemek 
için Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8b iki versiyonu (BSC-DREAM8bv2.0 
Atmospheric Dust Forecast System) modelinin çıktıları resim olarak indirilerek kullanılmıştır. 

Çalışma alanında meydana gelen yağışın kaynağını irdeleyebilmek için Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer İdaresi (NOAA)’nın Hava Kaynakları Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş Hibrid Tek 
Parçacık Lagrange Entegre Yörünge Modeli (HYSPLIT - Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory Model) kullanılmıştır. HYSPLIT modeli, “http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php” 
internet adresinde istasyon koordinatı verilerek geçmiş yörünge (backtrajectory) koşturulmuş ve 
sonuçlar indirilmiştir. 

Çalışma alanı ve seçilen örnek olay için YÖ’den alınan meteorolojik parametreler, Uzaktan 
Algılama (UA) radar ürünlerinden PPI ürünü, ECMWF’den alınan tahmin, HYSPLIT modelinden eski 
yörünge sonuçları ArcGIS9.3 ile haritalandırılmıştır. 
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3. Analizler 

3.1 Örnek Çalışma Tarihine Ait Sinoptik Durum ve Tahminler 

2010 yılı ekstrem hava olayları incelenmiş ve 18 Şubat 2010’da Beypazarı’nda dolu, 6 Haziran 
2010’da Güvercinlik, Esenboğa ve Ankara Bölge Müdürlüğü’nde dolu, 7 Haziran 2010’da Polatlı’da 
yağış ve sel, 28 Ekim 2010’da Ankara Bölge Müdürlüğü’nde yağış ve sel ile 16 Aralık 2010’da 
Kızılcahamam’da yağış ve sel hadiseleri gözlemlendiği görülmüştür. Çalışma alanı içerisinde üç 
merkezde birden dolu kayıdı olması ile haziran ayının daha çok kararsızlık yağışların görüldüğü bir ay 
olması ve kararsızlık yağışların bölgesel etkileri daha iyi göstermesi nedeni 6 Haziran 2010 çalışma 
tarihi olarak seçilmiştir. 

Örnek çalışma tarihi 6 Haziran 2010 tarihindeki atmosferin sinoptik durumu ortaya koymak 
için “http://www.wetterzentrale.de/topkarten/”  internet adresinden indirilen yer 2m sıcaklığı, yağış, 
850mb ile yer basıncı ve 500mb bütünleşik kartları incelenmiştir. 

Yer 2m Sıcaklık kartları incelendiğinde;  
04:00 (01Z) saatinde Ankara-Konya üzerinde merkezlenen 15-18°C sıcak hava girişi,  

Ankara’nın batısında Eskişehir-Afyon’a doğru Karadeniz’den 10°C soğuk hava akışı görülmektedir 
(Şekil 1). 10:00 (07Z) saatinde Ankara-Konya üzerinde merkezlenen sıcak hava girişi 24-27°C 
aralığına, Ankara’nın batısında Eskişehir-Afyon’daki soğuk hava ise 18-21°C aralığına yükselmiştir.  
16:00 (13Z) saatinde Ankara-Konya üzerinde merkezlenen sıcak hava girişi 30°C’ye yükselmişken, 
Ankara’nın batısında Eskişehir-Afyon’daki soğuk hava ise 20°C’ de kalmıştır (Şekil 3). 22:00 (19Z) 
saatinde Ankara-Konya üzerinde merkezlenen sıcak hava Konya üzerine doğru geri çekilerek 
merkezlenmiş ve Konya’da 18-21, Ankara’da 18-21°C aralığına ve Ankara’nın batısında Eskişehir-
Afyon’daki soğuk hava ise 9-12°C aralığına gerilemiştir (Şekil 2). 

Şekil 1.  04:00 (01Z) 2m sıcaklık dağılımı. Şekil 2. 22:00 (19Z) 2m sıcaklık dağılımı. 
850mb seviyesi yüksekliği ve sıcaklığı incelendiğinde; 03:00 (00Z) 850mb kartında Ege bölgesi 

üzerinde 1480m yüksekliğinde ve 10°C sıcaklığında bir alçak merkez yer almakta, Kıbrıs, Anamur 
üzerinden Ankara’ya kadar bir sırt girişi 20°C sıcaklık ile yer almakta ve Ankara’nın doğusunda 12°C 
Karadeniz’den bir soğuk hava akışı ile alçak merkez uzanmakta ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
üzerinden 26°C sıcaklık girişi mevcuttur (Şekil 5). 09:00 (06Z) 850mb kartında 03:00 (00Z)’e göre hava 
kütlelerinin konuşlanmasında bir değişiklik olmazken sıcaklıklarda 1-2°C artış söz konusudur  (Şekil 
3). 00Z’te Türkiye’nin doğusundan giren sıcak hava ve alçak basınç Anadolu’nun şeklini alarak Ege’ye 
kadar uzanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 3. 03:00 (00Z) 850mb seviyesi yüksekliği ve sıcaklığı. Şekil 4. 15:00 (12Z) 850mb seviyesi yüksekliği ve 

sıcaklığı. 
500mb seviyesi yüksekliği ve birleştirilmiş yer seviyesi basınç haritası incelendiğinde; 03:00 

(00Z) Yer basınç eğrilerinde Karadeniz’in batısında Balkanlar üzerinde bir yüksek basınç merkezi ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden alçak basınç kuşağı girişi görülmektedir. 500mb’da Ege Denizi 
üzerinde Baltık Denizi’nden sarkarak merkezlenen alçak basınç, İtalya üzerinden Orta Avrupa’ya ve 
Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslara uzanan bir yüksek basınç girişi mevcuttur  (Şekil 5). 15:00 (12Z) 
Yer basınç eğrilerinde yukarıda bahsedilen yüksek basınç merkezi zayıflamış ve alçak basınç kuşağı 
Marmara Bölgesi hariç Türkiye’yi kaplamış ama 500mb’da önemli bir değişiklik görülmemektedir  
(Şekil 6). 

 
Şekil 5. 03:00(00Z) 500mb seviye yüksekliği ve yer seviyesi 

basıncı. 
Şekil 6. 15:00(12Z) 500mb seviye yüksekliği ve yer 

seviyesi basıncı. 
CFS Tekrar Analiz Yağış Tahmini incelendiğinde; 09:00 (00+6Z) tahmininde Ege Denizi’nde 

yağışın merkezlendiği ve Selanik ve Çanakkale arasında ise etkili olacağı görülmektedir. Çalışma 
bölgesinin ise kuzey ve kuzey batısında yağış beklentisi görülmektedir. 15:00 (06+6Z) tahmininde 
Bursa ve çevresinde yağışın etkisinin arttığı ve çalışma bölgesi üzerinde yağış beklentisi görülmektedir 
(Şekil 7). 06.06.2010 tarihi 15:00 (12Z) ve 21:00 (18Z) için ECMWF tarafından üretilen tahmin 
Türkiye için indirilerek Birleştirilmiş Veri Görüntüleyici (IDW) aracılığıyla grip formatından MS Ofis 
Excel formatına dönüştürülüp ArcGIS 9.3 programı ile Ankara için üretilmiştir. Yağış tahminine göre; 
Ankara’nın kuzey yarısında etkili olacak yağış beklenilmektedir (Şekil 8). 
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Şekil 7. 15:00 (06+6Z) CFS Tekrar Analiz Yağış Tahmini. Şekil 8. 15:00 (12Z) için ECMWF tarafından üretilen yağış 
tahmininden Ankara için üretilen yağış tahmin haritası. 

15:00 (12Z) Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8b2v modelinin kuru toz birikimi 
çıktısında, Sahra çölünden gelen toz taşınımının Türkiye’nin güneyinden Antalya ve Diyarbakır 
üzerinden Türkiye girdiği ve yağışla birlikte Ankara üzerine yöneldiği görülmektedir. Islak toz birikimi 
çıktısında; İzmir, Sinop, Hatay ve Hakkari çevresinde birikim gözükmektedir (Şekil 16). 

  
Şekil 9. 15:00 (12Z) için kuru ve ıslak toz birikimi. 

06.06.2010 tarihli için üretilen 21:00 (18Z)’den geriye doğru çalıştırılan HYSPLIT Modeli 
geçmiş yörünge analizinde belirtilen tarihte Ankara’da yağışa neden olan nem ve aerosollerin 
Ankara’ya Karadeniz’den geldiği görülmektedir (Şekil 10). 

 
Şekil 10. 15:00 (12Z) için kuru ve ıslak toz birikimi. 
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3.2 Örnek Çalışma Tarihin Ait Yersel ve Uzaktan Algılama Gözlemleri 

Bu ön analizlerden sonra ilgili tarih çalışma için seçilmiş ve veriler elde edilerek sıcaklık, 
yağış, nem ve radar PPI ürünleri ArcGIS 9.3 ile üretilerek analiz edilmiştir. 

Saatlik sıcaklık analizinde saat 10:00 sıcaklıklarında Ankara’nın batısının daha soğuk olduğu 
özellikle Polatlı ve Gölbaşı’nın bu saat itibari ile en soğuk bölgesi olduğu görülmektedir (Şekil 11). 
Saat 17:00 sıcaklıklarında Ankara’nın kuzey doğu – güney batı çizgisinin üzerinin soğuk olduğu 
özellikle Nallıhan, Beypazarı, Kızılcahamam ve Keçiören’in bu saat itibari ile en soğuk bölgesi olduğu 
görülmektedir (Şekil 12). Saat 20:00 sıcaklıklarında soğumanın Ankara’nın kuzey doğusuna kaydığı 
görülmektedir (Şekil 13). 

   
Şekil 11. 10:00 (07Z) sıcaklık haritası. Şekil 12. 17:00 (14Z) sıcaklık haritası. Şekil 13. 20:00 (17Z) sıcaklık haritası. 

Saatlik nispî nem analizinde saat 10:00 nispî nem durumunda Ankara’nın doğu kesimi hariç 
nem dağılımının %60 ve üzeri olduğu, özellikle Gölbaşı ve Kızılcahamam’da %80’in üzerinde olduğu 
görülmektedir (Şekil 14). Saat 10:00 nispî nem durumunda Ankara’nın Şereflikoçhisar ve çevresi hariç 
nem dağılımının %60 ve üzeri olduğu, özellikle kuzey yarısında %80’in ve Elmadağ’da %90’ın 
üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 15). Saat 20:00 nispî nem durumunun saat 17 durumu ile aynı 
olduğu görülmektedir (Şekil 16). 

  
Şekil 14. 10:00 (07Z) nispî nem 
haritası. 

Şekil 15. 17:00 (14Z) nispî nem 
haritası. 

Şekil 16. 20:00 (17Z) nispî nem 
haritası. 

Saatlik yağış analizinde saat 10:00 yağışlarında Polatlı ve Gölbaşı’nda yağış olduğu 
görülmektedir (Şekil 15). Saat 17:00 yağışlarında Nallıhan, Beypazarı, Keçiören ve Kızılcahamam’da 
yağış olduğu görülmektedir (Şekil 16). Saat 20:00 yağışlarında Elmadağ ve Ankara’nın kuzeydoğu 
sınırında yağış olduğu görülmektedir (Şekil 17). 
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Şekil 15. 10:00 (07Z) toplam yağış 
haritası. 

Şekil 16. 17:00 (14Z) toplam yağış 
haritası. 

Şekil 17. 20:00 (17Z) toplam yağış 
haritası. 

Örnek olay tarihli radar PPI ürünlerinin hazırlanan haritaları incelendiğinde; 10:00 (07Z) PPI 
dağılımında Kızılcahamam’dan Çubuk’a kuzey batı (KB) – güney doğu (GD) doğrultusunda ve 
Beypazarı’ndan Bala’ya KB-GD doğrultusunda uzanan bir koridor ile PPI değerleri görülmektedir. 
Etkinliğin Ayaş’ın güneyinde, Gölbaşı’nın kuzeyinde, Çamlıdere’nin kuzeydoğusunda, Çubuk’un 
kuzeybatısında ve Kızılcahamam ile kuzeydoğusunda olduğu görülmektedir (Şekil 18). 16:00 (13Z) 
PPI dağılımında etkinliğin Nallıhan’ın ve Şereflikoçhisar’ın kuzeyinde, Kalecik’in doğusunda ve 
Polatlı’nın güneyinde mevzi olarak olduğu görülmektedir (Şekil 19). 20:00 (17Z) etkinliğin Güdül, 
Kazan ve Ayaş’ın arasında, Çubuk’un doğusunda ve Kalecik’in kuzey ile güneyinde olduğu 
görülmektedir (Şekil 20). 

   
Şekil 18. 10:00 (07Z) Radar PPI 
haritası. 

Şekil 19. 16:00 (13Z) Radar PPI 
haritası. 

Şekil 20. 20:00 (17Z) Radar PPI 
haritası. 

21:00 (18Z) PPI dağılımında etkinliğin Kızılcahamam’da ve Kalecik’in kuzeybatısında olduğu 
görülmektedir (Şekil 21). 22:00 (19Z) PPI dağılımında etkinliğin Elmadağ’da, Kalecik ile Akyurt arasında ve 
Kalecik’in kuzeyinde olduğu görülmektedir. 23:00 (20Z) PPI dağılımında etkinliğin Etimesgut, Yenimahalle, 
Kazan ve Çamlıdere ile çevresinde olduğu görülmektedir (Şekil 22). 24:00 (21Z) PPI dağılımında etkinliğin 
Kazan’da, Çamlıdere ve Kızılcahamam arası ile kuzeyinde olduğu görülmektedir (Şekil 23). 

   
Şekil 21. 21:00 (18Z) Radar PPI 
haritası. 

Şekil 22. 23:00 (20Z) Radar PPI 
haritası. 

Şekil 23. 24:00 (21Z) Radar PPI 
haritası. 
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06.06.2010 tarihine ait ortalama PPI dağılımı, günlük toplam yağış ile ortalama PPI ve 
Meteoroloji istasyonları ile ortalama PPI haritaları (Şekil 24, 25 ve 26). 

  
Şekil 24. Radar ortalama PPI haritası. Şekil 25.Toplam yağış ve ortalama PPI 

haritası. 
Şekil 26. Meteoroloji istasyonları ve 
tarihli ortalama PPI haritası. 

3.3 Diğer Tarihler için Radar ve Model Çıktıları 

18 Şubat 2010 tarihine ait Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8bv2 çıktısı 
incelendiğinde Türkiye’nin batısında ve üzerinde batılı rüzgârlar ile Sahra çölünden kaynaklanan toz 
taşınımı olduğu görülmektedir. HYSPLIT Modeli geçmiş yörünge analizinde ise yağış neminin 
bölgeye Akdeniz’den Ankara’ya güneybatılı bir akışla taşındığı görülmektedir. Radar PPI ürünleri 
incelendiğinde Ankara üzerine gelen yağış sistemi ve bulutlar batılı akışlar doğrultusunda hareket 
etmektedir.  

7 Haziran 2010 tarihine ait Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8bv2 çıktısı 
incelendiğinde Türkiye’nin batısında kuzeydoğulu, doğusunda ise güneybatılı rüzgâr akışı mevcuttur 
ve Türkiye’nin güneyinde toz taşınımı görülmektedir. HYSPLIT Modeli geçmiş yörünge analizinde 
ise yağış neminin bölgeye Karadeniz’den taşındığı görülmektedir. Radar PPI ürünleri incelendiğinde 
Ankara üzerine gelen yağış sistemi ve bulutlar güneydoğu ve kuzeybatı doğrultusunda hareket 
etmektedir. 

28 Ekim 2010 tarihine ait Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8bv2 çıktısı 
incelendiğinde Türkiye’nin batısında Ege Denizi üzerinde bir siklon dönüş ve Akdeniz Bölgesi 
üzerinden İç Anadolu’ya doğru güneybatılı rüzgâr akışı mevcuttur ve Türkiye’nin batı ve güneyinden 
Anadolu içlerine doğru toz taşınımı görülmektedir. HYSPLIT Modeli geçmiş yörünge analizinde ise 
yağış neminin bölgeye Akdeniz’den taşındığı görülmektedir. Radar PPI ürünleri incelendiğinde 
Ankara üzerine gelen yağış sistemi ve bulutlar güneybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda hareket 
etmektedir. 

16 Aralık 2010 tarihine ait Atmosferik Toz Tahmin Sistemi BSC-DREAM8bv2 çıktısı 
incelendiğinde Türkiye’ye Akdeniz Bölgesi üzerinden İç Anadolu’ya doğru güneybatılı rüzgâr akışı 
mevcuttur ve Türkiye’nin batı ve güneyinden Anadolu içlerine doğru, özellikle Libya üzerinde aşırı 
miktarda toz yükü ile toz taşınımı görülmektedir. HYSPLIT Modeli geçmiş yörünge analizinde ise 
yağış neminin bölgeye Mısır’a kadar uzanan bir yörünge ile Akdeniz üzerinden taşındığı 
görülmektedir. Radar PPI ürünleri incelendiğinde Ankara üzerine gelen yağış sistemi ve bulutlar 
güneybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda hareket etmektedir. 

  4. Tartışma ve Sonuç: 

Çalışma için 2010 yılı içindeki 18 Şubat, 6 Haziran, 7 Haziran, 28 Ekim ve 16 Aralık 
tarihlerinde meydana gelen yağış hadisesi Ankara için incelenmiştir. 6 Haziran 2010 tarihi için sinoptik 
durum, sayısal tahmin modelleri çıktıları, yersel gözlemler ve Radar PPI verileri elde edilmiş olup, 
ECMWF modeli çıktısı, Radar PPI verileri ve yersel gözlemler CBS ortamında haritalanmış ve analiz 
edilmiştir. 18 Şubat, 7 Haziran, 28 Ekim ve 16 Aralık tarihleri ise sayısal model çıktıları ve Radar PPI 
volüme çıktı haritaları ile analiz edilmiştir. 
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Yapılan örnekleme analizlerde yağış bölgelerinin cephe sisteminin hareketine göre ilerlediği 
özellikle Ankara’nın doğusunda yoğunlaşmadığı görülmüştür. Örnekleme tarihlerindeki yağışı getiren 
sistemlerle birlikte Atmosferik Toz Tahmin Sistemi çıktılarındaki görülen toz taşınımı dikkat çekicidir.  
Yağışların oluşumunda yağışa neden olan sistemlerin, şehrin topografik yapısının ve Sahra Çölünden 
taşınan tozların daha etkin olduğu düşünülmektedir.  

Bu tür çalışmalardaki olan ve olabilecek zorluklar;  
A) Yersel gözlem ağının yetersizliği sebebiyle Ankara’nın ilçeleri ile topografyasına ait meteorolojik 

gözlemlere ve ekstrem hava olayları ile zararlarının etki alanı ve noktasına ulaşılamaması analizleri 
zayıflatmıştır. Bu durum CBS ile yapılan interpolasyon haritalarının topografyayı temsilini 
zayıflatmıştır.  

B) Radar verilerindeki zamansal eksiklikler yağış bölge ve şiddetinin gözden kaçırılmasına neden 
olabilmektedir. 

C) Model çıktılarının gridlenmiş ikilik kod sistemi (Gridded Binary “GRIB”) veya ağ ortak veri 
formatı NetCDF (“NetCDF” network Common Data Form) şeklinde elde edilebilmesi ve radar 
verilerinin de ham olarak ya da GRIB2, hdf5 formatında sunulması MS Windows ortamında ve 
CBS tabanlı programlarda kullanımını zorlaştırmaktadır.  

Çalışmanın daha iyi sonuç vermesi ve geliştirilmesi için birkaç günlük uzun süreli yağış 
dönemlerinin incelenmesinin, yağışla ilgili yersel ölçüm, radar verisi ve model çıktılarının yağış 
sonrası hemen derlenmesinin, şehre ait aerosol, toz ve kirletici kaynaklarının incelenmesinin ve bu 
verilere ait gözlemlerin de toplanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın veri kaynakları, verilere erişim ve verilerin düzenlenmesi konusunda ortaya 
koyduğu metodolojinin, yapılacak bu ve benzeri türde çalışmalar için bir yol haritası, bir kaynak 
oluşturabileceği düşünülmektedir. 
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Coğrafî Bilgi Sistemleri ile Mevsimlik Sıcaklık Normallerinden 

(1971-2000) Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi 

Producing of high resolution data set of seasonal temperature normals (1971-
2000) by using geographic information systems (GIS) 

Mesut Demircan*1, Necla Türkoğlu2, İhsan Çiçek2 

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara 
2 A.Ü. DTCF Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara 

Öz: İklim belirli bir bölge içinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Klimatolojik normaller; 
birbirini takip eden 30 yıllık dönemler için hesaplanan klimatolojik verilerin ortalamalarıdır. İklim normallerinin 
kullanılması yapılacak küresel değerlendirmeler için standart bir altlık sağlaması ve iklim izleme çalışmaları için 
çok önemli bir araçtır. Türkiye için 1971-2000 ortalama sıcaklık normallerinin yüksek çözünürlüklü grid veri 
setini türetmek için CBS tabanlı bir yöntem geliştirilmiştir. Yükseklik ve Lapse Rate (LR) değeri (yükseklik ile 
sıcaklık değişim oranı), 1km çözünürlükteki grid noktalarının sıcaklık tahmincileri olarak kullanılmıştır. Bu 
çalışmada, Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 228 meteoroloji istasyonunda ölçülen yıllık 
ortalama sıcaklık değerleri, mekânsal dağılım, görselleştirilme ve enterpolasyonda kullanılmıştır. Ortalama 
sıcaklık normalleri, 1971-2000 uzun dönem sıcaklık veri setinden elde edilmiştir. Yükseklik verileri, CBS ile sayısal 
yükseklik modelinden (SYM) elde edilmiştir. LR değeri 5°CKM-1 (R2=0.97) olarak kullanılmıştır. 228 meteoroloji 
istasyonundan, 103 istasyonun sıcaklık verileri seçilerek ve çalışma sırasında kullanılmıştır. 125 istasyon 
doğrulama için ayrılmıştır. Yıllık ortalama sıcaklık (125 istasyon) gözlemleri ve tahmin edilen sıcaklık değerleri 
için maksimum minimum ve ortalama hatalar sırasıyla , 2.64, -3.17 ve -0.18°C ve ortalama karekök hatası (RMSE) 
0,868 ve regresyon katsayısı (R2) 0.94 olarak bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, İklim, Lapse Rate, Yükseklik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
Abstract: Climate is the average weather conditions experienced in a particular place over a long period. 
Climatological normals are averages for consecutive periods of 30 years which are calculated from climatological 
data. Using climate normals are very important tool to provide a standard base for preparing global assessment 
and climate monitoring studies. A GIS-based method for deriving high-resolution grid data set of mean 
temperature (Base Period; 1971-2000) is developed for Turkey. Height and lapse rate value (changing rate of 
temperature with height) are used as predictors of temperatures on 1km resolution of grid points. In this study, 
mean annual temperature values measured at 228 meteorological stations of Turkish State Meteorological Service 
over Turkey are used for visualization and interpolation to reveal spatial distribution of mean annual temperature 
values. Mean annual temperatures have been obtained from period of 1971-2000 long term temperature data sets. 
Elevation data have been obtained from digital elevation models (DEM) with the help  of GIS. Lapse rate value 
have been used as 5°CKm-1 (R2=0.97). Temperature data from 103 stations have been selected from 228 
meteorological stations and used during the study. 125 stations were retained for validation. For observations and 
predicted temperature values of yearly mean temperature (125 stations); maximum, minimum and mean errors 
are respectively, 2.64, -3.17 and -0.18°C and root-mean-square-error (RMSE) is 0,868 and regression coefficient 
(R2) is 0.94.  
Keywords: Temperature, Climate, Lapse Rate, Height, Geographical Information Systems (GIS) 

1.Giriş 
İklim oldukça geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıd ır 

(Yalçın, G., vd., 2005; Eken, M., vd., 2008; Demircan, M., vd., 2013). Bir yerin iklimi, temel olarak 
enlemi, deniz seviyesinden olan yüksekliği ve okyanusa olan mesafesi ile belirlenir (Şensoy,S., ve 
Demircan, M., 2010; Demircan, M., vd., 2013). İklimin standart ortalama süresi 30 yıl olmakla birlikte 
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diğer süreler amaca bağlı olarak kullanılabilir. İklim uzun bir süre boyunca belirli bir bölgedeki sıcaklık, 
nem, atmosferik basınç, rüzgâr, yağış, atmosferik parçacık sayımı ve çok sayıda diğer meteorolojik 
elemanların istatistiklerini kapsar. İklim; belirli bir zaman aralığında, belirli bir yer için atmosferin 
kolektif durumu olarak da tanımlanmaktadır. Kolektif durum istatistik kümelerin bir kısmı temelinde 
sınıflandırılır. En yaygın istatistik ortalamadır. İklim tanımları atmosfer gözlemleri ile yapılır ve 
sıcaklık, yağış, basınç, rüzgâr vb. içeren hava parametrelerinin çeşitlerinin ortalamaları ve ekstremleri 
ile tanımlanır. 

İklim normalleri başlıca iki amaç için kullanılır. Normaller; yeni veya mevcut birçok anomali 
tabanlı iklim veri kümeleri (örneğin, küresel ortalama sıcaklık) için bir temel sağlamayı da içeren 
karşılaştırabilir gözlemler için bir ölçüt olarak hizmet vermektedir (WMO No:100, 2011; Demircan, M., 
vd., 2013). Normaller ayıca, yaygın olarak belirli bir konumda yaşanabilecek olması muhtemel 
koşulların bir tahmini olarak, açık veya örtülü olarak kullanılmaktadır. Teknik Düzenlemeler (WMO-
No. 49; WMO No:100, 2011; Demircan, M., vd., 2013) altında, klimatolojik standart normaller; art arda 
birbirini takip eden 30 yıllık dönemler için hesaplanan klimatolojik verilerin ortalamalarıdır: 01 Ocak 
1901’den 31 Aralık 1930’a kadar, 1 Ocak 1931’den 31 Aralık 1960’a kadar, vb. Normallerin beş önemli 
niteliği vardır; zamansal ortalamalardır, ağırlıksız ortalamalardır, ortalama dönemi otuz ardışık yıldır,  
geçmiş ve güncel verileri kullanan doğal filtrelerdir, on yılda bir yenilenirler (Arguez, A., ve Vose, R., 
S., 2011; Demircan, M., vd., 2013 ). İklim için Atmosferik Gözlem Paneli, bir tanesi en son dönemi 
temsil eden ve bir diğeri trend göstergesi için temel olmak üzere sabit kalan çift iklim normalini gerekli 
kabul eder (GCOS 158; Demircan, M., vd., 2013). Bununla beraber, birçok eğilim bilgilerinin şu anda 
1961-1990 normaline göre sunulmasına bakılmaksızın, 1971-2000 döneminin sonrakiler için daha iyi 
bir dönem olduğunu dikkate almaktadır. Çifte standart nasıl işleyecek; 30/30 şekliyle iklim izleme 
yapılacak (nispeten istikrarlı, uzun vadeli ortalama olarak kalacak, güncel standart: 1961-1990), 30/10 
şekliyle genel iklim hizmetleri için güncel normaller kullanılacak (Güncel standart: 1971-2000) (Wright,  
W., 2012; Demircan, M., vd., 2013). Dünya Meteoroloji Organizasyonu’nun VI. Bölgesindeki ülkeler 
incelendiğinde, 2011 yılında üç ülkenin standart dönem kullanmadığı, üç ülkenin 1961-1990 dönemini, 
dokuz ülkenin 1971-2000 dönemini, üç ülkenin hem 1961-1990, hem de 1971-2000 dönemini kullandığı 
görülmüştür (Demircan, M., 2011; Demircan, M., vd., 2013). Standart dönem kullanmayan ülkeler, bir 
takım sebepler nedeniyle bu dönemler için veri serileri olmadığından dolayı kullanamamaktadır lar. 
İklim normallerinin kullanılması yapılacak küresel değerlendirmeler için standart bir altlık sağlaması ve 
iklim izleme çalışmaları için çok önemli bir araçtır. 1971-2000 döneminin tamamlanmasıyla birlikte 
ülkeler bu dönemi normaller için kullanmaya başlamışlardır.  

Meteorolojik veriler, gözlem maliyetleri ve topografyadan kaynaklanan sorunlar nedeni ile her 
yerde ölçülemezler. Bununla birlikte birçok sektör tarafından yapılan çalışma, analiz ve projelerde ise 
bu verilere ihtiyaç duyulmaktadır (Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013). Geniş ve dağlık 
coğrafyası olan ülkelerde, gözlem istasyonları genellikle tüm ülkeyi kapsayamaz (Demircan, M., vd., 
2011; Demircan, M., vd., 2013). Bu nedenle, farklı modeller topografyaya bağlı olarak, sıcaklık 
değişimlerini belirlemek ve sıcaklık verileri elde etmek için kullanılabilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS), özellikle 2000’li yıllardan bu yana, iklim modeli çıktılarının ve meteorolojik ölçümlerin alansal 
dağılım çözünürlüğünü artırmak için kullanılan bir araç olmuştur. CBS programlarının Jeo-istatistik ve 
Coğrafi Ağırlıklı Regresyon (GWR) araçları ile yapılan bazı model çalışmaları ile sıcaklık, yükseklik, 
eğim ve bakı verileri kullanılarak yapılmakta ve haritalar üretilmektedir. Ancak, bu modeller, 
istatistiksel olarak uygun olmasına rağmen, klimatolojik perspektif açısından topografyaya bağlı olarak 
sıcaklık dağılımını yansıtmamaktadır. 

Sıcaklık; enlem, yükseklik, güneşlenme, su kaynaklarına uzaklık, bitki örtüsü, bakı, düşü ve 
benzeri etmenlere bağlı olarak değişen, bununla birlikte sürekliliği olan bir iklim parametresidir 
(Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013). Sıcaklığın değişimi enlem ve coğrafî etmenlere 
bağlı olarak yavaş değişim gösterir ve ani sıçramalar veya kesilmeler yapmaz. Özellikle ortalama 
sıcaklıklar, ortaya çıktıkları yerin özelliklerini içlerinde taşırlar. Ortalama sıcaklıkların değişimindeki 
en önemli etmenin yükseklik ve enlem olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, mevcut sıcaklık ölçümleri kullanılarak, sıcaklık ölçümlerinin olmadığı alanlar 
için sıcaklık verilerinin tahmin edilmesi ve oluşturulan grid noktaları için sıcaklık verisi üretilmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaçla sıcaklık ve yükseklik arasındaki ilişki kullanılabilmektedir (Demircan, M., 
vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013). Lapse Rate (LR), sıcaklığın yükseklikle değişimi olarak 
tanımlanmaktadır. LR, havadaki nem miktarına bağlı olarak 0.5°C ila 1.0°C arasında değişmektedir.  



213 
 

Bu çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait Türkiye üzerinde dağılım gösteren 228 
istasyonda yapılan ölçümlerden elde edilen mevsimlik ortalama sıcaklık verileri; mekânsal dağılımın ı 
ortaya çıkarmak, görselleştirme ve enterpolasyon için kullanılmıştır. Ortalama sıcaklık verileri, 1971-
2000 uzun yıllar sıcaklık veri setinden elde edilmiştir. Yükseklik verileri, Sayısal Yükseklik 
Modeli’nden (SYM) ArcGIS yardımıyla elde edilmiştir (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait (model ve kontrol için) kullanılan gözlem istasyonları ve SYM’den elde edilen 

yükseklik haritası. 
2. Yöntem 
Lapse Rate (LR): Sıcaklık verilerinin olmadığı yerlerde, istenilen sıcaklık verisi Lapse Rate 

değeri kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir (Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 
2013). LR, atmosferdeki adyabatik ısınma ve soğuma oranları olarak tanımlanır ve sıcaklığın 
yükseklikle değişmesi olarak açıklanır. Kuru havanın adyabatik LR oranı yaklaşık 100 metrede 1°C’dir. 
Fakat bununla birlikte genel tanımlayıcı amaçlar için 100 metrede 0.5°C azaldığı da varsayılır 
(Fairbridge ve Oliver, 2005; Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013). Serbest atmosferde 
dikey lapse rate ortalaması, mevsimlere ve coğrafi durumlara göre değişiklikler olmakla birlikte,       
6°CKm-1’dir (Agnew ve Palutikof, 2000; Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013). 

LR, yükseklik/rakım ile ilgili olarak hava sıcaklığını tahmin etmek için geliştirilmiştir (Li, L., 
ve Heap, A., D., 2008; Demircan, M., vd., 2013).   En yakın hava istasyonunun sıcaklık değeri ve hava 
sıcaklığı tahmin edilecek örneklenmemiş bir noktanın yükseklik farkı, bir bölge için hava sıcaklığı ve 
yükseklik arasındaki ilişkinin temeli üzerinde kullanır. Aynı zamanda akıllı enterpolasyon denir 
(Willmott ve Matsuura; 1995Vicente-Serrano ve ark, 2003; Li, L., ve Heap, A., D., 2008; Demircan,  
M., vd., 2013). Bu, LR’nin çalışma bölgesi boyunca sabit olduğu varsayımına dayanır (Collins ve 
Bolstad, 1996; Li, L., ve Heap, A., D., 2008; Demircan, M., vd., 2013). LR’nin çeşitli varyantları hava 
sıcaklığı için öne sürülmüştür (Stahl vd., 2006; Li, L., ve Heap, A., D., 2008; Demircan, M., vd., 2013).  
Sadece yükseklik kullanılarak sıcaklık tahmini yapmanın sınırlılığı göz önüne alındığında, bu yöntem, 
bir daha ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır. 

İstasyonların sıcaklık verileri yüksekliklerine bağlı olarak aşağıdaki formül aracılığıyla deniz 
seviyesine indirgenmiştir. 

Td  = Ti + ( hi * 0.005)           (1) 
Td =  Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık 
Ti = İstasyonun ortalama sıcaklığı 
hi = İstasyonun yüksekliği 
Deniz yüzeyine indirgenmiş sıcaklıklar 1x1Km çözünürlüklü yüksekliği belirli grid noktalarına 

çekilerek, (1) formülün tersten işletilmesi ile yani “Tg = Td - ( hg * 0.005)”  şeklinde kullanılarak grid 
noktalarındaki sıcaklıklar elde edilmiştir. 

Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği (Inverse Distance Weighted –  IDW): Ters 
Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği (IDW) örneklem nokta verilerinden enterpolasyonla grid 
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üretmede çoğunlukla tercih edilen ortak bir yöntemdir (Arslanoğlu ve Özçelik, 2005; Demircan, M., vd., 
2011; Demircan, M., vd., 2013 ). IDW enterpolasyon tekniği enterpole edilecek yüzeyde yakındaki 
noktaların uzaktaki noktalarda daha fazla ağırlığa sahip olması esasına dayandırılır. Bu teknik enterpole 
edilecek noktadan uzaklaştıkça ağırlığı da azaltan ve örneklem noktalarının ağırlıklı ortalamasına göre 
bir yüzey enterpolasyonu yapar.  

Ağırlıklı hareketli ortalama enterpolasyon için yaygın kullanılan bir yaklaşımdır. Farklı ağırlık lı 
fonksiyonların çeşitleri kullanılmış fakat IDW, CBS sistemlerindeki en ortak form olmuştur. IDW tam 
bir ara değer üreticisidir (enterpolatördür) öyle ki verilerin değerlerini pekiştirir. IDW tahmincisi 
aşağıdaki gibidir (Lloyd, 2007; Demircan, M., vd., 2011; Demircan, M., vd., 2013); 
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Tahminlerin yapıldığı x0 lokasyonu, komşu ölçümleri n’nin bir fonksiyonudur (z(xi) ve     
i=1,2,…,n,); r gözlemlerin her birinin atanmış ağırlığını belirleyen üstür ve d gözlem lokasyonu xi ile 
tahmin lokasyonu x0’ı ayıran mesafedir. Üs büyüdükçe, tahmin lokasyonundan uzak mesafedeki 
gözlemlerin atanmış ağırlığı küçülür. Üssün artması, tahminlerin en yakındaki gözlemlere çok 
benzediğini gösterir. 

3. Bulgular 
Uludağ ve çevresindeki istasyonların değişik zaman aralıklı sıcaklık verilerinin yükseklik ile 

değişim ilişkisine bakılarak kullanılacak LR oranı tespit edilmiştir (Demircan, M., vd., 2011; Demircan,  
M., vd., 2013). LR, regresyon katsayısı (R2) 0.97 ile ortalama 5°CKm-1 olarak bulunmuştur. Çalışmada 
LR için bu değer kullanılmıştır. 

1971-2000 periyodunda sıcaklık verileri olan 228 meteoroloji istasyonunun uzun yıllar, 
mevsimlik ortalamaları hesaplanmıştır. 228 meteoroloji istasyonundan 103 istasyon modelleme için 
kullanılmış, haritalandırılmış (Şekil 2,3,4,5) ve seçilen 125 istasyon doğrulama amaçlı olarak 
modelleme dışında bırakılmıştır. IDW yöntemi düzlemsel enterpolasyon yapmaktadır. Bu nedenden, 
seçilen istasyonların mevsimlik ortalama sıcaklık değerleri, yükseklik farklılıklarını ortadan kaldırmak 
ve bir düzlem değerleri elde etmek için, önce (1) formülü yardımıyla deniz seviyesine indirilmiş ve elde 
edilen değerler IDW yöntemiyle dağıtılmıştır (Şekil 2,3,4,5). Bu değerlerin haritalarının oluşturulması 
ve enterpolasyon için ArcGIS’in IDW aracı kullanılmıştır. Türkiye’yi kaplayan 1x1Km çözünürlükteki 
grid noktaları, ArcGIS içine ayrıca kurulan HAWHTS aracı yardımıyla oluşturulmuştur. Grid 
noktalarına (1x1Km çözünürlüklü), oluşturulan deniz seviyesi sıcaklık haritalarından sıcaklık değerleri,  
“ArcGIS - Spatial Analyst – Extraction aracı” yardımıyla alınarak (1) formülü tersine uygulanmış ve 
sıcaklıklar bu grid noktalarının yüksekliklerine taşınmış ve elde edilen değerler IDW yöntemiyle 
interpole edilmiştir (Şekil 2,3,4,5). Elde edilen bu haritalardan, doğrulama için ayrılmış istasyonlara 
modellenmiş sıcaklık verileri yukarıda bahsedilen şekilde alınarak, bu istasyonların gözlemlenmiş 
sıcaklık değerleri ile karşılaştırılmış, farkları bulunmuş ve bu işlem mevsimler için tekrarlanmış 
sıcaklıklardaki yıllık değişimin görülebilmesi için aynı gösteri kullanılarak haritalanmıştır (Şekil 
2,3,4,5). Ortalama Karesel Hataları (RMSE) ve regresyon katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 1, Şekil 6). 

Ortalama sıcaklıklar deniz seviyesine indirildiğinde sıcaklıkların şekillenmesindeki en büyük 
etken olan enlem etkisi ortaya çıkar ve sıcaklıklar enlemlere paralel kuşaklar oluşturur.  Kış mevsimi 
modelleme çalışmasında ortalama sıcaklıklar deniz seviyesine indirildiğinde bu kuşakların belirgin bir 
şekilde oluşmamıştır (Şekil 2). Kış döneminde bu kuşakların oluşmaması ortalama sıcaklıklar ın 
şekillenmesinde baskın karakteri yurdumuzu bu dönemde sıkça ziyaret eden siklonların oluşturduğunu 
düşündürmektedir. Kış ortalama sıcaklıklarının modellenmesinde maksimum hata 5.70°C ile 
Yüksekova’da, minimum hata -3.60°C ile Ahlat’ta görülmüştür. Modellemenin ortalama hatası 0.03°C 
ile R2’si 0.94 ve modellemenin ortalama karesel hatası (RMSE) 1.24’tür (Tablo 1). Maksimum hatanın 
bu kadar yüksek çıkması modelleme de kullanılan Hakkâri’deki istasyon ile Yüksekova’daki istasyonun 
bu mevsimde farklı etkilere maruz kalmasından meydana geldiği düşünülmektedir. 
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Şekil 2 Kış mevsimi ortalama sıcaklık normalleri dağılımı ( sol üst). Kış mevsimi deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık dağılımı 
(sol alt). Kış mevsimi modellenmiş sıcaklık dağılımı (Sağ üst). Kış mevsimi modelleme hata dağılımı (Sağ alt).  

İlkbahar döneminde enlemlere paralel kuşakların oluştuğu görülmektedir (Şekil 3). İlkbahar 
ortalama sıcaklıklarının modellenmesinde maksimum hata 2.65°C ile Yüksekova’da, minimum hata     -
2.15°C ile Oltu’da görülmüştür. Modellemenin ortalama hatası 0.18°C ile R2’si 0.94 ve modellemenin 
ortalama karesel hatası (RMSE) 0.85’tir (Tablo 1). İlkbahar mevsiminin hatalarının azaldığı ve kış 
mevsimine göre daha iyi modellendiği görülmüştür. 

 
Şekil 3 İlkbahar mevsimi ortalama sıcaklık normalleri dağılımı ( sol üst). İlkbahar mevsimi deniz seviyesine indirgenmiş 
sıcaklık dağılımı (sol alt). İlkbahar mevsimi modellenmiş sıcaklık dağılımı (Sağ üst). İlkbahar mevsimi modelleme hata 

dağılımı (Sağ alt). 



216 
 

Yaz döneminde enlemlere paralel kuşakların daha çok kuzeyde oluştuğu, güneyde ise ülkemize 
güneyden sokulan sıcak havanın (Karasal Tropik – cT) etkilediği ve bu kuşakları bozduğu görülmektedir 
(Şekil 4). Yaz ortalama sıcaklıklarının modellenmesinde maksimum hata 2.97°C ile Doğanşehir’de, 
minimum hata -2.96°C ile İspir’de görülmüştür. Modellemenin ortalama hatası 0.16°C ile R2’si 0.89 ve 
modellemenin ortalama karesel hatası (RMSE) 1.09’dur (Tablo 1). Yaz mevsiminin de hatalarının 
azaldığı ve kış mevsimine göre daha iyi modellendiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 4 Yaz mevsimi ortalama sıcaklık normalleri dağılımı ( sol üst). Yaz mevsimi deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık 
dağılımı (sol alt). Yaz mevsimi modellenmiş sıcaklık dağılımı (Sağ üst). Yaz mevsimi modelleme hata dağılımı (Sağ alt).  

 
Sonbahar döneminde enlemlere paralel kuşakların oluştuğu görülmektedir (Şekil 5). Sonbahar 

ortalama sıcaklıklarının modellenmesinde maksimum hata 3.09°C ile Doğanşehir’de, minimum hata     -
2.29°C ile İspir’de görülmüştür. Modellemenin ortalama hatası 0.07°C ile R2’si 0.94 ve modellemenin 
ortalama karesel hatası (RMSE) 0.96’dır (Tablo 1). Sonbahar mevsiminin de hatalarının azaldığı ve kış 
mevsimine göre daha iyi modellendiği görülmüştür. 
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Şekil 5 Sonbahar mevsimi ortalama sıcaklık normalleri dağılımı ( sol üst). Sonbahar mevsimi deniz seviyesine indirgenmiş 
sıcaklık dağılımı (sol alt). Sonbahar mevsimi modellenmiş sıcaklık dağılımı (Sağ üst). Sonbahar mevsimi modelleme hata 

dağılımı (Sağ alt). 
 

Sonuçlara bakıldığında bahar mevsimleri ortalama sıcaklıklarının, kış ve yaz mevsimi ortalama 
sıcaklıklarına göre daha iyi modellendiği görülmüştür (Tablo 1). Bu durumun gerek kış gerek yaz 
mevsiminde Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri ve sistemlerinin bu mevsimlerde daha kuvvetli ve 
baskın karakter oluşturması ile açıklanabileceği düşünülmektedir. 

 
Tablo 1 RMSE, R2 ve hata değerleri 

1971-2000 Ortalama Sıcaklık 
Normalleri Kış   İlkbahar  Yaz Sonbahar 

Maksimum Hata  5.70 2.65 2.97 3.09 

Minimum Hata -3.60 -2.15 -2.96 -2.29 
Ortalama Hata 0.03 0.18 0.16 0.07 
Ortalama Karesel Hata (RMSE) 1.24 0.85 1.09 0.90 
R2 0.94 0.94 0.89 0.94 
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Şekil 6 Gözlem sıcaklık ve model sıcaklık verilerinin ilişkisi 

 
4. Sonuçlar ve Tartışma 
Bu tür çalışmaların hepsinin başarısı doğru ve sık veriye dayanır (Demircan, M., vd., 2011).   

Ülkemizin özellikle dağlık kesimlerinde ve büyük nehir vadileri boyunca temel iklim elemanların ın 
gözlemlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde; 
kara – deniz ilişkisinin, dağların denizlerden gelerek iç kesimlere akan hava kütlelerine etkisinin ve 
mikro-iklim bölgelerinin tespitini kolaylaştıracağı ve doğruluğu artıracağı düşünülmektedir. 

Bu tür çalışmalarda kullanılan yükseklik veri setleri çok önemlidir. Yükseklik veri setleri 
oluşturulurken kullanılan yeniden örnekleme (resampling) teknikleri ile oluşturulan yeni grid 
hücrelerinde gerçek topografyaya ait yükseklik bilgileri kaybolabilmektedir. Çalışmadaki hata 
kaynaklarının birisi de meteoroloji istasyonlarının yüksekliği ile SYM’den alınan yükseklik farklarıdır.  
Çalışmada kullanılan 1km çözünürlüklü grid noktalarının yükseklik değerlerinin daha yüksek 
çözünürlüklü bir SYM’den alınması durumunda hata miktarlarının minimuma ineceği düşünülmektedir.  

Çalışmada görülen diğer bir hata kaynağı ise istasyon koordinatlarının kullanılan Türkiye 
sınırları altlığının dışına düşüyor olmasıdır. Bu sorun özellikle deniz kıyısında ve Türkiye sınırlarında 
olan istasyonlarımızda görülmektedir.  

Bu tip modelleme çalışmaları için Türkiye’de altlık harita sağlayıcı kurumların bilimsel 
çalışmalarda kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü altlıkları hazırlayarak kullanıcılara sağlamasın ın 
faydalı olacağı düşülmektedir.   

İstasyonların mikro-klimatolojik özellik göstermesinin ise diğer bir hata kaynağı olabileceği 
düşünülmektedir. 

CBS ile modellemelerde kullanılan jeo-istatistik ve coğrafî ağırlıklı regresyon yöntemleri ile 
çalışmalar yapılarak yöntemlerin karşılaştırılması ve 1971-2000 sıcaklık normalleri atlas çalışmasında 
kullanılması planlanmaktadır.  

Bu çalışma iklimin sıcaklık parametresinin CBS yardımıyla istatistikî olarak topografyaya bağlı 
dağıtımın kolay ve pratik bir yolunu sunmaktadır. 
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Hidrografik ve Jeomorfolojik Analizlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Tekniklerinin Kullanımı: “Malatya Havzası Örneği” 

hydrographic and Geomorphological Analysis of Use of Geographic Information 
Systems Technology: "Malatya Basin Case" 

M. Taner Şengün¹*, Muzaffer Siler², Fahrettin ENGİN³* 

¹ ²  Fırat Üniversitesi, İ. S. B. F., Coğrafya Bölümü, Elazığ -  ³Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ 

Öz: Son yıllarda önemi artarak devam eden Coğrafi Bilgi Sistemlerinin, coğrafi çalışmalarda sağladığı 
kullanım kolaylığı, veri kaynaklarının kısa zamanda ve güvenilir yöntemlerle sorgulanıp 
değerlendirilmesi potansiyelini ortaya koymak için bu çalışma yapılmıştır.  
Çalışmada veri kaynağı olarak inceleme sahasının 90 m çözünürlüklü DEM verisi kullanılmıştır. Dem 
verisinden ilgili altlık haritalar üretilmiş ve basılı haritalardan kontrol edilmiştir. Ayrıca sahaya ait 
jeoloji haritası yine altlık olarak sayısallaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan CBS yazılımı ArcGis 10.1 
programıdır. Bu programın Spatial Analist, Hydroloji ve 3d analist modüllerinden yararlanılmıştır. 
Oluşturulan veri tabanı kullanılarak çalışma sahasında yer alan akarsulara ait sayısal değerler 
belirlenmiş, havza içerisindeki ana akarsular olan Beyler Deresi, Tohma çayı, Sultan suyu ve Kuru çay 
gibi alt havzaların çatallanma miktarları, drenaj yoğunluğu, elde edilmiştir. Elde edilen bu hidrografik 
veriler ışığında jeomorfolojik değerlendirmelerin yapılması kolaylaşmıştır. 
Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve analizler yapıldıktan sonra CBS’nin hidrografik 
çalışmalarda ve havzalara ait sayısal verilerin üretilmesinde kullanım potansiyelinin yüksek olduğu ve 
incelenen sahanın morfometrik özelliklerinin ortaya konmasında büyük öneme sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Malatya, Hidrografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arc Gis           
Abstract: This study is perform  to the increasing importance in recent years of Geographic Information 
System which provides ease of use in geographical studies, data sources and reliable method of 
assessing questioned the short time demonstrate the potential. 
90 m resolution DEM data of study area is used as a data source in the study. Related base maps were 
produced from DEM data and checked the printed map. In addition, the field of geology maps were 
digitized as a base again. GIS software used in this study is 10.1 arcgis program. From The Spatial 
Analyst, Hydrology and 3d Analyst modules of this program has benefited. The numerical values of 
rivers in the study area was determined using the generated data base. As Beyler river, Tohma river, 
Sultan creek and Kuru creek The main rivers in the basin were obtained sub-basin, bifurcations 
quantities and drainage density. This hydrographic data obtained is easier to do in the light of 
geomorphological assessment. 
On the hydrographic studies using GIS is understood that after created the necessary data sources and 
analysis, use of high potential in the production of digital data of the basin and to have great importance 
in exposing the morphometric characteristics of the examined area.  
Key Words: Malatya, Hidrograhy, Geographic Information Systems, Arc Gis        
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1. Giriş 

Günümüzde değişen bilgi teknolojileri ve ihtiyaçlar bilgiye ulaşımın hızlı ve güvenilir olmasını 
sağlamıştır. Değişik bilimler tarafından kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 
özellikle 1990’lardan itibaren etkili kullanılmaya başlanmış, ülkemizde önemi geç anlaşılır olmasına 
rağmen, günümüzde başta mühendislik bilimleri olmak üzere bir çok bilim dalı bu sistemleri 
kullanmaktadır (TUROĞLU, 2000). Oluşturulan veri tabanı doğrultusunda CBS teknolojisi kullanılarak 
sayısal yükseklik modeli (SYM), eğim haritası, bakı haritası, çeşitli profiller, blok diagramlar gibi bir 
çok jeomorfolojik özelliği ortaya koyabilecek veri kaynakları oluşturma potansiyeline sahiptir.  

Çalışma alanının araştırma kapsamı içerisindeki jeomorfolojik özelliklerini ortaya koymak ve 
morfometrik parametreleri değerlendirmek amacıyla sahaya ait DEM görüntülerinden çeşitli altlık 
haritalar (Topografya, eğim, bakı, sayısal yükseklik modeli vb.), sahaya ait jeoloji haritası veri 
kaynakları olarak belirlenmiştir. Ayrıca belirli zaman aralıklarında arazi gözlemleri yapılarak veri 
kaynaklarının ve oluşturulan veri tabanlarının doğruluğu denetlenmiştir.  Temel altlık haritalar olarak 
faydalanılacak olan haritaların geometrik düzeltmeleri yapılmış ve sayısallaştırılarak CBS ortamında 
değerlendirilebilecek ve analiz uygulanabilecek hale getirilmiştir. Veri tabanının oluşturulması ve analiz 
işlemlerinin yapılabilmesi için ArcGIS 10.1 yazılımı ve bu yazılımın 3D Analyst ve Spatial Analyst 
modülleri kullanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı ve veriler doğrultusunda çalışma alanının jeomorfolojik 
ve hidrografik özelliklerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak gerekli bilgiler verilmiştir.  

Bu çalışma, “Malatya’da Toplu Konut Alanlarının Yer Seçimi” isimli yüksek lisans tezinin 
metodik çerçevesi dahilinde yapılan uygulamalara dayanmaktadır. Tez devam etmektedir. 

2. Çalışma Alanın Yeri ve Genel Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümünde ve doğuda Elazığ ve Diyarbakır, 
güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevrilidir. İl topraklarının 
yüz ölçümü 12.313,1 km2 olup 35 34` ve 39 03` kuzey enlemleri ile 38 45` ve 39 08` doğu boylamları 
arasında kalmaktadır.  

 
Şekil-1. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası 

İl alanının büyük bir bölümü 3. jeolojik devirdeki Alp kıvrımlaşması sırasında şekillenen Güney 
Doğu Torosların kolları, ilin güneyine doğu-batı yönünde baştan başa kaplar. Güneyde daha düzenli 
sıralar oluşturan bu dağlar doğrudan Tohma suyu aracılığı ile ya da Fırat’a katılan çok sayıda akarsu ile 
sıkça parçalanmıştır. Dağ kütlesinin güney kolunu oluşturan ve batı-doğu yönünde uzanan Besni, 
Adıyaman ve Kahta ile Malatya Ovasını ayıran, yükseltisi 2500 m’yi aşan dağlara Malatya Dağları adı 



223 
 

verilir. Yüksek ve çok dalgalı olan Malatya Dağları, çeşitli yönlerde inen akarsularla parçalanmıştır. Bu 
sebeple Malatya Dağlarında önemli düzlükler yoktur. Doğanşehir ovasının doğusunda düzenli sıralar 
oluşturmaya başlayan bu dağlar, Fırat Vadisine kadar zaman zaman genişleyerek, zaman zaman da 
daralarak uzanır. Bu dağlık kütlenin kuzeyinde Malatya Havzası olarak adlandırılan ve Fırat havzası 
içerinde kalan çukurluk kuzeyden ve güneyden düzenli sıralar oluşturan dağlık alanlar tarafından 
sınırlandırılmıştır. Bu havzayı sınırlandıran dağlık alanlar batı ve kuzeybatıda Tohma ve Kuruçay, 
güneybatıda Sultansuyu ile yarılmıştır. Dağlık alanlar içerisinde yer alan platolar vadi yamaçlarında 
oldukça düzenli diziler oluşturan taraçalarla son bulmaktadır (Karaşin-Hatun, 2010). Havzanın batısında 
ise Akçadağ platoları yer almaktadır. Bu platolar güneyde Nurhak Dağları’nın doğusundan başlar ve 
kuzeyde Yama Dağı’na kadar devam eder. Genel olarak 1000m’den daha düşük bir yükseltiye sahip 
olan havzanın boyu yaklaşık olarak 50-60km genişliği ise 25-30km’dir. 

 
Şekil-2. Çalışma Alanının Fiziki Haritası 

Malatya Havzası, Sultansuyu ve Sürgü Çayı Vadileri ile Akdeniz’e, Tohma Vadisi ile İç 
Anadolu’ya, Fırat Vadisi ile Doğu Anadolu’ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur. 
Havzanın kuzeyinde Kuruçay ile Yama Dağı arasında ortalama yükselti 1200m civarında olan Arguvan 
platosu yer almaktadır. (Elibüyük, 1994). Havzayı çevreleyen bu dağlık ve plato alanlarından havza 
tabanına geçişte eğim azalmaktadır. Havzanın en alçak alanı 690 m ile baraj gölü kıyısıdır. 

Malatya genelinde platolar, dağlık alanlara göre daha fazla yer kaplamaktadır. Büyük bir kısmı 
kalkerlerden oluşan platolar, Tersiyer’de dağların aşınarak düzleşmesi ve yatay durumda tabakalaşmış 
olan tortul kayaçların durumlarının bozulmadan yükselmesi sonucu ortaya çıkan düzlüklerin daha sonra 
üzerine yerleşip akmaya başlayan akarsular tarafından derin bir şekilde yarması sonucu oluşmuştur. 
Havzada bu tür düzlüklerden oluşan ve çeşitli yükseltilerde bulunan platolar oldukça geniş alan 
kaplamaktadır.  
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Şekil-3. Malatya İline Ait Eğim (solda) ve Bakı (sağda) Haritaları 

Malatya’da ortalama sıcaklık 13.30C’dir. Yılın en soğuk ayı ocak ayı ortalaması -10C, en sıcak 
ayı temmuz olup sıcaklık ortalaması 26.80C ve en düşük sıcaklık -22.20C’dir. günlük ve yıllık sıcaklık 
farkları da oldukça fazladır. Yıllık ortalama sisli gün sayısı ise 13 gündür (DMİ). Havzadaki uzun 
yılların yağış ortalaması 366 mm’dir (1970-2014). Bu yağış değerleri havza tabanından çevreye doğru 
değişmektedir. Bu değer Arapgir’de 724.2mm, Doğanşehir’de 518.3mm’ye kadar çıkmaktadır. Havza 
genel olarak Karasal Akdeniz Yağış Rejimi bölgesinde kalmaktadır (Türkeş, 1996). Bu özelliği ile en 
yağışlı mevsim kış ve ilkbahar aylarıdır. 

En önemli akarsuları Fırat Nehrinin kolları durumundaki Kuruçay, Tohma Suyu ve Sultan 
Suyu’dur.  Kaynağını dağlık alanlardan alan akarsular havzanın en alçak bölümü olan kuzeydoğuda 
Karakaya Baraj Gölüne dökülmektedir. Havza sularının büyük bir bölümü Tohma suyu tarafından drene 
edilmekte ve buradaki tarım arazileri Tohma suyu ve kolları tarafından sulanmaktadır.  

 
Şekil-4. Çalışma Alanının Hidrografya Haritası 
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Malatya Havzası çevresinde orman alanları sınırlıdır. Bu durum uzun yıllar insanlar tarafından 
yapılan tahribata bağlıdır. Tarihinin ilk devirlerinden beri insanların burada yerleşik hayata geçerek 
hayatlarını sürdürmüş olmaları ormanların çeşitli sebeplerle ve bilinçsiz olarak tahrip edilmesini ve 
gerçekte bu kadar geniş olmayan bozkır (step) alanlarının genişlemesini sağlamıştır.  

Havza genelinde kahverengi topraklar geniş alan kaplamaktadır. Güney ve güneybatı 
bölümünde ise kırmızı kahverengi topraklarla kaplıdır. Kahverengi orman toprakları ise havzanın 
kuzeybatısında sınırlı bir alanda görülmektedir.  

3. Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin 
Belirlenmesi 

Hidrolojik veri geliştirmesinin ilk aşaması drenaj havzası sınırlarının belirlenmesidir. Su ayrım 
çizgisi olarak ta adlandırılan bu sınırlar normalde bir havzanın sırtları boyunca devam eder. Sırtın bir 
tarafında su bir havzaya akarken diğer tarafı ayrı bir su toplama havzasına ilişkindir. Dağınık hidrolojik 
modeller için D8 yaklaşımı (sekiz akış yönü), drenaj havza yapısının modellenmesinde geçerli 
yaklaşımlardan biridir (Jenson ve Domingue 1988, Turcotte ve ark. 2001). Burada, grid hücre yapısına 
sahip veriler ve bu verilere bağlı olan drenaj ağında grid hücrelerinin her biri, komşu hücrelerden sadece 
birine doğrudan bağlantılı olabilmektedir (Tribe 1992). 

Çalışmada havza sınırlarının belirlenmesinde D8 yöntemi kullanılmıştır. D8 yönteminin 
uygulaması Şekil 5’de de görüldüğü gibi 4 aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada sayısal 
yükseklik modeli üzerinde her bir hücre için su akış yönleri hesaplanmaktadır. İkinci aşamada su akış 
yönlerinden yola çıkılarak, havza sınırı belirlenmektedir. Üçüncü aşama, akarsu ağının modellenmesi 
yapılmakta, son aşamada ise hesaplanan su akış yönleri ve modellenen akarsu ağı parçaları yardımıyla 
alt havza sınırları belirlenmektedir. 

 
 Şekil-5. Sayısal Yükseklik Modeli Yardımıyla Drenaj Havzasının Belirlenmesi 

D8 yöntemi diğer bir çok yaklaşımda olduğu gibi, çukur ve düz alanlar ile akışı engelleyen 
yapıların bulunması durumlarında drenaj ağının belirlenmesinde bazı zorluklara sahiptir (Garbrecht ve 
Martz 1999). Bu sorunlar genellikle, sayısal yükseklik modeli üretilirken oluşan enterpolasyon hataları 
ve veri karmaşıklığından ortaya çıkmaktadır. Bu çukur ve çöküntü alanlara ilişkin grid hücre değerleri 
tüm komşu hücre değerlerinden daha düşüktür ve bu durumda herhangi bir komşu hücreye doğru akış 
engellenmektedir (Jenson ve Domingue 1988, Venkatachalam ve ark. 2001). Şekil 6’de çevresindeki 
tüm komşu gridlerden düşük bir değere sahip bir grid hücresi örneği verilmiştir. Şekilde de görüldüğü 
gibi, tüm akışlar ortadaki düşük yükseklik değerine sahip gride doğru olmaktadır. Sayısal yükseklik 
modeli üzerinde akış yönleri hesaplanmadan önce bu değerlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi 
durumda, havza belirlenirken bir çukur etrafındaki gridler, belirlenen havzaya ilişkin olmayacak, kendi 
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içinde kapalı alanlar oluşturacaktır (Smemoe 1997). En yaygın uygulama ise, drenaj ağları 
tanımlanmadan önce hatalı çukur ve pik değere sahip hücre değerlerinin düzeltilmesidir. 

 
 Şekil-6. Çukura Doğru Akış Yönleri 

Sayısal yükseklik modeli üzerinde var olan çukur ve pik noktalarının ortadan kaldırılması Şekil 
7’teki örnekle gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, akışı engelleyen çukur noktalar doldurulurken, 
akışa engel olan ve doğal olmayan yükseltiler kaldırılmaktadır. Çalışmada, model üzerinde gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan sonra, D8 yöntemi aşama aşama uygulanmıştır. 

 
Şekil-7. Sayısal Yükseklik Modeli Üzerinde Hatalı Çukur Ve Pik Noktaların Düzeltilmesi 

Sahaya ait DEM verisi Malatya Havzasını içine alabilecek şekilde Malatya il sınırları dahil 
edilerek kesilmiş ve yukarıda anlatılan durumlardan dolayı hataları ayıklanarak (Fill yapılmış tır ) 
düzeltilmiştir. 

 
Şekil-8. Malatya Dem Ve Fill Dem Görüntüleri  
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Daha sonra Dem verinden yaralanılarak inceleme alanını içine alacak şekilde akış yönleri 
oluşturulmuştur. Flow Direction fonksiyonu her hücrenin kendisine komşu en dik eğime olan akış 
yönünü hesaplar. Akış yönü (Flow direction) direkt olarak bir yükseklik raster’ından hesaplanır. Bütün 
yüzey hidroloji fonksiyonları girdi olarak akış yönüne gereksinim duyarlar. Hidroloji açısından doğru 
bir yüzey oluşturduğunda, akış yönünün raster’ını oluşturmak için Flow Direction fonksiyonu kullanılır.  
Ondan sonra o diğer sonuçları elde etmek için kullanılır. Sayısallaştırma işlemi sonucu bazı istenmeyen 
hatalar ortaya çıkabilmektedir. Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan 
çukur ve pik noktalarında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu model esas alınarak su akış yönleri 
modeli oluşturulmuştur.  

 
Şekil-9. Malatya Follow Direction (Akış Yönleri) Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır) 

Burada verilen her bir renk kodu farklı yöne olan akışı göstermektedir. 

 
Şekil-10. DEM den Akış Yönü Oluşturma 

Daha sonra oluşturulan su akış yönleri modeline göre akış toplanma modeli oluşturulmuştur.  
Şekil 9’de de görüldüğü gibi birikimli olarak hesaplanan grid değerlerine göre her bir grid hücresi 0’dan 
başlayıp 6,92487e+006’ye kadar çıkan değerler arasında bir değer almıştır. Siyah ile gösterilen 
alanlardaki grid değeri sıfır iken, grid değeri büyüdükçe hücreler daha açık renkle gösterilmiştir. En 
yüksek gridin sahip olduğu değer ise 6,92487e+006 olup bu noktada en fazla akışın toplandığı noktadır.  
FLOW ACCUMULATION (SU TOPLANMA ALANI) Her bir hücreye düşen akımı raster olarak 
oluşturur. Su toplanma alanı yokuşun başında bulunan bütün hücrelerden gelen akımın hesaplanmasıyla 
bulunur. Hücrelerin çoğu küçük birikimlere sahip olacaktır, fakat bu büyük akarsu ve nehirlerin büyük 
değerlere sahip olacağını gösterir. 
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Ağırlık katmanı, her hücrenin toplanma alanına sağladığı bir birim suya sahip olduğu varsayılır.  
Seçmeli ağırlık katmanı hücrenin akıma olan katkısına farklı değerler vermek için girdi olabilir. 

 
Şekil-11. Flow Accumulation İşleyiş Gösterimi 

     
        Şekil-12.  Malatya Follow Acumulation Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır) 

Daha sonra araştırma alanında bulunan havzalar belirlenmiştir. Basin (Havza) fonksiyonu yüzey 
çevresinde bulunan dökülme noktalarını (pour points) bulur ve her biri için yüzeyi tamamıyla 
kaplayacak şekilde bir havza oluşturur. Bu fonksiyon akış yönünü kontrol ederek kendi dökülme 
noktalarını tespit etmesi özelliği dışında watershed fonksiyonuna benzer. Dökülme noktalarının çoğu 
yüzey çevresindedir, fakat bu fonksiyon aynı zamanda iç drenaj alanlarına havzalar oluşturmak için 
sink’leri de kullanır. 
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Şekil-13. Malatya Sınırları İçerisinde Bulunan Havzalar Haritası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır)  

Araştırma sahasında ki su toplanma alanlarından yüksek değerli hücreleri çıkarmak için Set Null 
fonksiyonu kullanılır. Yüksek birikintiye sahip hücreler akarsu ve dereleri gösterir. Yüksek değerlere 
sahip hücreleri çıkarıp, diğer bütün geri kalanları NoData’ya dönüştürmek için Set Null veya Con 
fonksiyonları kullanılır. Bu sonuç yüzey için oluşturulmuş drenaj ağının raster gösterimidir.  

Eşik değerinin seçilmesi (Constant value) işlemi, su toplanma alanı için uygun bir eşik değeri 
seçer. Yüksek değerler sadece daha büyük akarsuları bulurken, düşük değerler çok detaylı ağlardan 
meydana gelir. Her yüzey farklı olduğu için, en uygun eşiği bulmak için bu işlem birkaç kez 
tekrarlanabilir. İşleme 100 değeriyle başlanır ve geçici bir raster oluşturulur. Eğer bu girdi değeri uygun 
sonuçlar oluşturmazsa, 100’den büyük veya küçük değerler girilerek en doğru sonuca ulaşılır. Düşük 
eşik değerleri daha fazla akarsu oluşturur. Şayet birikintiyi oluşturmak için bir ağırlık katmanı 
kullanılırmış ise, önceki eşik değerinden daha büyük bir değerin kullanılması gerekir.  
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Şekil-14. Setnull Fonksiyonu Kullanılmış Araştırma Sahası (Sağda Ayrıntı Artırılmıştır) 

Son olarak ise sahaya Stream order fonksiyonu uygulanmıştır. Stream order akarsu düzeni 
kollarının sayısı üzerine temellendirilmiş bir drenaj sistemindeki akarsuların hiyerarşik olarak nispi 
sınıflandırılmasıdır. Akarsuların bazı özellikleri akış düzenleri esas alınarak çıkarılabilir. Örneğin, 
akarsuyun ilk kolunun (küçük veya kesintili akarsular) yukarı akım kolları yoktur ve kaynak noktası 
olmayan kirlilik problemlerine daha fazla eğilimli olabilir. Ek olarak, akarsu düzeneği diğer yazılım 
modellerinde taşkın potansiyelini tahmin etmek için de kullanılır. Sınıflandırma metotları stream order 
fonksiyonunda bulunan Shreve ve Strahler metotlarıyla sağlanır (Şekil-15). 

 
Şekil-15.  Stream Order Uygulamasında Kullanılan Yöntemler Ve  Stream Order (Akarsu Düzeneği)  
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4. Sonuç  

Bu çalışma ile sayısal yükseklik modeli üzerinden bir havzanın gösteriminde, önemli rolü olan 
su akış yönleri ve bu yönlere göre drenaj ağlarının gösterilmesi konusu irdelenmiş ve alan üzerinde 
gösterilmiştir. Yapılan çalışmada, hassas sayısal yükseklik modellerine sahip olunduğunda, bir havza 
alanına yönelik akış yönleri ve drenaj ağı gösterimlerinin de hızlı ve sağlıklı olduğu görülmüştür.  

Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan çukur ve pik noktalarında 
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu model esas alınarak su akış yönleri modeli oluşturulmuştur.  
Araştırma alanında bulunan havzalar belirlenmiştir. Dem verinden yaralanılarak inceleme alanını içine 
alacak şekilde akış yönleri oluşturulmuştur. Sahaya ait DEM verisi Malatya Havzasını içine alabilecek 
şekilde Malatya il sınırları dahil edilerek kesilmiş hataları ayıklanarak düzeltilmiştir. Drenaj 
sistemindeki akarsuların hiyerarşik olarak nispi sınıflandırılması yapılarak akarsuların bazı özellikler i 
akış düzenleri esas üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. 

Havza düzeyinde yapılacak her türlü çalışmada, CBS ve SYM kullanımı, verilerin her zaman 
kolay ulaşılabilir formda olmasını sağlayacaktır. Böylece, aynı havzada çalışma yürütecek, diğer 
araştırmacılara bir altlık oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların sonucunda çıktı paftalarının 
mutlaka uydu görüntüleri, basılı haritalar ve özellikle yerinde yapılan gözlemlerle kontrollerinin 
yapılması çalışmanın doğruluğunu artıracaktır.  
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Arazi Kullanımında Simülasyon Modelleri ve Entegre 

Kullanımları 

(Integrated use and simulation models  in the land use) 

Ayşe Çağlıyan*1, Dündar Dağlı2  

Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Elazığ 

Öz: Arazi sınıflarını belirleyen simülasyon modelleri, arazi kullanımını izah ederek tahminler yapmaktadır. Arazi 
kullanım sınıfları doğrudan arazi gözlemleri yoluyla belirlenebildiği gibi özellikle son yıllarda coğrafi bilgi 
sistemleri ve uzaktan algılama programlarını kullanarak uydu görüntüleriyle de belirlenebilmektedir. Simülasyon 
modelleriyle geçmiş ve hâlihazır arazi kullanımı dikkate alınarak arazi kullanımında geleceğe yönelik çıkarımlar 
yapılır. Böylece coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yardımıyla yüksek doğruluk ve teknoloji ile arazi 
kullanımı kararları geliştirilebilmektedir. Arazi kullanımında simülasyon modelleri; Hücresel otomat, Yapay sinir 
ağları, Markov zincirleri, Lojistik regresyon, Stokastik matematiksel modelleme, Etmen tabanlı modeller ve 
SLEUTH modeli olarak 7 grup halinde değerlendirilmiştir. Çalışmamızın bir diğer bölümünü ise simülasyon 
modellerinin entegre kullanımları oluşturmaktadır. Simülasyon modellerinin entegre olarak kullanımlarının ifade 
edildiği bölümde uzaktan algılama ile doğruluk değeri daha yüksek sonuçlar alınmaktadır. Bazı modeller 
mekânsal değişimi açıklarken bazıları ise zamansal değişimi tahmin etmektedir. Bunların her ikisinin entegre 
kullanılmasıyla, hem mekânsal hem de zamansal değişimler izah edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Arazi Kullanımı, Simülasyon Modelleri, Uzaktan Algılama. 
 
Abstract: Simulation models that determine land classification, land use forecasts for the future by illustrating 
operate. Land use classes can be determined by direct field observations in recent years, especially using 
geographic information systems and remote sensing programs can also be identified by satellite images. 
Simülation with the models past and are currently considering the use of land in land use predictions for the future 
are made. Thus, with the help of geographic information systems and remote sensing land -use decisions with high 
accuracy and technologies can be developed. Land-use simulation models which are evaluated in seven group are 
Cellular automata, Artifical neural network, Markov chains, Logistic regression, Stochastic mathematical models, 
Agent based models and SLEUTH models. Another part of our work to constitute the integrated use of simulation 
models. Expressed as integrated use of simulation models in the section of the remote sensing results are obtained 
with higher accuracy. Some models in explaining some of the spatial variation of the temporal change estimates. 
By using both of these integrated, spatial and temporal changes can be illustrated.  
Keywords: Land Use, Simulation Model, Remote Sensing. 

1. Giriş 

Coğrafyada teorilerin gelişmesi uygulama alanında modelleri ortaya çıkarmıştır.  
Jeomorfolojiden başlayıp yerleşmelere kadar modellerin çeşitli şekillerini ve modele dayalı paradigmayı 
coğrafyada başlatanlar Richard Chorley ve Peter Haggett olmuştur. Onlara göre model gerçeğin, önemli 
olduğu varsayılan özellik ya da ilişkilerini genişletilmiş bir şekilde gösteren, basitleştirilmiş bir halidir.  
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Dünya son derece farklı ve karmaşık olduğundan, onu anlamak için ilk önce basitleştirmek gerektiği 
görüşünden yürünerek seçici, tabakalaşmış, gerçekliğin basitleştirilmiş yaklaşık durumları olan 
modeller oluşturarak en temel özellikler ayrıştırılabilir ve analiz edilebilir kılınmıştır (Chorley, 1964).  

Chorley ve Haggett’tan sonra 1969 yılında coğrafyada model üzerine David Harvey 
sınıflandırma yapmıştır. Harvey’e göre coğrafyada genel olarak “Doğal Örnek Sistem Modelleri,  
Fiziksel Sistem Modelleri ve Genel Sistem Modelleri” olmak üzere üç tip model vardır. Bunlar kendi 
içerisinde alt başlıklara ayrılmasıyla birlikte arazi kullanımıyla arazi kullanımıyla doğrudan ilişkili olan 
modeller ortaya çıkmaktadır. 

Arazi kullanımında simülasyon modelleri üzerine coğrafyacı ve diğer pek çok bilim insanları 
tarafından gruplandırılmıştır. Baker, simülasyon modellerini ölçeklerine göre; Genel peyzaj modelleri,  
Mekânsal peyzaj modeller ve Dağılım peyzaj modelleri olarak üç kısımda incelemiştir. Briassoulis, 
geleneksel olarak; İstatistik / Ekonometrik modeller, Mekânsal etkileşim modelleri, Optimizasyon 
modeller, Entegre modeller ve diğer modeller olarak simülasyon modellerini sınıflamıştır. Lambin, 
Rounseull ve Geist; İstatistiksel modeller, Olasılıklı modeller, Optimizasyon modeller, Dinamik 
simülasyon modelleri ve Entegre modeller şeklinde beş sınıfa ayırmıştır. Lentman ise arazi kullanımında 
simülasyon modellerini; Hücresel otomat, Olasılıklı analiz, Markov zincirleri, Yapay sinir ağları,  
Ekonomik tabanlı modeller ve Çoklu tabanlı sistemler olarak sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Agarwal, 
Green, Grove, Evans ve Schweik simülasyon modellerini zaman, mekân ve insan aktivitelerine göre 19 
tipe ayırmıştır. Heistermann vd, coğrafya ve ekonominin entegrasyonuna göre 18 tip simülasyon 
modelleri oluşturmuştur. Koomen ve Stillwell, arazi kullanımında simülasyon modellerini kategorize 
etmemiş, onların durağan/statik, determinist / probablist, parça / bütün gibi özelliklerini tartışmıştır 
(Lentman vd, 2011:36). Ayrıca arazi kullanımını çalışmalarına önemli bir katkı sağlamış Koomen ve 
Stilwell’e göre arazi kullanımı modelleri statik ve dinamik olmak üzere ya deterministik ya da 
probablistik paradigmaya göre arazi kullanımını açıklamaktadır. 

Arazi kullanımı değişimi modelleri Theobald ve Hobbs  tarafından; Regresyon-tipi modeller 
(Regression-type models) ve Mekânsal geçiş-tabanlı modeller (Spatial transition-based models) olmak 
üzere, iki temel tip ile karakterize edilmiştir. Regresyon-tipi modeller, arazi kullanım değişiklikler ine 
yol açan, sosyal, ekonomik ve mekânsal değişkenlerin belirlenmesinde ve arazi kullanım ve gelişme 
modelleri üzerindeki alternatif politikaların etkilerinin değerlendirilmesinde önemli araçlardır (Liu vd, 
2005). Arazi kullanımı tahminlerinde, farklı değişkenlerin göreceli katkısı Regresyon-tipi modellerle 
kolayca elde edilebilir. Mekânsal geçiş-tabanlı modeller ise, mekânsal Markov tekniğinin bir uzantısı 
ve Stokastik hücresel özişleme biçimidir (Theobald ve Hobbs, 1998). 

Görüldüğü üzere arazi kullanımında simülasyon modelleri üzerine farklı sınıflandırmalar söz 
konusudur. Bu farklılığın temel sebebi arazi kullanımının karmaşık yapısı ve farklı disiplinlerin çalışma 
alanı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmadaki temel amacımız; simülasyon modellerini teorik 
çerçevede ifade ederek arazi kullanımı daha iyi anlamak, uygulanmasını sağlamak ve yeni modellerin 
şekillenmesine yardımcı olmaktır. 

2. Arazi Kullanımında Simülasyon Modelleri 

Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile 
mekânsal verileri toplamak, mekanı izah etmek ve simülasyon hesaplamaları yapmak oldukça kolay 
hale gelmiştir. Simülasyon modelleri, kentsel ve kırsal değişim eğilimlerinin belirlenmesinde ve 
planlama çalışmalarında oldukça önem taşımaktadır. Özellikle kıyı alanları gibi gelişme baskısı altında 
kalarak değişimlerin çok hızlı gerçekleştiği duyarlı alanlarda, arazi kullanımı/örtüsündeki değişim 
eğilimlerini belirleyerek tahminler yapmak ve planlamayı yönlendirmek oldukça önemlidir.  

Simülasyon modelleri ile arazi kullanımına etki eden doğal ve beşeri faktörleri girdiler halinde 
sistem analizine dâhil edilmekte ve bunlar çıktı olarak mekânı tahmin ederek açıklamaktadır. Arazi 
kullanım modellerinin bir kısmını oluşturan ve geleceği öngören simülasyon modelleri ve bunların 
entegre kullanılmasıyla ortaya çıkan entegre modeller coğrafi anlamda gruplandırılarak aşağıdaki gibi 
ifade edilmiştir. 
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2.1. Hücresel Otomat (Celluar Automata) 

Otomat kavramı, 1930’lu yıllarda bilgisayarların temel çalışma ilkelerini ortaya koyan Alan M. 
Turing adına atfedilen, Evrensel Turing Makinesi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında John von 
Neumann ve Stanislaw Ulam Hücresel otomatı keşfetmiştir. 1970 yılında John Horton Conway “Hayat 
Oyunu (Game of Life)” adını verdiği ve en çok bilinen Hücresel otomatı geliştirmiştir (Ayazlı vd, 2011).  

Hayat oyununun evreni, sonsuz ve iki boyutlu gridin oluşturduğu ölü veya diri hücrelerdir. Her 
hücre yatay, dikey veya çapraz olmak üzere bitişik olan sekiz komşusuyla doğrudan etkileşim içindedir. 
Model içindeki bir hücre, komşu olduğu bu sekiz hücreden bilgi alarak durumunu belirlemektedir. 
Herhangi bir hücre için, her zaman adımında aşağıdaki değişikliklerden biri gerçekleşmektedir (Ayazlı 
vd, 2011). 

1- Bir canlı hücrenin, iki ya da üç canlı komşusu varsa değişmeden bir sonraki nesle kalır,  
2- Bir canlı hücrenin, üçten daha fazla canlı komşusu varsa kalabalıklaşma nedeniyle ölür, 
3- Bir canlı hücrenin, ikiden daha az canlı komşusu varsa yalnızlık nedeniyle ölür, 
4- Bir ölü hücrenin tam olarak üç canlı komşusu varsa canlanır. 
Yani bir hücre ve onun komşusunda bir şeyler değişiyorsa daha sonraki aşamada o hücrede daha 

farklı değişkenler gözlenir ve geçiş kuralları ile ifade edilir. Başlangıçtaki dağılma sistemin tohumu 
olarak adlandırılmaktadır. Her bir hücre mekândaki orman alanı, mera alanı, tarım alanı, yerleşim alanı 
gibi arazi kullanım fonksiyonlarını göstermektedir. Herhangi bir hücrenin gelişimini çevresindeki 
hücrelerin gelişimi belirlemektedir ve Hücresel otomat metodu ile her bir hücrenin gelecekteki mekânsal 
gelişimi onu çevreleyen hücreler ile öngörülmektedir. 

Hücresel otomat metodu, uzayın hücrelere bölündüğü ve bu hücrelerin zamanla diğer 
hücrelerden etkilenerek farklı adımlarla ilerlediği üzerine kuruludur. Hücrelerin gelişmesinde 
çevresindeki hücrelerin etkisi kadar hücrenin kendi karakteristiği de önemlidir. Böylece karmaşık olan 
kentsel sistemler basit bir matematiksel yöntemle açıklanabilmektedir. Hücresel otomat yöntemi sosyal 
bilimler ve fen bilimlerinde modelleme ve simülasyon olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Hücresel otomat modelinin kolay ve anlaşılmasının kolay olması dolayısıyla özellikle kentsel 
karmaşıklığı modellemede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Mekânsal olgu ve dinamikler ile 
kentlerin gelişme aksları her bir hücrenin ifade ettiği kentsel arazi sınıfına göre tahmin edilmektedir.  
Modelin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile uyumlu olarak çalışması dolayısıyla özellikle 
coğrafyanın birçok alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlenmiştir. 

2.2. Yapay Sinir Ağları (Artifical Neural Network) 

Yapay sinir ağları insan beyninin nörolojik ve biyolojik yapısından ilham alan ve bunu 
bilgisayar ortamına uyarlayarak doğal ortamı simüle eden matematiksel tabanlı modellerdir. Bunun için 
öncelikle insanın biyolojik yapısını oluşturan nöronların anlaşılması, modellenmesi ve bunun bilgisayar 
ortamında uyarlanmasıyla başlanmış ve daha sonra bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 
matematiksel model olarak ortaya çıkan yapay sinir ağları, sosyal bilimlerde de kullanılır hale gelmiştir .  

Bilişsel alan kuramlarına göre uyarıcı – tepki sonucu ortaya çıkan öğrenme ve yaşayarak 
öğrenmeler, nöronlar arasında sinaptik (synaptic) bağlantılar meydana getirmektedir. Beynin sürekli 
gelişim göstermesi, insanın hücresel bağlantıları yoğun bir şekilde kullanması ve yeni hücresel bağlar 
türetmesiyle yakından ilişkilidir. İnsan yaşayarak tecrübe ettikçe bahsedilen bağlar daha da güçlenir ve 
öğrenme gerçekleşir. Yani öğrenme sürecinde uyarıcılar girdileri oluştururken, öğrenme ise çıktı olarak 
tanımlanabilir. 

İnsan beynini ve sonuçta doğayı taklit etme olarak da tanımlanan Yapay sinir ağları için de 
durum böyledir. Yapay öğrenme girdi ve çıktıların işlenmesi, yakınsaklıklarının derecelendirilmes i, 
bağlantı ağırlıklarının (weights of the synapses) tekrar ve tekrar komut verilmesiyle sağlanmaktadır. 
İnsanın sinirsel sistemini simüle ederek öğrenme sağlayan Yapay sinir ağları sinir hücreleri meydana 
getirir ve çeşitli şekillerde birbirine bağlanırlar. Bu ağlar öğrenme, hafızaya alma, veriler arasında ilişki 
kurma ve bunun sonucunda problem çözme kapasitesine sahiptir. 
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Yapay sinir ağları 20. yy’ın başlarında ortaya çıkmaya başlamış ve bilgisayar teknolojisinin 
gelişmesine bağlı olarak hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. İlk olarak matematiksel bir model olarak 
ortaya çıkan Yapay sinir ağları, özellikle 1970’den sonra sosyal bilimlere sıçrayarak günümüze kadar 
geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Kullanım alanı oldukça geniş olan Yapay sinir ağlarının, incelenen 
literatüre göre arazi kullanımı alanında oldukça yeni bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Yapay sinir 
ağlarını bilgisayar simülasyon modeli olarak ilk uygulayan Pijanowskiydi. Yapay sinir ağları geçmiş ile 
gelecek arasındaki ilişkileri farz ederek, gelecek hakkında uygun haritalar sunabilmektedir.  Model 
verilerle kendisini eğitmiş ve faklı sınıflara ait arazi kullanımı sınıfları oluşturarak farklı yıllara ait arazi 
kullanımı haritası elde etmeyi mümkün kılmıştır (Lendman vd, 2011; 42). 

Yapay sinir ağları giriş, gizli katman ve çıkış olmak üzere nöronlardan oluşan üç katmandan 
meydana gelir. Nöronlardan meydana gelen katmanlar birbirlerine ağırlık bağlantılar ile bağlıdır. Girdi 
katmanı, gizli katman ve çıktı katmanı birbirlerine hiyerarşik bir biçimde bağlanarak ağı oluşturur (Şekil 
1). Giriş katmanı, dış dünyadan alınan bilgiyi taşır ve bir transfer fonksiyonuna sahip değildir. Giriş 
çıkış arasındaki bağıntıya göre, bir öğrenme kuralı ile Yapay sinir ağları fonksiyonu tanımlanır. Gizli 
katman, girdi katmanından alınan bilgilerin işlenerek çıktı katmanına gönderildiği katmandır. En az bir 
tane gizli katman olmak zorundadır ve birden fazla sayıda da bulunabilir. Çıktı katmanı, gizli katmandan 
gelen bilgilerin işlenerek sonuç üretildiği ve buradan dış dünyaya gönderildiği katmandır (Bozkaya, 
2013: 34). 

 
Şekil 1: Yapay Sinir Ağları’nın Coğrafi İzahı 
 
Coğrafyada ve özellikle arazi kullanımı çalışmalarında geç kalınan fakat son yıllardaki coğrafi 

çalışmalarda hızlı bir şekilde artan yapay sinir ağları modeli, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile 
birlikte CBS ve uzaktan algılama programları ile birlikte kullanılır hale gelmiştir. Arazi kullanımını 
etkileyen bütün bağımlı değişkenler girdi olarak belirlenmişken, neden – sonuç ilişkisindeki bağlantıla r 
gizli(ara) katman, bütün bunlardan etkilenen ve sonuç olarak meydana gelen arazi kullanım değişikliği 
çıktı katmanı olarak ifade edilmektedir. İnsan beyninin bir yansıması olarak ortaya çıkan Yapay sinir 
ağları modeline arazi kullanımı etkileyen bütün ilişkiler girilmekte ve arazi kullanımı ile ilgili daha 
doğru kararlar alınmaktadır. 

Genel olarak gelecek, geçmiş verilerin davranışların incelenmesi sonucunda olayın iç ve dış 
işleyişlerinin anlaşılmasından sonra tahmin edilebilir (Şen, 2004; 18). Yapay sinir ağları ile sel, taşkın, 
hava olayları gibi doğal işleyişin tahmininin yanı sıra arazi kullanımı, kentsel gelişim, nüfus gibi beşeri 
unsurların da tahminleri yapılabilmektedir. Gelecekte belirlenen bir yıl için arazi kullanımının 
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belirlenmesi, gelecekteki değişiminin saptanması, yerlerinin belirlenmesi arazi kullanımı planlaması 
açısından hayati değerdir. Konusu doğrudan arazi kullanımı olan coğrafyanın ve laboratuvarı arazi olan 
coğrafyacıların, sadece arazi kullanımını saptamak yerine gelişme eğilimlerinin dikkate alınarak 
tahmininin yapılması, yanlış arazi kullanımı yerine doğru arazi kullanımı üzerine konuşmamız açısından 
çok önemlidir. 

2.3. Markov Zincirleri (Markov Chain) 

 Karar verme problemlerinde belirsizliklere ilişkin olaylarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu 
belirsizlik genelde, doğal olayın belirsizliğinden veya temel değişkenin akla gelmeyen değişim 
kaynağından ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda olay matematiksel model haline dönüştürülerek, 
onun değişkeni olasılık hesapları ile tanımlanabilir. Geliştirilen bu modele Markov zincirler i 
denilmektedir. Geçmişteki ve şimdiki faaliyetlerin olasılıklarından yararlanılarak onların gelecekteki 
olasılıklarını belirlemek Markov analizinin temelini oluşturmaktadır (Daşdemir ve Güngör, 2002). Rus 
matematikçi Andrei A. Markov tarafından orta atılan Markov zincirleri daha çok karmaşık, çok 
değişkenli olayların analizinde kullanılan olasılıklara dayanan matematiksel tabanlı bir modeldir. Bu 
değişkenlerin zamanla aldığı durumlar kendinden önceki durumla doğrudan ilişkilidir.  

Markov zincirleri modeli özellikle hem bir durumdan bir diğer duruma hem de bir lokasyondan 
bir diğer lokasyona geçişle ilgilenen coğrafyacılar için faydalıdır. Burada söz edilen “durum” şehir 
sınıflarının boyutlarını, gelir sınıflarını, tarımsal üretim tiplerini, arazi kullanımları ve diğer değişkenler i 
ifade eder. Markov zincirleri modeli bu gibi değişkenlerin sebep olduğu değişimi betimleyen ve analiz 
eden en güzel aygıttır. Bazı durumlarda Markov zincirleri modeli geleceği öngörmek için 
kullanılmaktadır (Collins, 1975). Bu yönüyle Markov zincirleri modeli bir durumdan bir diğer duruma 
geçişi ve hareketi ifade eden bütün unsurlarda kullanılması ile birçok bilimde kullanılmaktadır. Markov 
zincirleri modeli değişimi ifade eden göç, şehirsel gelişme, arazi kullanımı değişikliği gibi coğrafi 
çalışmalarda kullanılmaktadır. 

Markov zincirleri sadece birkaç çalışma ile düzgün bir şekilde test edilmiştir. Birkaç Markov 
zincirleri modellerinde ilk düzenlenen Markov zincirleri modeli basit bir şekilde teorik tartışma 
üzerinedir. Diğer bir deyişle model t+1 zamanındaki durum t zamanına bağlı olduğunu farz etmektedir. 
İlk düzenlenen Markov zincirlerinin doğruluğundan emin olmak için ilk inceleme arazi kullanımı 
çalışmalarında kullanılan raster veri üzerinde yürütülmüştür (Leeuwen ve Timmermans, 2006: 71).  

Geçmiş yıllarda arazi kullanım biçimleri için dinamik modeller geliştirmek amacıyla uygulanan 
Markov zincirleri, bugün yaygın olarak, uzaysal-zamansal geçiş modelleri dikkate alınarak, büyük 
mekânsal ölçeklerde, hem kentsel hem de kırsal alanlarda arazi kullanım değişimlerini modellemek için 
kullanılmaktadır (Bozkaya, 2013: 44). Temel girdi unsuru olarak farklı yıllara ait uydu görüntülerinin 
kullanıldığı modelde geçiş alanları ve geçiş olasılıkları matrisleri üretilerek değişimler ortaya 
konmaktadır. Model mekânsal geçiş özelliklerinin yanında aynı zamanda gelecekteki durumları 
öngörmektedir.  

2.4. Lojistik Regresyon 

Lojistik regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile birden fazla bağımsız değişken arasında, 
doğrusal olmayan, çok değişkenli bir regresyon ilişki esasına dayanır (Akgün ve Bulut, 2007). Bir veya 
birden fazla tahmini değişkene dayanan kategorik bir veri değişkeninin sonuçlarını tahmin etmek için 
kullanılır. Bağımlı değişkenler kategorik veri oluşturmakta ve kesikli değer almakta, bağımsız 
değişkenler ise böyle bir zorunluluk taşımamakla birlikte, sürekli veya kategoriktir. Lojistik regresyon 
yöntemi şu lineer eşitlikle tanımlanır: 

 

Eşitlikteki Y, sıfır ile bir aralığındaki bağımlı değişkeni, b0 bağımsız değişkenlerin sıfır değerini 
aldıklarında bağımlı değişkenin aldığı değeri,  bağımsız değişkenlerin regresyon katsayılarını, 

 ise bağımsız değişkenleri ifade etmektedir (Bozkaya, 2013: 37). 
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Lojistik regresyon analizinin amacı, bağımlı değişkenin durumunu en sade bir şekilde tahmin 
etmektir. Arazi kullanım çalışmalarında, Lojistik regresyon yöntemiyle sayısal olarak arazinin birden 
çok bağımlı değişkene göre ne derecede etkilendiği matematiksel formüle dayalı olarak niteliksel bir 
şekilde açıklanabilmektedir. 

Son dönemlerde özellikle sosyal bilimlerde kullanım alanları yaygınlaşan regresyon analizi 
daha çok özellikle neden – sonuç ilişkisine dayanan çalışmalarda ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Coğrafyanın ilkesini oluşturan bu faktöre dayalı olarak bağımlı ve bağımsız faktörlere göre coğrafi izah 
yapılabilmektedir. 

Lojistik regresyon analizi istatistik programlarıyla yapılmasının yanında farklı uzaktan algılama 
yazılımlarıyla da yapılabilmektedir. Özellikle İDRİSİ gibi uzaktan algılama programıyla arazi örtüsü 
değişiminin hesaplanabildiği modelle geleceğe dönük olarak arazi kullanımı planlaması yapılmaktadır.  

2.5. Stokastik Matematiksel Modelleme 

Stokastik modeller, zaman içinde gelişen sistemleri olasılık kurallarına göre inceler ve olayı 
karakterize eden rassal değişkenin durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Stokastik matematiksel 
modellemede, rassal belirsizliğin hâkim olduğu fiziksel ve sosyal süreler matematiksel olarak 
modellenir (Önalan, 2011). Sistem davranışının tarif edilmesinin zor olduğu karmaşık olduğu yapılarda, 
belirsizlik ortamını açıklamak için kullanılacak en uygun yol matematiksel modellemedir. Olasılık 
teorisinin dinamik kısmı olarak betimlenebilen stokastik süreç, zamana ve duruma bağlı bir 
fonksiyondur. Değişkenler, kesikli veya sürekli olabildikleri gibi, zamanla süreklilik değişebilir veya 
belirli bir anda herhangi bir değer alabilir. Eğer X = [Xt,t > 0}ise sürekli zaman stokastik süreç; eğer X 
= [Xn = 0,1,2 ...} ise kesikli zaman stokastik süreç denir. Şekildeki X(t) rassal değişkendir ve sürecin t 
anındaki durumunu ifade eder . 

Stokastik bir modelin gerektirdiği başlıca sayısal değerler şunlardır: 
 

1- Zamanın bir fonksiyonu olarak durum değişkenlerinin ortalama değeri 
2- Zamanın bir fonksiyonu olarak durum değişkenlerinin değişimi 
3- Çeşitli durum değişkenleri arasındaki bağımsızlık derecesi (Bozkaya, 2013: 41). 
Olasılık teorisine dayanan Stokastik süreçlerde doğal ve beşeri faktörler zamana ve duruma 

bağlı olarak değişmektedir. Modelde değişkenlerin zamansal süreçteki durumu olasılıklar halinde ifade 
edilir. Arazi kullanımına etki eden faktörlerin sürekli ve kesirli olarak ifade edildiği modelde temel girdi 
katmanını farklı yıllara ait uydu görüntüleri oluşturmaktadır. Çalışan stokastik süreç mekânda meydana 
gelen değişimlerin belirleyerek olasılıklar dâhilinde tahminleme yapmaktadır. 

2.6. Etmen Tabanlı Modeller 

Etmen tabanlı modelleme (Agent-based models), karmaşık sistemleri modellemek için birbiri 
ile etkileşim içinde bulunan, herhangi bir değişkene bağlı olmayan etmenlerden oluşmuş bir yaklaşımdır 
(Macal ve North, 2006). Bu modeller, etmenlerin bütün bir sistem üzerindeki etkilerini değerlendirmek 
amacıyla, özerk etmenlerin etkileşimleri ve eylemlerinin simülasyonu için, hesaplama modellerinden 
oluşan bir sınıftır. Aynı zamanda, oyun teorisinin, karmaşık sistemlerin, hesaplamalı sosyolojinin, çok 
etmenli sistemlerin ve programlamanın faktörlerini birleştirir. Problemlerin çözümü için çeşitli 
etmenlerin birlikte çalıştığı bu modeller, işbirliği ve iletişim mekanizmalarını kullanırlar (Liu vd., 2010; 
Yan vd., 2010). 

Arazi kullanımı değişikliği konusunda etmen tabanlı modelleri mekânsal dinamik modeller 
olarak çiftçilerin tarımsal alandaki değişikliklerini de hesaba katarak ilk defa arazi kullanımı değişikliği 
çalışan Balmann’ idi. Bu tarihten sonra etmen tabanlı modeller arazi kullanımı modelleri düzenli olarak 
artan bir şekilde kullanıldı. Etmen tabanlı sistemler dört sınıfa ayrılmıştır. 

1- Etmen tabanlı modelleme 
2- Bireysel tabanlı modelleme ve mikro simülasyon 
3- Aktivite tabanlı modelleme 
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4- Uzman tabanlı karar kuralları (Lentman vd., 2011: 43). 
Arazi kullanımı değişikliğinde etmen tabanlı modellemenin iki anahtar bileşkesi vardır. 

Bunlardan birincisi çalışma alanının seçimi, diğeri ise etmenlerdir (Lentman vd., 2011). Çalışma 
alanının seçimi problemin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca 
çalışma alanının belirlenmesiyle arazi kullanımı değişikliğine sebep olan etmenler belirlenmektedir. 
Arazi kullanımına sebep olan etmenler ise pek çok coğrafi veya coğrafi olmayan unsurdan meydana 
gelmektedir. Arazi kullanımının pek çok disipline hizmet etmesinin nedenini burada aramak gerekir. Bu 
etmenler arazi gözlemleriyle, anket çalışmalarıyla ve pek çok simülasyon modelleriyle ortaya koymak 
mümkündür. 

Arazi kullanımı simülasyonlarında arazi kullanımını etkileyen her bir etmen farklı etki ve puan 
değerine sahiptir. Birbirleriyle etkileşim halinde olan etmenler istenildiğinde müdahale edilerek 
sabitlenebilir, durdurulabilir veya istenilen duruma getirileb ilir. Aynı zamanda etmenlerin zamansal 
değişikliği simülasyon modellemesi için önem arz etmektedir.  

Etmenler Lammeren’e göre birbirleri ile bireysel ve grup olarak sürekli ilişki halindedir. Bunlar 
şu şekilde gruplanabilir. 

1- Aktörler ve çevrenin mekânsal objeleri arasındaki etkileşimler 
2- Mekânsal objeler arasında olan etkileşimler 
3- Aktörler ve mekânsal objeler arasında olan etkileşimler ve 
4- Aktörler ve diğer aktörler arasındaki etkileşimler (Lentman vd., 2011: 43).  
Etmen tabanlı modeller, farklı karar verme birimlerini veya etmenlerini tanımlayarak, insan ile 

doğal sistemler arasındaki etkileşimleri modeller. Bu model arazi örtüsü/kullanımı değişiklikler in in 
modellenmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesidir (Bozkaya, 2013: 36). 

2.7.  SLEUTH Modeli 

USGS ve California Üniversitesi Santa Barbara, Coğrafya Bölümü’nün beraber gerçekleştird iği, 
kentsel dinamiklerin simülasyon modellerinin yaratılmasının amaçlandığı Gigalopolis projesi 
kapsamında Hücresel otomat tabanlı çalışan SLEUTH yazılımı kullanılmıştır (Ayazlı vd., 2011). 
SLEUTH modelinin ismini baş harflerinden aldığı değişkenler şunlardır: 

1- Slope (eğim),  
2- Land Cover (arazi örtüsü),  
3- Exclusion (kentleşme olmayacak alanlar),  
4- Urbanization (kentleşme),  
5- Transportation (ulaşım), 
6- Hillshade (gölgeli rölyef). 
“Clarke Urban Growth Model” (UGM) den türetilmiş bir çalışma olan SLEUTH, kentsel 

büyümeyi göstermek için Hücresel otomat, haritalar ve Land Cover Deltatron (LCD) modeli kullanır. 
Unix tabanlı çalışan program Windows işletim sisteminde kullanılmak istenirse, Cygwin isimli bir aracı 
yazılım kullanmak gerekmektedir. Program “grow” komutu ile çalıştırılmakta, gerekli parametreler 
senaryo dosyasında yapılan değişiklikler ile tanımlanmaktadır. LCD Model, UGM tarafından çalıştırılan 
ve çağrılan bir kod içinde yer alır. LCD, urban code (kent kodu) ile eşleştirilmiştir; ancak UGM onlardan 
bağımsız da çalışabilir. Birleştirilen modellerin hepsi SLEUTH olarak adlandırılmaktadır  (Ayazlı vd., 
2011). 

SLEUTH modeli öncelikle ABD’de başlamış ve sonra tüm dünyaya yayılarak bilimsel 
çalışmalarda kullanılır hale gelmiştir. Coğrafyacı bakış açısıyla oluşturulan ve coğrafi faktörleri ön plana 
çıkaran model özellikle kentsel gelişim ve arazi kullanım simülasyonlarında yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır.  
 

SLEUTH, simülasyon modelini oluştururken dört büyüme kuralı ve bu kurallarla ilişkili beş 
büyüme katsayısını kullanmaktadır (Tablo 1). 
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Çizelge 1. Ayazlı vd., (2011)'e göre SLEUTH büyüme kuralları ve büyüme katsayıları 

Büyüme Kuralları  Büyüme Katsayıları  

Doğal Saçılım, Eğim 

Yeni Yayılma Merkezleri Ortaya Çıkma, Eğim 

Çeper Yayılım, Eğim 

Yol Etkisi Ortaya Çıkma, Eğim, Yol Etkisi, Saçılım 

SEUTH modeliyle özellikle kentsel gelişim, büyüme katsayılarının etkisinde büyüme 
kurallarıyla açıklamıştır. Coğrafi bir model olan SLEUTH modeli ile kentsel arazi kullanımı 
belirlenmekte ve coğrafi faktörler ışığında gelişme aksları daha doğru bir şekilde tahmin edilmektedir 

3. Simülasyon Modellerin Birbirleriyle Entegre Kullanımı 

3.1. Hücresel Otomat – Markov Zincirleri Entegresyonu 

Mekan-zaman süreçleriyle ilgili kompleks çalışmalarda CBS-tabanlı simülasyon yaklaşımlar ı 
kullanılmaktadır. CBS ve Hücresel otomatın entegrasyonu son yıllarda özellikle kentsel büyüme 
(yayılma), ulaşım ve orman yangını simülasyonu çalışmalarında dikkat çekmektedir (Liu vd. 2005). 
Hücresel otomat tabanlı olan Markov zincirleri, arazi kullanımı çalışmalarında da çok sık olarak 
kullanılan metotlardan biridir. Bu model Hücresel otomat ve Çok kriterli analiz yöntemlerinin birbiri ile 
olan kombinasyonundan meydana gelmektedir. 

Hücresel otomat tabanlı Markov modelinde tahmin modeli oluşturulurken şu veriler 
kullanılmaktadır: 

 
1- Temel arazi kullanım haritası 
2- Markov zincirleri ile üretilen geçiş alanları matrisi  
3- Çok kriterli analiz yöntemi ile elde edilen arazi kullanımı uygunluk haritası 
4- 5 x 5 komşuluk filtresi (Bozkaya, 2013:100).  
Temel arazi kullanım haritası sınıflandırma veya sayısallaştırma ile oluşturulmuş özellikle 

güncel arazi kullanımını yansıtan harita olmalıdır. Bu faktör Hücresel otomat – Markov zincirler i 
modelinin temel girdisini oluşturmaktadır. Daha sonraki süreçte Markov zincirleri modeliyle elde edilen 
geçiş alanları ve geçiş olasılıkları matrisleri hesaplanır. Arazi kullanımındaki değişikliklere sebep olan 
faktörler çalışmanın yeri ve sınırına göre değişmektedir. Örneğin kentsel çalışmalarda arazi kullanımı 
değişikliğine sebep olan faktörler; yükselti, eğim durumu gibi fiziki faktörler ve nüfus, yerleşme, ulaşım 
gibi beşeri faktörlerin yanında gelecekte kentin gelişimine etki edecek faktörler de dikkate alınır. 
 Arazi kullanımı uygunluk analizi birçok kullanım türü için arazinin potansiyelini tahmin etme 
işlemi olup, çeşitli arazi kullanım türlerinin gereksinmeleriyle, arazinin sahip olduğu nitelikler in 
kıyaslanmasından ibarettir (Akbulak, 2010: 559). Arazi kullanımı uygunluk analizi ile sadece fiziki 
unsurlar değil beşeri unsurlar da işin içine katılarak uygunluk puanları oluşturulur. Böylece arazi 
kullanımı planlaması yapılmış olur.  
 5x5 komşuluk filtresinin amacı, bir sınıfa ait mevcut hücrelerden çok uzak olan hücrelerin 
uygunluk ağırlığının azaltılmasıdır. 5x5 filtresi özellikle yerleşim alanlarının simülasyonunda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılacak filtre çalışmanın amacına ve analistin seçimine 
bağlı olarak değişebilmektedir (Öztürk, 2013). 
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 Markov zinciri; değişimlerin modellenmesinde ve mevcut eğilimlerin simülasyonunda 
kullanışlı bir yöntem olmakla birlikte, komşu hücrelerin etkilerini dikkate almadığından ve beklenen 
değişimi mekânsal olarak modelleme olanağı sunmadığından, mekânsal simülasyon çalışmalarında 
yalnız başına kullanılmaz. Hücresel otomat yönteminde ise, bir hücrenin gelecekteki durumunun 
tahmininde yalnızca o hücreyi çevreleyen hücreler dikkate alınır. Bu iki yaklaşımın entegre edilmesiyle 
gelecek durumun simülasyonunda, hem mekânsal ilişkilerin hem de geçmiş durumun değerlendirmeye 
alınmasına olanak sağlanır (Öztürk, 2013). 

3.2. Hücresel Otomat – SLEUTH Modeli Entegresyonu 

 SLEUTH - Hücresel otomat şehir büyüme modeli şehirleşmenin bölgesel büyüme olguların ı 
tahmin etmek için Keith Charke tarafından geliştirildi. Modelin kuralları hücresel otomattan daha 
karmaşık ve mevcut yerleşme dağılımları, topografya, yol ağları gibi çoklu data kullanımlarını içerir 
(Oğuz, 2004:15). Hücresel otomat tabanlı olan daha sonra tekrar tekrar geliştirilerek girdi faktörleri 
geliştirilen SLEUTH modeli özellikle mekânın ön planda olduğu kentsel çalışmalarda yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Hücresel otomat tabanlı kendisini sürekli yenileyen model, değişen coğrafi şartlara 
bağlı olarak girdilerini değiştirmekte ve mekânsal analiz yapmaktadır. 

  
 SLEUTH dünya çapında 15 yıldan beri arazi kullanımın simülasyonunu yapacak şekilde başarılı 

bir şekilde uygulanan Hücresel otomat modellerinden biridir (Chaudhuri ve Clarke, 2013). Orman 
yangını ve hareketlerinin simülasyonunu yapan basit Hücresel otomatın kökenlerinden şimdiye kadar 
SLEUTH şehirsel büyüme ve arazi kullanımı değişikliğinde en önemli simülasyon modeli olmuştur 
(Chaudhuri ve Clarke, 2013). 

3.3. Yapay Sinir Ağları – Markov Zincirleri Entegrasyonu 

Çok katmanlı algılayıcılar doğrusal olmayan problemlerin çözümünde en sık kullanılan Yapay 
sinir ağı modellerinden bir tanesidir. Yapay sinir ağları ile çalışan bu modelde, Markov zincirleri ile 
geçiş olasılık ve geçiş alanları matrisi üretilmekte ve modelde kullanılmaktadır (Bozkaya, 2013: 108).  

MLP_Markov olarak da isimlendirilen ve Yapay sinir ağları - Morkov zincirler i 
entegrasyonundan oluşan model, girdi, ara katman ve çıktı bölümlerinden oluşan ve geleceği tahmin 
eden geliştirilmiş bir modeldir. Girdi katmanı olarak öncelikle farklı yıllara ait uydu görüntüleri 
belirlenmekte ve arazi kullanımı değişiklikleri ortaya konmaktadır. Geçiş olasılıkları özellikle piksel 
bazında ifade edilir ve geçiş potansiyel haritaları oluşturulur. Farklı girdi katmanları, ara katmanlar ve 
tüm geçiş durumlarının çakıştırılması ile tahminde bulunur. 

3.4. Stokastik – Markov Zincirleri Entegrasyonu 

Bu modelde, Stokastik süreçler ve Markov zincirleri analiz teknikleri bir arada kullanılmış ve 
Stokastik Markov modeli ismi verilmiştir. Geçmişteki arazi örtüsü değişim eğiliminin bilinmesi gereken 
bu modelde, t2 zamanındaki gelecek durum, kendisinden hemen önceki, durumuna göre tahmin edilir.  
Bu nedenle, gelecekteki durum geçmişteki duruma değil, şu anki duruma bağlıdır (Ahmed ve Ahmed, 
2012). Yani, geçmiş ve gelecek birbirinden bağımsızdır (Eastman, 2009).  

Daha sonraki süreç olarak farklı yıllara ait uydu görüntüsü üzerinden 0 ila 1 arasında sonsuz 
değerde değişen geçiş olasılıkları matrisi ve piksel sayılarının geçişini ifade geçiş alanları matrisi 
oluşturularak her bir sınıf için koşullu olasılık değerleri oluşturulur. Bunların birleşmesinden oluşan tek  
bir koşullu olasılık görüntüsü ile yakın geçmiş dikkate alınarak gelecekteki durum tahmin edilir.  

4. Sonuç 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler özellikle kentsel karmaşıklığı basite indirgeyerek 
simülasyonunu yapmaya olanak kılmıştır. Dünya literatüründe yoğun bir şekilde izah metodu olarak 
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kullanılan simülasyon modelleri özellikle gelecekteki arazi kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma 
açısından hayati öneme sahiptir. Geçmiş ve mevcut arazi kullanımını hesaba katarak geleceğe yönelik 
tahminler sunan simülasyon modelleri özellikle uzaktan algılama programlarıyla daha doğru, kolay ve 
hızlı bir şekilde hesaplanabilmektedir. Hücresel otomat, Yapay sinir ağları, Markov zincirleri, Lojistik 
regresyon, Stokastik matematiksel modelleme, Etmen tabanlı modeller ve SLEUTH modeli en yaygın 
olarak kullanılan simülasyon modelleri arasındadır. 

Arazi kullanımı modellerini coğrafi anlamda gruplandırarak sunduğumuz çalışmamızda, 
modellerin birbiriyle entegre kullanımını görmezden gelmek doğru olmazdı. Ortaya atılan modellerin 
bazıları mekânsal, bazıları da zamansal değişimi çok iyi bir şekilde ifade etmektedir. Bunların entegre 
kullanılmasıyla da hem zamansal hem de mekânsal değişiklikler ortaya konulabilmektedir. Bunun en 
güzel örneği Hücresel otomat – Markov (CA_Markov) modelidir. 

Geçmişten günümüze kadar olan coğrafi dergilerde, tezlerde ve ulaşılabilen bildirilerde 
örneklem olarak seçilen 139 çalışma metotsal açıdan incelenmiş ve Türkiye’deki arazi kullanımı 
çalışmalarının yarısından fazlasının klasik sınıflandırma modelleriyle yapıldığı tespit edilmiştir (Grafik 
1). Bu durum, geleceği ifade eden arazi kullanımı planlamasını yapabilmemiz ve yanlış arazi 
kullanımının önüne geçebilmemiz için simülasyon ve entegre arazi kullanım modellerini daha fazla 
kullanmamız anlamına gelmelidir. 

 

 
Şekil 2: Coğrafi Dergi, Tez ve Ulaşılabilen Bildirilerdeki Arazi Kullanımı Çalışmalarının Modelsel İzahı. 

Arazi kullanımı açısından yüksek öneme sahip olan alanların geçmiş durumu, şimdiki durumu 
ve gelecekte meydana gelen değişiklikleri ortaya çıkarmak ancak coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan 
algılamanın entegre kullanımı ile mümkündür. Mevcut yazılımlarla modellerin entegre kullanımı ise 
arazi kullanımı çalışmalarında yüksek doğruluk ve hız sağlamaktadır. Böylelikle gelecekte arazi 
kullanımı öngörüleri ve tahmin modelleri, çeşitli senaryoların meydana gelmesi durumuna çevrenin ve 
toplumun nasıl bir hal alacağının kestirimi, karar vericiler ve toplum açısından önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
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Öz: Van Gölü’nün güneydo u kesimindeki do al de erleri konu alan bu çal� man�n amac�, bu alandaki 
jeomorfolojik olu umlar�n ekoturizm bak�m�ndan kullan�m potansiyelini ortaya koymakt�r. Bu amaçla, bölgedeki 
mevcut jeomorfolojik birimler haritalanm� , bu birimlerin jeolojik ve tektonik yap� ile ili kisi kurulmu , turizm 
potansiyeli de erlendirilmi tir. Van’�n Gürp�nar, Bahçesaray, Çatak gibi ilçelerini içine alan bölgede, flüvyal, karst, 
buzul, k�y� jeomorfolojisinin en güzel örneklerini görmek mümkündür. Bu bak�mdan ara t�rma alan�, gerek bilimsel-
teknik ara t�rma gruplar� için, gerek rekreasyon faaliyetleri için, gerekse da c�l�k, do a yürüyü ü gibi sportif 
faaliyetler için büyük bir potansiyele sahiptir. Yüksek da l�k kesimlerin faylanm�  dik yamaçlarla k�y� alanlar�na 
ba land� � inceleme alan�nda, ek olarak, Akdamar adas� ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, kültür ve din turizmi 
bak�m�ndan oldukça önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Do u Anadolu Bölgesi, Van Gölü, jeomorfolojik özellikler,do al de erler, ekoturizm 
 
Abstract: The aim of this study which probes the natural assets in souhteast of the Van Lake, is stating to usage 
potential of the geomorphological formations in terms of the ecoturism in this region. For this purpose, we were 
mapped to the region’s geomorphological formations and associated gelogical and tectonic features in this 
region. In the study field which comprises Gürp�nar, Bahçesaray and Çatak settlements, there are lots of 
samples of fluvial, coastal, glacial and karstic geomorphological formations. Therefore the study field has an 
important potantial both for scientific-technical researchers and for recreative activities and sportive activities 
such as mountain climbing. This area has high mountains, faulted slopes and alot of creeks. Besides rhe 
Akdamar island and the Akdamar church are very importand terms of cultural and religious turism.  
Keywords: Eastern Anatolia, Van Lake, geomorphological futures, natural assets, ecoturism 

1. Giri  

Van Gölü Havzas�, birçok jeomorfolojik unsuru bir arada bar�nd�ran özel bir aland�r. Bu 
çe itlilik, co rafi çal� malara geni  bir perspektiften bakma ans� tan�maktad�r. Zira Dünya üzerindeki 
birçok alan morfolojik birimler aç�s�ndan ekoturizme konu olmaktad�r. Bu alanlardan biride, üzerinde 
do a temelli turistlerin ilgisini çekebilecek, polye, buzul morfolojisi, k�y� a �n�m ve birikim ekilleri, 
sulak alanlar, say�sal olarak zengin say�lan endemik bitki türleri, akarsular, ma ara olu umlar� ve 
da l�k alanlar gibi do al kaynaklar� bar�nd�ran Van Gölü Güneydo usudur. Ekoturizm aç�s�ndan ele 
al�nan saha içerisinde do al kaynak niteli i olu turan ve kendi içerisinde oldu u gibi uluslararas� 
kriterlere göre de farkl� ve özel bir tak�m ko ullara sahip mekânlar� içeren bir bölgedir. Ancak 
ara t�rmaya konu olan alan her ne kadar do al kaynaklar aç�s�ndan zengin say�lsa da, sahada turizm 
ad�na çok eyin yap�ld� � veya turizmin bir gelir kayna � olarak bölgeye katk� sundu u bir yap� henüz 

* leti im yazar�: F. Alaeddino lu, e-posta: falaeddinoglu@hotmail.com   



246 
 

gerçekle mi  de ildir. üphesiz bu durum bir ara t�rma konusu olarak ele al�nm�  ve öncelikle alan�n 
do al kaynaklar� ulusal veya uluslararas� kriterlere göre turizme konu olabilecek düzeyde mi sorusuna 
yan�t aranm� t�r. Sonras�nda da bu alanlar�n do a temelli turizme konu olabilmesi ve ba ta bölge 
insan� olmak üzere ulusal ve uluslararas� turizme aç�lmas� için hangi de i kenlerin süreci ne ölçüde 
destekledi i tart� �lm� t�r. Elde edilen bulgular ara t�rma sahas�n�n do al kaynaklar noktas�nda zengin 
oldu unu, da l�k ve engebeli arazi yap�s� nedeniyle ekoturizmin gerçekle mesi ve sürdürülebilir 
olmas� için gerekli olan korunan alanlar kriterini destekledi ini, altyap� ve ula �m konular�nda yetersiz, 
ancak geli tirilebilir oldu unu ortaya koymu tur.  

Co rafi de i kenler, turizmin geli ebilmesi için geni  bir çerçeve olu turur. Turizm 
etkinlikleri, bir ülkenin do al ve kültürel co rafyas�n�n sahip oldu u f�rsatlar ve k�s�tlamalarla 
yak�ndan ili kilidir. Fiziki co rafya özellikleri bir bölgedeki turizm çekiciliklerinin çe idini, kalitesini 
ve da �l�m�n� belirlemekle kalmaz, ayn� zamanda o bölgeye ula �labilirli i ve bölge içi ula �m 
olanaklar�n� da kontrolü alt�nda tutar. Sözgelimi co rafi konum bir yerde turizmin do u u ve 
geli iminde çok önemli bir faktördür (Soykan 2003: 18). Turizm pazarlar�n�n ço unda seyahatin temel 
amac� do al kaynak varl�klar� ile ili kilidir. Bu kaynaklar�n nitelik ve niceli i turizmin geli mesinde 
çok önemlidir. Turizmin içinde yer alan bu do al kaynak servetleri s�ras� ile; iklim ve atmosfer, su ve 
sudaki ya am, bitki örtüsü, topografya ve morfolojidir. Bu de erlerin bir k�sm�n�n zay�fl� � 
destinasyona seyahati olumsuz yönde etkiler ve dü ük yo unluklu bir turist ak� � gerçekle mi  olur. 
Bu faktörlerin baz�lar� olumlu yönde kullan�l�rsa tersi durum ya anm�  olur. Bunlardan özellikle hava 
artlar�, s�cakl�k, vah i ya am, ormanl�k alanlar�n durumu, akarsular�n geli imi, bitki örtüsünün 

görünümü, yeryüzü ekillerindeki de i im gibi co rafyaya özgü olan de erler turizmin anahtar 
belirleyicileridir (Gunn 1988: 73-74). Di er taraftan, fiziki faktörlerin kendileri birer çekicilik olmakla 
beraber bu çekiciliklerin kullan�m�n� sa lamada da (ula �mda oldu u gibi) destekleyici veya 
engelleyici olmaktad�rlar. Bu ba lamda Van Gölü güneydo usunu olu turan alan özellikle fiziki 
co rafya elemanlar� çerçevesinde turizme konu olabilecek nitelikte birçok de i kene sahiptir. 

Do al çevrelerle ilgili turizm hareketi, hem yerel hem de küresel ölçekte önemli ekonomik, 
sosyal ve çevresel sonuçlar�yla (Buckley 2003) uluslararas� turizmin büyüyen ve geni  bir segmentidir 
(Eagles 2003). Çünkü Lim ve McAleer’in (2005) ifade etti i gibi, dünya nüfusu artan bir ekilde 
kentle ti i için çevre dostu, sakin ve e siz bir do an�n rahatl� �n� öneren turist çekim alanlar� ile 
“egzotik ve farkl� bir çevreyi deneyimlemeye ve görmeye olan talep” (Akama 1996: 569) h�zl� bir 
ekilde artmaktad�r. Ekoturizm özellikle do al kaynaklar�n ak�lc� kullan�m� üzerindeki kamu 

kayg�lar�n�n dizginlenmesinde kullan�lm�  ve bu ba lamda son y�llarda turizm pazarlama ve 
geli iminin popüler bir biçimi olmu tur (Tyler ve Dangerfield 1999). Bu anlamda ekoturizm nedir 
sorusuna da k�saca aç�kl�k getirmek do ru olacakt�r. Ekoturizm, do al çevre ve ekoturistler aras�ndaki 
bir etkile imin sonucu ö renmeyi amaçlar. Bu anlamda ekoturizm, do a turizminin (güne , kum ve 
deniz turizmi gibi) daha fazla bo  zaman aktivitesi oldu unu veya (yürüyü , t�rman�  veya rafting gibi) 
macera temelli olandan ayr�ld� �n� ve ayr�ca ekoturizmin sürdürülebilir bir özelli i oldu unu da 
belirtmektedir. Zira Weaver’e (2001: 105) göre ekoturizm; “do al çevreyi veya onun belirli unsurlar� 
hakk�ndaki ö renim ve takdir etme için olanaklar sa larken; ekolojik, sosyo kültürel ve ekonomik 
olmaya u ra an do a temelli turizmin bir biçimidir.” Bjork (2000: 196) ekoturizmi; “kaynaklar� 
kötüye kullanmayan fakat sürdürülebilir geli ime katk�da bulunan bir ekilde kültür ve do adan 
ho lanmak, çal� mak ve hayran olmak amac�yla turistlerin gerçek alanlara seyahatini mümkün k�lmak 
için yerel insanlar, turistler, turizm endüstrisi ve otoritelerin i birli i ettikleri bir aktivite” olarak 
tan�mlam� t�r. Eagles’a (2003) göre ekoturizm do al ve yabani çevreyi ke fetmek ve onlar hakk�nda 
ö renmek için yap�lan seyahati içerir. O zaman sorulmas� gereken bir di er soru do al alan ya da 
kaynak nedir sorusudur. Bu soruya Priskin (2001), bir alan�n do a temelli turizme kaynak olabilmesi 
için o alan�n kesin olarak yerle imlerin d� �nda, nispeten do al ortam içinde yer almas� gerekmektedir.  
Ancak Gunn’in (1998) ifade etti i gibi, fiziksel arazi özellikleri sadece toplum taraf�ndan 
vas�fland�r�l�rsa kaynak olur. Dolay�s�yla seyahatçilerden arazi niteliklerinin nas�l bir turizm kayna � 
olarak alg�lanabilece i ö renilebilir. Bunun anlam� arazinin turizm kayna � olarak 
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nitelendirilebilmesinin söz konusu arazilerin insanlar�n gereksinimlerine hizmet edebilmesiyle 
do rudan ili kili oldu udur.  Zira  Ayoo’nun (2007) da belirtti i gibi, e er  bir alanda yerel halk do al 
kaynaklardan yararlan�rsa, bu kaynaklar� korumada güçlü bir güdüye sahip olur ve onlar� 
sürdürülebilir bir ekilde kullan�r. Do al kaynaklar�n sürdürülebilir bir ekilde kullan�lmas� belirli bir 
alandaki/ildeki do an�n korunmas� için esas stratejidir (Sandwith 2000). Do al kaynaklar do rudan 
ekonomik faydalar sa lar ve sa lad�klar� bu yararlar, ilin ya da yörenin do al alanlar�n�n korunmas�na 
katk�da bulunur ve üphesiz bu durum, tüm topluluklar�n ya am kalitesini yükseltmede ba l�ca unsur 
haline gelir (Sandwith 2000). 

Bu çal� mada, ekoturizm aç�s�ndan ele al�nan Van Gölü Güneydo usu bu anlamda içerisinde 
do al kaynak niteli i olu turan ve kendi içerisinde oldu u gibi uluslararas� kriterlere göre de farkl� ve 
özel bir tak�m ko ullara sahip alanlar� içeren bir bölgedir. Da l�k ve oldukça engebeli bir arazi 
yap�s�na sahip alan, ula �labilirli i k�s�tlayan arazi yap�s� nedeniyle, ba l�ca tar�msal organizasyonlar� 
da s�n�rland�rm� t�r. Bu durum özellikle alan�n güney kesimlerinde çok daha belirgindir. Ara t�rma 
alan�n�n tamam� seyrek nüfuslu bir yap� gösterirken, özellikle güney kesimler için bu durum çok daha 
belirgindir.  

Ara t�rmaya konu olan alana genel hatlar�yla bak�ld� �nda, özellikle, Artos (Çad�r) Da �, uzun 
Tekne Polyesi, Ganisipi ça layan�, Van Gölü Güney k�y�lar�, sulak alanlar ve daha birçok de ere sahip 
oldu u görülmektedir ( ekil 1, 2). Van Gölünün Güneydo usunda Artos da �n�n kuzeye bakan 
yamaçlar� kayak turizminin yap�lmas� için uygun bir mekân olmas�n�n yan�nda yayla turizmi içinde 
önemli f�rsatlar sunmaktad�r. Ayr�ca alan k�rsal turizmin yap�lmas� içinde uygunluk arz etmektedir. 
Dahas� alan gerek Van kent merkezine yak�n olmas�, Urartulardan kalma birçok arkeolojik sit alan�n�n 
yak�n çevrede yer almas�, Ganisipi ad�nda önemli say�lacak bir ça layan�n yak�n�nda bulunmas� ve 
bilim insanlar�n� heyecanland�racak birçok buzul eklinin bölgede bulunmas� ve 2500 metre 
yükseklikte yer alan Uzun Tekne Polyesinin varl� � alan� özel k�lmaktad�r. üphesiz bu çekici 
faktörlere bölgenin büyük oranda korunmu  do as� ve yerel kültürünü de eklemek gerekmektedir. 
Bölge k�  aylar�nda kayak yapmak için uygun oldu u gibi, yaz aylar�nda da çim kaya � yapmak için 
uygun bir alan özelli indedir. Çünkü bölgenin kuzeye bakan yamaçlar� yaz aylar� boyunca k�smen 
ye il kalmakta ve özel bir çaba harcamadan bu özelli ini yaz ortalar�na kadar devam ettirebilmektedir.  
Oysa söz konusu alanlar sulama ve gerekli bak�m sayesinde çim kaya �na da ev sahipli i yapabilir.  

         
ekil 1. Ara t�rma Alan�n�n Lokasyon Haritas� ekil 2. Ara t�rma Alan�n�n Fiziki Haritas� 

2. Yöntem 

Ara t�rma alan�n�n do al co rafya özellikleri ve korunma düzeyi ekoturzme konu olabilecek 
nitelikte olmas�, öncelikle, alan�n morfolojik birimlerinin ele al�nmas�na ve bu de erlerin ekoturizme 
konu olma düzeylerinin ölçülmesini gerekli k�lm� t�r. Ölçümlerden yola ç�karak alan�n ekoturizmi 
hangi düzeyde destekledi i ölçülmeye çal� �lm� t�r.  Bu amaçla yap�lm�  birçok çal� ma 
bulunmaktad�r. Bu anlamda ilk çal� ma, Litton (1968) taraf�ndan skoçya’da yap�lm� t�r. Litton fiziki 
bir varl�k olarak manzaray� tarif etmi  ve uzman görü lerini kullanarak, manzaran�n kalitesine göre 
görsel tercihler ortaya koymu  ve relief üzerine temellendirilmi  alt� kategori ile vah i ya am ve ehir 
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ya am� aras�nda yedi kategori geli tirmi tir. Leopold (1969) ise, manzaran�n özelli ini  46 kriter 
çercevesinde tarif etmi tir. Yine Cocklin, Harte ve Hay (1990) Yeni Zelanda’da bulunan  rekreasyon 
ve turizm için vergi de eri ile manzara de erini birle tirerek, aktivite temelli bir kaynak de erlendirme 
tekni i geli tirmi lerdir. Priskin’in  (2001) çal� mas�ndaki do a temelli turizm için bölgesel kaynak 
de erlendirme çerçevesi; turizm altyap�s�, ula �labilirli in de erlendirilmesi, manzaran�n 
de erlendirilmesinin unsurlar� ve do al kaynaklar�n s�n�fland�r�lmas�n� kapsamaktad�r. Di er taraftan, 
Lim ve McAleer’e (2005) göre, turizm projelerinin uzun dönemli ekolojik, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirli i için 5 tür çevresel gösterge tipi ve kontrol listesi yakla �m�na ihtiyaç vard�r. Bunlar; 
biyoçe itlilik ve ekosistemin k�r�lganl� �, at�k/döküntü imhas�, su tüketimi, fiziksel etki ve arazi 
kullan�m�n�n yo unlu u, görsel etki, gürültü seviyesi ve atmosferin korunmas� eklinde 
s�ralanmaktad�r. Kavramsal çerçevede kaynaklar�n de erlendirilmesinde kontrol listesi yakla �m�na 
ço unlukla ba vuruldu u görülmektedir (Priskin 2001; Tisdell 1996). Bu ara t�rmada öncelikle do a 
temelli turizm kayna � potansiyeline sahip olan alanlar tespit edilmi tir. Ara t�rma alan�nda ekoturizm 
kayna � olarak de erlendirilebilme potansiyeline sahip alan say�s�, bireysel çekicilik düzeyinde 7 adet, 
ekoturizm geli imine konu olabilecek dikkate de er alan say�s� 5 olmu tur. Zira bu alanlar 
bünyelerinde birden fazla çekicili i bulundurmaktad�r. Sözkonusu alanlar�n tespiti ve s�n�rlar�, çal� ma 
alan�na belirli aral�klarla yap�lan geziler neticesinde belirlenmi  ve çal� maya dâhil edilebilecek 
alanlar 5 adet olarak belirlenmi tir. Çal� ma alan� içerisinde bulunan bu alanlar, niceliksel yönteme 
ba vurularak ara t�rmac�lar taraf�ndan, Priskin’in  (2001) kontrol listesi yakla �m� temel al�narak ve 
uzman görü lerinden de yararlan�larak s�n�fland�r�lm� t�r.  

Bu ara t�rmada turizm geli imi potansiyeline sahip olabilecek alanlar; çekim seviyeleri, 
altyap� destekleri, çevresel bozulma seviyesi ve ula �labilirlik kategorileri alt�nda de erlendirilmi tir. 
Çekim seviyeleri; bir alan�n do a temelli turizmin her hangi bir çe idine konu olabilecek özelliklerini 
içerecek ekilde, 1’den 10’a kadar puanland�r�lm�  (1=çok kötü, 10=çok iyi) ve bu kategori 10 alt 
maddede derecelendirilmi tir. Alt yap� destekleri ise; turizm alan�n�n uzun süreli ve sürdürülebilir 
geli imi için gerekli olan temel altyap� desteklerini içermektedir. Bu kategorideki 8 alt ba l�k, evet ve 
hay�r sorular� eklinde düzenlenmi  ve bunlar�n her biri  1’er puan üzerinden de erlendirilmi tir. 
Ancak alt ba l�klar aras�nda yer alan gölgelik ve bar�naklar 3 puan üzerinden puanland�r�lm� t�r. 
Çevresel bozulma seviyesi ile; alan�n kendi do as�ndan ve/veya insanlar�n alana verdi i zararlardan 
kaynaklanan bozulman�n ölçülmesi amaçlanm�  olup, her bir alan 10 alt maddede 1’den 10’a kadar 
puanland�r�lm� t�r (1=çok fazla, 10=çok az). Ula �labilirlik; ziyaretçiler taraf�ndan deneyimlenen 
yoku  veya e imli yolda yürümekten kaynaklanan zorlu un derecesinden (Sayan ve Ortaçesme 2006) 
belirlenen alana ula �labilecek yol ve araç çe idi ne kadar birçok faktörü içermektedir. Bu k�sm�n 
de erlendirilmesinde 5’li Likert ölçe ine ba vurulmu tur: 1=çok olumsuz, 5=çok olumlu.  

 
3. Van Gölü güneydo usunun fiziki co rafya özellikleri 

Ara t�rma alan�, Prekambriyen ya l� olu umlardan Holosen ya l� birimlere kadar pek çok 
farkl� formasyondan meydana gelmektedir. Bu formasyonlar üzerinde, karst topografyas�na ait 
jeomorfolojik olu umlardan buzul topografyas�na ait birimlere, k�y� süreçlerine ait olu umlardan 
flüvyal kökenli birimlere, çok say�da yer ekli gözlemek mümkündür.  

Karstik topografya: Karstla maya zemin haz�rlayan jeolojik birimler, büyük oranda kireçta � 
litolojisi olup bölgede geni  alanlar kaplamaktad�r. Ara t�rma alan�n�n özellikle bat� ve güneyinde 
konumlanan bu birimler ( ist, kireçta � ve mermer), konumland�klar� kesimlerde çok say�da irili ufakl� 
karstik yer eklinin geli imine neden olmu tur. Bu olu umlar aras�nda, polyeler, karstik kökenli 
platolar, dolinler, su batanlar, ma aralar ve karst kaynaklar� say�labilir. Çatak yolu üzerindeki Ganisipi 

elalesi ve Geva  yak�nlar�ndaki Artos (Çad�r) Da � (3550 m) güneyinde yer alan Uzuntekne Polyesi, 
bu bölgedeki karstik olu umlar�n en bilinenlerindendir. Bu morfolojik birimlere ek olarak, ara t�rma 
alan�n�n pek çok kesiminde (Çatak Çay� ile Bahçesaray Çay� vadileri ba ta olmak üzere) karstik 
süreçlerle olu mu  irili ufakl� ma ara sistemleri ve yeralt� kaynaklar� bulunmaktad�r. Dolay�s�yla bu 
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morfolojik birimler, karstla ma odakl� bilimsel çal� malar, ma ara ara t�rmalar�, ma ara sporlar� ve 
rekreatif faaliyetler için oldukça uygun alanlard�r.  

Glasyal topografya: Ara t�rma alan�ndaki karstik süreçlere ek olarak, özellikle da l�k kesimde 
gözlenen bir di er önemli morfolojik ünite buzul topografyas�d�r. Günümüz ko ullar�na bak�ld� �nda, 
Türkiye’de aktüel buzul alanlar� s�n�rl� say�da ise de, Pleistosen ko ullar� günümüz ko ullar�ndan farkl� 
oldu u için, buzulla ma süreci san�ld� �ndan daha geni  alanlarda etkili olmu tur (Do u ve di ., 
2005). Do u Anadolu Bölgesi, buzul etkinli inin en fazla oldu u alanlar�n ba �nda geldi i için 
ara t�rma alan�nda da glasyal morfoloji birimleri oldukça dikkat çekicidir. Bu da, gerek bilimsel 
ara t�rmalar, gerekse da c�l�k ya da do a yürüyü leri gibi sportif aktiviteler bak�m�ndan oldukça 
önemlidir. Ara t�rma alan�ndaki glasyal morfolojik birimlerin ba �nda, U profilli buzul vadileri gelir ki 
Artos Da �’n�n özellikle kuzey yamaçlar�nda bu birimler belirgin ekilde gözlenmektedir. Ayr�ca, 
ara t�rma alan�n�n bat�s�nda yer alan da l�k alanlar�n büyük bölümünde sirkler yer almaktad�r ki bunlar 
da büyük oranda kuzeydo uya bakan yamaçlarda geli mi tir ( ekil 3). Söz konusu sirklerin 
yükseltileri 2800 metre ile 3250 metre aras�nda de i mektedir. 

 
ekil 3. Bahçesaray do usundaki da  s�ralar�n�n KD yamaçlar�nda geli en sirk lokasyonlar� (Googleearth, 2014) 

 
Flüvyal topografya: Ara t�rma alan� içerisindeki bir ba ka morfolojik süreç flüvyal aktivitedir 

( ekil 4). Alandaki en önemli akarsu olan Engil Nehri (Güzelsu, Ho ap), Van Gölü’ne güneydo udan 
kar� arak söz konusu bölgede çe itli a �nd�rma ve biriktirme ekilleri meydana getirmi tir. Nehrin 
yakla �k 1–1,5 km geni li indeki vadi taban� içerisinde, aktüel yatak, ta k�n ovas�, sekiler ve birikinti 
yelpazeleri bu olu umlar�n ba �nda gelir. Bununla birlikte, nehrin Van Gölü’ne birle ti i kesimde 
oldukça önemli bir delta geli imi söz konusudur. Bu delta, morfolojik öneminin yan�nda, fauna ve 
flora zenginli iyle ara t�rma alan�ndaki en dikkat çekici flüvyal-k�y�sal unsurlardand�r.  
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ekil 4. Ara t�rma alan�ndaki flüvyal unsur lokasyonlar� 

Engil Çay�’n�n yan� s�ra, ara t�rma alan�ndaki di er önemli akarsu sistemleri, alan�n 
bat�s�ndaki da l�k alanlardan kayna �n� alan Yan�kçay (Dilmeta ) Deresi ve Çad�r (Artos) Da � 
eteklerinden kayna �n� alarak Van Gölü’ne dökülen k�sa boylu akarsulard�r. Ayr�ca, alan�n güneyinde 
yer alan ve Van Gölü’ne ak� � olmayan Çatak Çay�, Sortkin Deresi ve Bahçesaray-Müküs Çay�, da l�k 
saha içerisinde aç�ld� � için büyük oranda tabans�z V biçimli vadileri ve düzensiz-güçlü ak� lar� ile 
rekreatif ve sportif faaliyetlere uygundur. Botan Çay�’nda gerçekle tirilen rafting faaliyeti bunun güzel 
bir örne idir (Foto1). Rekreatif ve sportif faaliyetlerin yan� s�ra, yer bilimciler, jeomorfologlar, 
hidrologlar vb ara t�rmac�lar için vadiler büyük öneme sahiptirler. 

 
Foto 1. Botan Çay� rafting yar� lar�ndan bir görünüm 

   K�y� topografyas�: Alan içerisindeki dalga a �nd�rma ve biriktirme ekilleri, ara t�rma 
alan�n�n jeomorfolojik zenginli ine katk�da bulunan olu umlardand�r. Bölgede gerçekle tirilebilecek 
aktivite çe itlili ini artt�ran bu olu umlar; farkl� yükseltilerde gölsel sekiler, alüvyal k�y� düzlükleri, 
k�y� oklar�, plajlar, falezler, sulak alanlar (deltalar, sazl�k ve batakl�klar) ile alanda genellikle“burun” 
olarak nitelendirilen (Kuçka  Burnu, Suçit Burnu, n Burnu, Parmak Burnu vb.) ve çok say�da koya ev 
sahipli i yapan girintili-ç�k�nt�l� k�y�lard�r. Tüm bunlar, inceleme sahas�na duyulan bilimsel merak�, 
bölgenin turistik çekicili ini ve manzara kalitesini artt�rmaktad�rlar. 

Ek olarak ara t�rma alan� içerisinde, yüksek da l�k sahalar ile alçak kesimleri ve k�y� eridini 
birbirine ba layan dik yamaçlar (genellikle fay yamaçlar�), yamaçlardan koparak e im yönünde, 
düzlüklerde biriken kay at konileri, da l�k saha içerisine aç�lm�  vadilerde hemen hemen tüm yan 
derelerin a �zlar�nda geli en ç�  konileri, alan�n morfolojik zenginli ini artt�ran di er jeomorfolojik 
olu umlard�r. 
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4. Bulgular ve tart� ma 

Do ay� ke fetmeyi amaçlayan ekoturizm, son y�llarda Türkiye'de de s�k s�k gündeme gelse de 
büyük ölçüde yayla turizmi olarak dü ünülmektedir. Ancak bir bütün olarak ele al�nmas� gereken 
ekoturizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geni  alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir 
etkinliktir (Yürik 2003). Nitekim Kültür ve Turizm Bakanl� �n�n yay�mlad� � "Turizm Geli im 
Stratejisi 2023" raporunda, yayla turizmi, ma ara turizmi, av turizmi, botanik turizmi, da c�l�k, rafting 
turizmi, su alt� dal�  ve ku  gözlemcili i ekoturizm olarak de erlendirmektedir. Bakanl� �n ekoturizm 
kapsam�nda ele ald� � turizm çe itlerinin birço unu ara t�rma alan�nda bulmak mümkündür.  

Bu ba lamda, Van Gölü Güneydo usunda yer alan ve bir ekilde jomorfolojik birimlerin alan� 
özel yapan de i kenleri farkl� türden ekoturistlere ev sahipli i yapabilecek niteliktedir. Bilindi i üzere, 
Türkiye ola anüstü bir biyom çe itlili ine sahiptir. Yüksek da lar�n tepesindeki buzullar�n yer ald� � 
tundra biyomundan ba layarak zay�f çal�l�klar�n oldu u tayga, i ne yaprakl�lar�n yer ald� � hylea ve 
a a � gidildikçe stepler, bozk�rlar hatta çöl biyomlar� ülkemiz topraklar�nda mevcuttur. Birçok alanda 
olu mu  olan mikroklimatik faktörler endemik canl� türlerinin ortaya ç�kmas�na neden olmu tur 
(Durmu  ve Ad�zel 2010). Endemik türlerin zengin oldu u ara t�rma alan� ayn� zamanda, sulak alan ve 
ku  türleri aç�s�ndan da oldukça zengin bir özellik göstermektedir. Avrupa k�tas�n�n tamam�nda 500 
kadar ku  türünün ya ad� � dü ünülürse; gerek ülkemizin gerekse Van Gölü Havzas�’n�n ku  varl� � 
bak�m�ndan zenginli i ortaya ç�kar. Üstelik bu biyoçe itlilik zenginli i sadece ku larla s�n�rl� olmay�p, 
birçok canl� grubunda da kendisini gösterir.  Yap�lan son ara t�rmalarda Van Gölü Havzas�’n�n ku  
türü say�s� 213’e yükselmi tir. Havzadaki ornitolojik ara t�rmalar yayg�nla t�kça bu say�n�n 300’lere 
kadar artabilece i öngörülmektedir (Durmu  2008).  

Ekoturizmin en belirgin özelli i ve en önemli çekicilik unsuru olan el de memi  ya da en 
az�ndan çok az müdahale edilmi  bir do aya dayal� olma durumu ara t�rma alan�nda gerçekle mi tir. 
Ekoturizmle ilgili olarak yap�lan birçok çal� mada özellikle ekoturizmin bu özelli i vurgulanmaktad�r. 
Bu ba lamda Van Gölü Güneydo u kesimindeki do a temelli (do aya dayal�) olarak yap�lan turizm 
çe itlerinin motivasyon unsurlar�n� u ekilde ifade etmek mümkündür. Bunlar; do ayla ba  ba a 
kalma iste i, günlük ya am�n bask�s�ndan ve stresinden kaç� , daha fazla geç kalmadan vah i ya am� 
görme arzusu, trekking, ku  gözlemcili i, akarsu krosu gibi özel ilgi ve aktiviteleri gerçekle tirme 
iste idir (Blamey 2001: 7). Ekoturizmin do aya dayal� olma özelli i, literatürde ekoturizmin “korunan 
alanlar ve di erlerine nazaran bozulmam�  alanlarla” birlikte ele al�nmas�na neden olmu tur (Lawton 
ve Weaver 2001: 38). üphesiz bu yakla �m Van Gölü güneyini ayr�cal�kl� k�lmakta ve yöreye gelen 
turistlerin atraksiyon motivasyonunu da artt�rmaktad�r. Zira ekolojik turistlerin seçti i en güçlü 
motivasyonlar incelendi inde görülece i üzere bir çok temel belirleyicinin bölgede yer ald� � 
görülmektedir. 

Kontrol Listesi Analizi:  
Manzaran�n çekim seviyesi bölümünde, ba ta do al kaynaklar aras�nda manzaran�n görünüm 

kalitesi, manzara çe itlili i (k�r, göl, da , tarihi eser, elale manzaras� vb.) ve rekreasyon olanaklar� 
(t�rman� , do a yürüyü ü, bisiklet, gibi aktivitelerle ba lant�l� olanaklar) s�ras�yla 8.48, 8.72, ve 8.54 
ortalama dereceleri ile önemli çekim seviyesi göstergeleri olurlar iken; kumlu/çak�ll� sahil eridi ile 
kayal�kl� k�y� veya uçurum s�ras�yla (dalga k�ran platformlar, dik uçurumlar,  burunlar, kayal�kl� sahil 
eridi gibi alanlar ile kanyon gibi di er olu umlar) 4.96 ve 4.54 ortalama de erleriyle en az 

kar �la �lan çekim özellikleri olmu lard�r. Kabaca söylemek gerekirse Van Gölü Güneydo usu dü ük 
çekim seviyesine sahip do al kaynak bulunmamaktad�r. Yüksek seviyede çekim seviyesi bar�nd�ran 
kaynak say�s�n� ifade eden uzman say�s� 4 ki idir. Bunlar toplam alan�n % 80’ini olu turmaktad�r. 
Buna göre ara t�rma alan�ndaki do a temelli turizm kaynaklar� çekim seviyeleri anlam�nda; yüksek 
seviyede çekicilikler içermektedir. Toplam 5 ki inin ortalama de eri 75.95 ve standart sapman�n ise 
16.478 oldu u dikkate al�nd� �nda; kaynaklar�n çekim seviyelerinin turizm planlamalar�nda öncelikli 
alanlar aras�nda de erlendirilmesi gerekti i söylenebilir. Dolay�s�yla yap�lan gözlem ve elde edilen 
ara t�rma bulgular� sahan�n tamam�n�n çekim seviyesinin uluslararas� standartlara yak�n oldu u 
eklindedir 
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Van Gölü Güneydo usu kaynak derecelendirilmesinde di er önemli bir ba l�k altyap� 
deste idir. Çünkü bir alan�n ziyaret edilmesinde as�l belirleyici faktörlerden biri de o alan�n sundu u 
altyap� olanaklar�d�r. Çekicili in e sizli i ne kadar anlaml� ise altyap�n�n varl� � ve kalitesi de o denli 
önemlidir. Bu ba lamda Van Gölü Güneydo usu turizm kayna �na ili kin altyap� olanaklar� ile ilgili 
s�kl�k istatistikleri gerçekle tirilmi tir. Gerçekle tirilen ara t�rma ve elde edilen istatistiki bulgular, 
alanlar�n tamam�nda genel olarak temiz içme suyu, telefon ve acil yard�m bulunmas�na kar �n; 
sözkonusu altyap� olanaklar�n�n hizmet kalitesinin dü ük oldu unu göstermektedir. Temiz içme suyu 
ço u zaman ya do al ya da çok basit yap�lm�  çe meler taraf�ndan kar �lan�rken, cep telefonu belirli 
alanlarda zaman zaman kapsam alan� d� �nda kalmakta  ya da dü ük bir kalitede çekmektedir. Acil 
yard�m konusunda da ba ta araç ve personel olmak üzere bir tak�m s�n�rl�l�klar bulunmaktad�r. Alanda 
altyap�dan kaynaklanan di er sorunlar ise ba ta engelliler için eri im kolayl� �, barbekü olana � ve çöp 
kutular�n�n bulunmamas� eklinde s�ralanabilir. Bu alanlar�n s�kl�k istatistikleri incelendi inde s�ras�yla 
%0, %25.9 ve %25.3 ile en zay�f alt yap� göstergelerini olu turduklar� görülmektedir. Buna göre Van 
Gölü Güneydo usu altyap� yetersizli i 4 uzman taraf�ndan (%82) ortaya konmu  ve kalan 1 uzman ise 
% 56 oran�nda eksiklikler belirlemi lerdir.   

Ekoturzmde çevre temel belirleyicilerden biridir. Dolay�s�yla turizmin gerçekle ece i alan�n 
bozulma derecesi daha da anlam kazanmaktad�r. K�rsal turizmin çevreye ili kin yakla �mlar� 
irdelendi inde, çevrenin en temel bile en oldu u görülecektir. Bu ba lamda Van Gölü Güneydo usu 
incelendi inde, do al kaynaklar�n çevresel bozulma dereceleriyle ilgili betimleyici istatistikleri 5 
uzman taraf�ndan doldurulan formlarda görmek mümkündür. Do al kaynaklar�n çevresel bozulma 
derecelerine ili kin tan�mlay�c� 10 soruya cevap aranm� t�r. Kaynaklar�n her birine yap�lan bu 
tan�mlama ve derecelendirme çal� malar�nda kullan�lan sorular alt ba l�klarla desteklenmi tir. 
Toplamda 10 soru ve maksimum 10 puan üzerinden sa l�kl� bir de erlendirme yap�laca � dü üncesi, 
üst ba l�klar�n daha kapsay�c� olmas�n� gerekli k�lm� t�r. Bu ba lamda yap�lan derecelendirme 
neticesinde in a edilmi  yap�lar, maraz/hastal�k, yang�n etkisi ve kumullar�n y�k�lma ve harap edilme 
derecesi gibi baz� de i kenlerin dü ük (s�ras�yla 7.21 ve 7.28) bir ortalama de erine sahip olduklar� 
görülmü tür. Di er taraftan, erozyon, yabani otlar, izinsiz in a edilmi  yap�lar, izler-patikalar gibi 
de i kenlerde ise 8.22, 8.14, 79.06, ve 8.04 eklinde oldukça yüksek olmu tur. Sonuç olarak çevresel 
bozulma derecesi bak�m�ndan Van Gölü Güneydo usu, göreli olarak bakir ve el de memi  
geli tirilebilir bir ekoturizm potansiyeline sahip bir alan olarak dü ünülebilir. Alan�n % 81’ü dü ük 
düzeyde çevresel bozulmaya maruz kalm� , yüzde 19’si ise orta düzey çevresel bozulmaya maruz 
b�rak�lm� t�r. Di er taraftan bozulma seviyesi yüksek derecede de erlendirmesini hiç bir uzman 
i aretlememi tir. 

K�rsal turizme konu olan alanlar ziyaretçi çekmede birçok zorlukla kar �la maktad�r. Bu 
zorluklardan biri de hiç üphe yok ki turist pazar� ile çekicili in yer ald� � alan aras�ndaki 
ula �labilirlik (mesafe, zaman, kullan�lan ula �m ekli ve araç)  ili kisidir. Dolay�s�yla ula �labilirlik 
konusunda bir turist için iki temel sorunun cevab� önemlidir. Bunlardan ilki, gidece im yere kaç 
saatlik bir yolculuk yapmam gerekir?, ikincisi ise, gidece im yere kaç km yol kat etmem gerekiyor? 
sorular�d�r. Ayr�ca çekicili in oldu u alana kadar ula �m imkân� var m� ve bir turun parças� olabilir 
mi? gibi sorular da önemlidir. Buna göre Van Gölü Güneydo usu her türlü araçla ula �m 2.56 
ortalama de eriyle en yüksek ula �labilirlik göstergesi iken; ehir merkezine yak�nl�k ise 2.32 ortalama 
de eriyle en dü ük ula �labilirlik göstergesidir. Söz konusu kriterlerin s�kl�klar�na bak�ld� �nda ise; 
uzmanlar�n sorulara verdikleri cevaplardan hareketle (% 45.7) Van Gölü Güneydo usu ehir 
merkezine yak�n ya da çok yak�n oldu unu ifade ederken; yüzde 48.3’ünün ise turizm turunun bir 
parças� olabilmek için yak�n�nda veya çok yak�n�nda bir do al/tarihi turizm kayna � bulundu unu 
ortaya koymu tur. Ayr�ca Van Gölü Güneydo usuna ula �m�n  (% 52.3) iyi ya da çok iyi durumda 
oldu u uzmanlar�n görü lerine yans�m� t�r.  

5. Sonuç 

Van Gölü Güneydo u kesimi morfolojik birimler açç�s�ndan turizme konu olabilecek birçok 
de eri bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. Bu de erler, do a temelli turizmin geli tirilmesi için bir araç 
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olarak kullan�labilir. Zira ekoturistlerin en güçlü motivasyonlar�na bak�ld� �nda, bunlar�n önemli bir 
k�sm�n�n ara t�rma alan�ndaki ekoturizm alanlar� taraf�ndan kar �land� � görülmektedir. Bölgede 
ekoturistlerin motivasyonunu artt�ran çekicilikler, da lar, vah i ve el de memi  do a, do a hakk�nda 
bilgi edinmek, ku lar, göller ve �rmaklar, a açlar ve yabani çiçekler, manzaran�n ve vah i hayat�n 
foto raf�n� çekmek, bölgesel parklar, fiziksel olarak aktif olmak, benzer ilgi alan�na sahip insanlarla 
tan� mak, eldeki zaman� iyi de erlendirme (Eagles 1994: 64) eklinde s�ralanabilir. Ayr�ca ara t�rma 
alan�nda ekoturistlerin motivasyonlar�nda be eri ya ama ili kin de i kenler de önemli belirleyiciler 
olarak kar �m�za ç�kabilmektedir. Özellikle, yöre halk�n� ve kültürünü tan�ma ve ayn� zamanda yöre 
insan�na bir ekilde fayda sa lama iste i, ekoturistleri alana gelmeleri konusunda motive edebilir. Zira 
ekoturistler için yöre halk� ve kültürü yabanc� ve orijinal oldu u gibi, fayda sa lama noktas�nda da 
kendilerini gösterebilecekleri bir aland�r. Dolay�s�yla genel hatlar�yla Van Gölü Güneydo usunu 
temsil eden ara t�rma alan�, ekoturizmin geli mesi için uygun çekim de erlerine sahip oldu u gibi, 
ekoturistlerin motivasyonlar�n� art�rma noktas�nda da hem do al hem de be eri de i kenlerle 
desteklenmektedir. 

Alana ili kin bulgular incelendi inde, alan�n büyük bir ço unlu unun çevresel bozulma 
derecesinin dü ük oldu unu ve seyahate temel neden olu turabilecek çekim seviyesi bulundurdu unu 
göstermektedir. Her ne kadar altyap� desteklerine ili kin de erler dü ük ç�ksa da, bu faktör bölgeye 
yap�lacak yat�r�mlarla ortadan kald�r�labilecek bir konudur. Turizm karar vericilerinin çevresel 
bozulmaya neden olan, ancak turizm amaçl� olmayan yap�lar�n varl� � konusuna çözüm getirmeleri 
gerekmektedir. Alt yap� destekleri ile ilgili olarak da; engelliler için eri im kolayl�klar�, barbekü veya 
mangal olanaklar� ile çöp kutular�n�n konulmas� sa lanmal�d�r. Ayr�ca tur güzergahlar� belirlenerek 
haritalar� haz�rlanmal� ve yürüyü  rotalar�n�n Yer Belirleme Sistemi ile uyduya tan�t�m� yap�lmal�d�r. 
Öte yandan, eri ilebilirli in artt�r�lmas� amac�yla yollarda iyile tirme çal� malar�n�n yap�lmas� 
kaç�n�lmaz görünmektedir. Nitekim çal� ma alan�n� deneyimleyen turistlerle ilgili yap�lan ara t�rma 
sonuçlar� seyahatçilerin çekim seviyelerinin göreli olarak yüksek, çevresel bozulma düzeyinin dü ük, 
altyap� desteklerinin ve ula �m�n yeterli oldu u alanlar� ziyaret etme e iliminde olduklar�n� 
göstermektedir. Bu sonuçlar da do al kaynaklar�n s�n�fland�r�lmas�yla ilgili bulgular� do rular 
niteliktedir. Esas olarak ara t�rma bulgular�na göre, Van Gölü Güneydo u kesiminde ekoturizmin 
gerçekle mesi için, kaynaklar�n sürdürülebilir bir çerçevede etkin kullan�lmas� ve yöre halk�n�n bu 
kaynaklardan maksimum bir kazanç elde etmesi esas�na göre planlanmas� zorunlulu u vard�r. Zira 
yukar�da da ifade edildi i üzere, bölgedeki kaynaklar orta ve üst düzey do a temelli turizm geli im 
potansiyeli bar�nd�rmaktad�r. Dolay�s�yla turizm geli im potansiyelinin yüksek oldu u ve göreli olarak 
bakir alanlar�n bulundu u ara t�rma alan�n�n, turizm karar vericileri taraf�ndan bir do a temelli turizm 
bölgesi yarat�labilmesi için, kamu ve özel sektör i birli inin sa land� � planl� bir yakla �m içerisinde 
de erledirilmesine ihtiyac� vard�r. 

 Bunun gerçekle tirilmesinde, ara t�rma alan�n�n, tarihi ve kültürel de erler noktas�ndaki 
zenginli i, farkl� co rafik özellikleri, manzaran�n görünüm kalitesi, iklimi ve biyolojik çe itlili i gibi 
ekoturizm için gerekli olan de i kenler noktas�nda Van Gölü Güneydo u kesimi birçok f�rsat 
sunmaktad�r. Zira Van Gölü Havzas�n�n güneydo u kesiminde yer alan, da lar, göller, akarsular, 
yaylalar ve k�y�lar gibi do al varl�klar�, flora ve fauna gibi biyolojik çe itlili i, polye, ça layan, 
ma ara, sulak alan, buzul a �n�m ve birikim ekilleri gibi ilginç jeomorfolojik olu umlar� aç�s�ndan 
oldukça zengindir.  Bu nedenledir ki saha, ba ta ekoturizm (t�rman�  ve do a yürüyü leri, yaban 
hayat�n� gözlemleme, ma ara turizmi, su sporlar�, bitki inceleme ve ku  gözlemleme) olmak üzere pek 
çok turizm çe idinin bir arada yap�labilmesine imkân tan�maktad�r.   

Referanslar 
Ad�zel, Ö. (2005). A Study on Avifauna Protection, Development and Redound to Ornithotourism in Ercek Lake (Van-

TURKEY). 13th. International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean 
Region, 8-12 October 2005, Thessaloniki- Greece. 

Akama, J. S. (1996). Western environmental values and nature-based tourism in Kenya, Tourism Management, 17(8): 567-
74. 

Akköprü, (2005) Çatak (Van)-Görenta  aras�n�n fiziki co rafyas�, Bas�lmam�  Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Y�l Üniv. Sos. 



254 
 

Bil. Enst., Van. 
Ayoo, C. (2007). Community-based natural resource management in Kenya,. Management of Environmental Quality: An 

International Journal, 18(5): 531-541. 
Bjork, P. (2000). Ecotourism from a Conceptual Perspective, an Extended Definition of a Unique Tourism Form, 

International Journal of Tourism Research, 2(3): 189-202. 
Blamey, R.K. (2001). Principles of Ecotourism, çinde D.B. Weaver, (Editörler) The Encyclopedia of Ecotourism içinde 

(ss.5-22), Australia: CABI  International. 
Buckley, R. (2003). The Practice and Politics of Tourism and Land Management, R. Buckley, C. Pickering, ve D.B. Weaver 

(Editörler), Nature-based tourism, environment and land management (ss.1-6), Oxon: CABI Publishing,  
Cocklin, C., Harte, M. ve Hay, J. (1990). Resource assessment for recreation and tourism:a New Zealand example, 

Landscape and Urban Planning, 19: 291–303. 
Do u ve di ., (2005). Van Gölü Çevresi Türk Co rafya Kurumu, Ulusal Co rafya Kongresi ndeki Buzul ekilleri. Türk 
Co rafya Kurumu Ulusal Co rafya Kongresi, stanbul. 
Durmu , A. 2008. Van Gölü’nde Ya ayan Gece Bal�kç�l� (Nycticorax nycticorax Linne, 1758)’n�n Biyoekolojisi Üzerine 

Ara t�rmalar. Yüzüncü Y�l Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (doktora tezi), Van. 
Durmu , A.  ve Ad�zel, Ö. (2010). Breeding Ecology of the Night Heron (Nycticorax nycticorax Linne,1758) in the Lake Van 

Basin, The Journal of Animal and Plants Sciences 20(2): 73-78. 
Eagles, P.F.J. (1994). Kanada’l� Ekoturistlerin Seyahat Motivasyonlar�, Turizmde Seçme Makaleler:19: (ss.57-74), stanbul: 

TUGEV. 
Eagles, P.F.J. (2003). International Trends in Park Tourism: The Emerging Role of Finance, The George Wright Forum, 

20(1): 25-57. 
Gunn, C.A. (1998). Vacationscape-Designing Tourist Regions, New York: Van Nostrand Reinhold. 
Lawton, L. ve Weaver D. (2001). Nature-based Tourism and Ecotourism, çinde B. Faulkner, G. Moscardo ve E. Laws, 

(Editörler), Tourism In the 21st Century (ss.34-48), London and Newyork: Continuum.  
Leopold, L. B. (1969). Quantitative comparisons of some aesthetic factors among rivers U.S. Geological Survey Circular 

620. Washington DC:Government Printing Office. 
Lim, C. ve McAleer, M. (2005). Ecologically sustainable tourism management. Environmental Modelling & Software, 

20(11): 1431-1438. 
Litton, R.B. (1968). Forest landscape description and inventories: a basis for land planning and design. U.S.D.A. Forest 

Service Research Paper PSW-49 Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station, Berkley, CA. 
Priskin, J. (2003). Characteristics and Perceptions of Coastal and Wildflower Nature-based Tourists in the Central Coast 

Region of Western Australia, Journal of Sustainable Tourism, 11(6): 499-528. 
Sandwith, T. (2000). Nature-based tourism: a key strategy for sustaining biodiversity in KwaZulu-Natal, South Africa. çinde 

L. Gunling, H. Korn ve R. Specht (Editörler), International Workshop: Case Studies on Sustainable Tourism and 
Biological Diversity (ss.23-43), German Federal Agency for Nature Conservation, 11-14 November 1999. 

Tisdell, C. (1996). Ecotourism, Economics, and the Environment: Observations from China, Journal of Travel Research, 
34(4): 11-19. 

Tyler, D. ve Dangerfield, J.M. (1999). Ecosystem Tourism: A Resource-based Philosophy for Ecotourism, Journal of 
Sustainable Tourism, 7(2): 146-158. 

Weaver, D.B. (2001). Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality?. Cornell Hospitality Quarterly, 42(2): 104-
112. 

Yürik Ö.E. (2003). Turizmin Gelecegi: Ekoturizm, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunlar� 
Konferans�, 3–4 May�s, Çank�r�. 

Zorer. (2005). Çatak (Van)-Uzuntekne ve yak�n çevresinin fiziki co rafyas�, Bas�lmam�  Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Y�l 
Üniv. Sos. Bil. Enst., Van. 
 



255 
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevresindeki Arazi Kullanımına 
Eleştirel Bir Bakış 

A Critical wiev to the land use near the campus of university of Yüzüncü Yıl  

Murat YILMAZ1* 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Van  

Öz: Van Yüzücü Yıl Üniversitesi yerleşkesi ve çevresi yapılaşmanın yeni olduğu bir alandır. Söz konusu 
alanda 1983 yılından önce sadece Bardakçı Köyü bulunmakta ve bugün üniversitenin üzerinde 
bulunduğu arazi adı geçen köyde yaşayan insanlar tarafından tarla ve mera olarak kullanılmaktaydı. 
Ancak 1982 yılında kurulan Yüzücü Yıl Üniversitesi’nin yerleşkesi 1983 yılında mevcut alanında 
yapılmaya başlandı. 1990’lı yıllarda ise yerleşkeye yakın bir konumda Van Organize Sanayi Bölgesi 
kuruldu. Sonraki dönemde ise bu çevrede tavuk çiftliği, öğrenci yurdu, hastane lojman ve toplu konut 
gibi farklı amaçlara hizmet eden yapılar oluşturuldu. Arazi kullanımıyla ilgili bir model oluşturmadan, 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre yapılan fiziki alt yapı ve yeni tesislerin bazı işlevleri yerine getirdiği, 
ancak beraberinde bazı sıkıntıları da doğurduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı inceleme 
alanındaki problemleri belirlemek ve gelecekte bu kötü örneğin benzerlerinin ortaya çıkmaması için 
farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca çalışmadan çıkarılan sonuçlar yerel yönetimler ve üniversite ile de 
paylaşılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yerleşke, organize sanayi bölgesi, toplu konut uygulaması. 
 
Abstract: Yüzüncü Yıl University campus and serrounding area is a recently urbanized.  Before 1983, 
Village of Bardakçı settled on this mentioned area and villager were using the campus land  for 
agricultural purpose. Yüzüncü Yıl University was established in 1982 and following year in 1983 
buildings were started to conctruct in campus land.   In 1990’s organized industrial park was established 
next to the campus land.  Following years, chicken farm, dormitory, hospital, social lodging and other 
buildings were added.  Without having a model for land use, buildings were constructed for daily needs 
and in fact they were partially functional but there are some other problems were developed over the 
time.  The purpose of this study is to explore the problems with the realted area.  Also, causin for 
awareness related similar areas is also aimed. The results of this study will be shared with local 
authorities and universty administration.   
Key words: Yüzüncü Yıl Üniversity, campus, organized industrial zone, housing application 

1.Giriş 

Bu çalışmanın amacı Van şehrinin kuzeybatısında yer alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 
çevresindeki arazi kullanımını incelemektir. Çalışmada belirtilen alandaki arazi kullanımının 1983’ten 
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sonraki değişimi incelenerek haritalanmıştır. Böylece YYÜ yerleşkesi çevresindeki arazi kullanımının 
zaman içindeki değişimi açık bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerde arazi kullanımı önem verilen bir konudur. Gerek konut ve 
gerekse sanayi, eğitim, sağlık, spor ve diğer çeşitli fonksiyonlar için kullanılacak alanlar belirlenirken 
bazı modeller geliştirilir ve arazinin kabiliyetine uygun olarak kullanılmasına önem verilir. Ülkemizde 
1950 yılından sonra kırdan kente yoğun göçlerin yaşanması ile birlikte şehirler yatay ve dikey yönde 
hızla büyümüş ve genişlemiştir. Şehirlerde konut, eğitim, sağlık ve sanayi faaliyetleri için gerekli alt 
yapı ve binalar özel sektör ve kamu tarafından kurulmuştur. Ancak gerek bireysel gerek kamu tarafından 
oluşturulan alt yapı ve fiziki yapının çok planlı olduğu söylenemez. 1990’lı yıllardaki göçlere bağlı 
olarak nüfusu artan Van şehri de planlı kentleşme konusunda hala ciddi problemlerle karşı karşıyadır 
(Yılmaz, 2012, 41). 

 
Şekil.1. İnceleme alanı ve yakın çevresinin topoğrafya haritası. 

 
Bu çalışmaya konu olan Van’ın kuzeybatısında bir şehir için son derece önemli olan üniversite 

ve organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Ancak yapılaşmanın 1983’te başladığı bu alanda uzun vadeli 
bir arazi kullanım modelinin olmadığını ve arazi kullanımının ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre 
şekillendiğini görmekteyiz. Bu nedenlere bağlı olarak YYÜ yerleşkesi ve çevresindeki arazi kullanımı 
ele alınacak ve ortaya çıkan durumun olumlu ve olumsuz yönleri irdelenecektir. 

2.Fiziki Çevre 

Araştırmamızın matrisini oluşturan Van YYÜ yerleşkesi ve çevresi Van Gölü’nün kıyısında yer 
almaktadır. Van Gölü’nün seviyesi Pleistosendeki Würm buzul çağında 70-72 m. kadar yükselmiştir 
(Atalay, 2005, 203-204). İnceleme alanının da içinde bulunduğu ve o dönemde göl suları tarafından 
işgal edilen alanlar alüvyal dolguya maruz kalmıştır. Dolayısıyla bu sahanın yapılaşma açısından çok 
elverişli olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca Ketin’in Van çevresinde tespit ettiğ 4 faydan 3.sünün inceleme 
alanından geçtiği görülmektedir. Bu nedenle saha hem deprem faktörü (jeolojik yapı) hemde ana kayaya 
ulaşmaın zor olması (litolojik yapı) gibi etkenlere bağlı olarak yapılaşma açısından riskli bir alandır. 
Nitekim 2011 ylında Van ve Erciş’te meydana gelen depremde YYÜ’nin kütüphane binası ile bazı 
fakülte ve lojmanlar binaları ağır hasar görmüş ve sonradan kontrollü olarak yıktırılmışlardır. Ayrıca 
depremden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilen fakülte ve yüksek okul binaları ile kamu lojmanları 
güçlendirilmiştir.  
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Şekil.2. İnceleme alanı ve yakın çevresinin fay haritası(Ketin 1977’den yararlanılarak). 

Öte yandan halihazırda mevcut sahada üniversite yerleşkesi ve organize sanayi bölgesinin yanı 
sıra irili ufaklı çok sayıda üretim tesisi, toplu konut ve gecekondulardan oluşan bir yapı stoğu 
bulunmaktadır. Bu yapı stoğunun önemli bir kısmı depremden önce yapılmış ve depremden zarar 
görmüştür. Dolayısıyla gelecekte meydana gelebilecek olası bir depremde bu yapı stoğunun daha fazla 
zarar görme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Zira güçlendirilen binaların en önemli test 
mekanizması daha sonra meydana gelen depremlerdir. YYÜ’nin yeni lojmanları ve OSB’deki bazı 
sanayi tesisleri ise depremden sonra yapılmıştır. Bunların daha önceki yapılara göre depreme dayanıklı 
olarak yapıldıkarı söylenebilir. Nitekim yeni lojmanlarda kat sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.  

3. Yatay (Tarihsel) Gelişim 

Van YYÜ yerleşkesi çevresinde kapsamlı yapılaşma 1983’te sonra başlamıştır. 1983’ten önce 
ise belirtilen sahada çeşitli yapıların bulunduğu tek yer Bardakçı Köyü’ydü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
1982 yılında kurulmuş olup öğretim faaliyetleri ilk olarak kent merkezindeki birkaç binada başlamıştır.   
Üniversite yerleşkesi olarak seçilen mevcut alanda fiziki alt yapı 1983 yılında kurulmaya başlanmıştır.  
Bardakçı Köyü’nün bitişiğinde yer alan üniversite yerleşkesinde bugün çok sayıda fakülte ve yüksek 
okul binası ile yemekhane, idari spor tesisi vb. amaçlarla kullanılan yapılar yer almaktadır. Ayrıca Kredi 
Yurtlar Kurumu’na bağlı yurt binaları da YYÜ yerleşkesi ile bitişik durumdadır. Ancak üniversitenin 
yerleşkesinin arazisine bitişik durumda olan doğudaki (YYÜ yerleşkesinin merkezinden 2 km doğuda) 
bir alan organize sanayi bölgesi olarak seçilmiştir. OSB’deki sanayi tesislerinin yapımına 1997 yılından 
sonra başlanmıştır (Yıldız, 2009, 146-147). 2000’li yılların başında ise yerleşkeye yakın konumda BAY-
TAV tavukçuluk işletmesi kurulmuştur.  

2011 yılında ise üniversite ile organize sanayi bölgesi arasında YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi yapılmaya başlandı ve adı geçen hastane 2012 yılında faaliyete girdi. Ayrıca aynı yıl Bardakçı 
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Toplu Konut Uygulaması da hayata geçirildi. Bu uygulama için seçilen alan BAY-TAV işletmesine 200 
m. mesafededir. Öte yandan yakın çevrede çok sayıda hazır beton tesisi de yer almaktadır. 2012 yılında 
ise YYÜ yerleşkesi içinde 500 adet lojman ve 13 yeni yurt binası inşa edildi.  

Şekil.3.Van YYü yerleşkesi çevresinde yapılaşmanın yatay (tarihsel) gelişimi 

Foto.1. YYÜ’nin yerleşkesinden bir görünüm. 

Foto.2. Van Organzie Sanayi Bölgesi’nden bir görünüm. 

Foto.3. Bardakçı Toki Uygulaması ve çevresindeki tesislerden bir görünüm. 
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 1983 yılı ve sonrasında (özellikle de son 14 
yılda) Van YYÜ yerleşkesi ve çevresinde öğretim, tedavi, barınma ve üretim gibi amaçlar için çok 
sayıda bina ve tesis inşa edilmiştir. Ancak bu yapıların bir arazi kullanım modeline bağlı kalınarak 
yapıldığını söylemek zordur. Öğretim kurumu ve konut alanlarına yakın konumda yer alan sanayi tesisi 
ve üretim çiftliklerinin söz konusu alanlarda barınan ve faaliyet gösteren insanların sağlığı açısından 
bazı problemler doğurduğu açıktır. Bu nedenlerden dolayı YYÜ yerleşkesi çevresindeki arazi 
kullanımının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi ve bu çalışmanın sonuçlarının Van şehrindeki yerel 
ve mülki yönetimde görev alan idarecilerle paylaşılması gerekmektedir.  

4. YYÜ Yerleşkesi Çevresinde Fonksiyonel Arazi Kullanımı 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesi çevresindeki arazi kullanımın dönemsel ihtiyaçlara 
göre şekillenmiştir. Araştırmanın matrisini oluşturan alanın orta-güney ve güneybatısı Van Gölü’nün 
suları ile kaplıdır (Şekil.4). YYÜ yerleşkesi Van Gölü kıyısında  yer almaktadır. Bardakçı Köyü  YYÜ 
yerleşkesinin batısında yer almaktadır. YYÜ yerleşkesinin kuzeyinde ise bu yerleşkeye bitişik konumda 
KYK yurtları yer almaktadır. YYÜ yerleşkesinin kuzeydoğusunda Veteriner Fakültesi’ne ait Hayvan 
Hastanesi ve YYÜ Araştırma Hastanesi, güneydoğusunda ise yeni lojmanlar yer almaktadır. Ayrıca 
YYÜ yerleşkesindeki yeni lojmanların hemen doğusunda ise Tekno-kent’in yapımına başlanmıştır (bu 
tesis Şekil.4’te gösterilmemiştir). Adı geçen tesis yakın bir gelecekte faaliyete girecektir. Araştırma 
matrisinin orta-doğu kesiminde ise Van Organize Sanayi Bölgesi’ne ait sanayi tesisleri yer almaktadır. 
İnceleme alanının kuzey kesiminde ise BAY-TAV tavukçuluk işletmesi, YTY Hazır Beton tesisi ve 
Bardakçı Toplu Konut Uygulaması (Toki Konutları) yer almaktadır. 

 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi 

birbirinden farklı ve ilgisiz amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin arazinin belli bir kısmı eğitim 
kurumları ve ikametgah olarak kullanılan konutlara ayrılmışken bir kısmı ise tavuk üretim çiftliği ve 
sanayi tesisleri için kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni araştırma matrisinde arazi kullanımın bir 
modele bağlı olmaksızın zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre şekillenmesidir. Şüphesiz bu 
durum bazı sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin Bardakçı Toplu Konut uygulaması için seçilen yerin 
BAY-TAV tavuçuluk işletmesine çok yakın olması, bu konutlarda ikamet eden nüfusun başta kötü koku 
olmak üzere bazı sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.Nitekim bu konutlarda yaşayan insanlarla 
yaptığımız mülakatlar yukarıda belirtilen problemin (koku) yanı sıra elektrik, su ve ulaşım gibi 
hususlarda ciddi problemlerin yaşandığını  tespit ettik.  

YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanımı ile ilgili bazı olumlu karar ve uygulamları da 
ifade etmek gerekmektedir. YYÜ Araştırma hastanesinin yerleşke içinde yapılması, daha önce şehir 
merkezinde olan bu eğitim kurumunun öğretim elemanları ve öğrencilerinin uğradığı zaman ve maddi 
kayıpları ortadan kaldırmıştır. Çünkü öğretim üyeleri ve öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı 
öğretim yaptıkları (ve katıldıkları) için gün içinde hem fakültede hem de hastanede bulunmak 
durumundadırlar. Ayrıca YYÜ yerleşkesi içinde yapılan yeni lojmanların da bir ihtiyaç olduğunu ve yer 
seçiminin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğudaki çok sayıdaki üniversite olduğu gibi YYÜ’nde de 
kariyerinin belli bir aşamısına gelen öğretim üyeleri farklı üniversitelere geçmekteydi. Ancak yeni 
yapılan lojmanlarla birlikte üniversitenin çekiciliği artacak ve kariyerlinin en verimli çağına gelmiş 
öğretim üyelerinin daha büyük bir kısmı bu üniversitede çalışmaya devam edecektir.  
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Şekil.4.Van YYÜ yerleşkesi ve çevresinde foksiyonel arazi kullanımı. 

5. Sorunlar, öneriler ve sonuç 

Uzun vadeli planlara dayanmayan ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre belirlenen arazi kullanım 
kararları neticesinde bazı ihtiyaçlar için gerekli alt yapı sağlanır. Ancak bu tarz arazi kullanım kararları 
ve neticesinde oluşan altyapı detaylı bir çalışmaya dayanmadığı için bir çok sayıda problemi de vücuda 
getirir. Nitekim YYÜ yerleşkesi ve çevresinde de yukarıda anlatılan durumu görmekteyiz. Aşağıda 
belirteceğimiz bazı sorunlar ve bunları ortadan kaldıracak önerilerin gerçekleştirilmesi durumunda YYÜ 
yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanım tercihleri ile ilgili bazı sorunların ve çarpıklıkların azalacağın ı 
öngörmekteyiz. 

Araştırma matrisinde organize sanayi bölgesinin yüksek öğretim kurumunun yakınında olması 
bizce bazı yönleriyle olumlu bazı yönleriyle de olumsuz bir tercihtir. OSB’nin üniversiteye yakın olması 
üniversite sanayi işbirliğini arttırma adına olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak büyük ölçekli sanayi 
tesislerinin önemli bir nüfusun faaliyet gösterdiği ve barındığı üniversite, yurt, lojmanlara yakın olması, 
başta hava kalitesi olmak üzere bir dizi çevresel probleme de neden olabilir.  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin yakın çevresinde genel ve mesleki eğitim veren orta öğretim 
kurumlarının, hatta ilköğretim ve özel eğitim (kör, sağır ve dilsizler için) kurumlarının olması bizce 
doğru bir tercih olacaktır. Çünkü YYÜ’nin bünyesinde Eğitim Fakültesi ve meslek yüksek okulları 
bulunmaktadır. Bu önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin yukarıda belirtilen 
okullarda staj yapması ve batıda olduğu gibi uygulamalı eğitimin arttırılması bizce önemli bir husustur. 
Yine önlisans programlarının meslek liseleri ile ortak çalışması ve bazı atelyeleri birklikte kullanması 
kaynakların verimli kullanılması adına faydalı olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için belirtilen 
eğitim kurumları için gerekli alt ve üst yapının YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki 
alana kurulmasıdır. 

Görsel kirlilik (görüntü kirliliği) yerle ilgili olması, dağılışı olması ve insan çevre ilişkiler in in 
bir sonucu olması gibi nedenlerden dolayı coğrafyayı ilgilendiren bir konudur. Buna bağlı olarak 
ABD’de 1972 yılından beri coğrafyacılar bu konu üzerinde durmaktadırlar (Tümetekin, Özgüç, 2011, 
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561-562). Bu çalışmada da YYÜ yerleşkesi ve çevresindeki görsel kirliliğe değinmek gerekmektedir. 
YYÜ yerleşkesi ve çevresinde görsel kirlilik önemli bir problemdir. Kampüs kavşağının 4 km 
kuzeyinden şehir merkezine kadar olan yaklaşık 16 km.lik yol boyunca çok sayıda hazır beton tesisi,  
briket harmanı ve gecekondunun Van’ın imajını olumsuz etkilediği kanaatindeyiz. Bir kentte hazır beton 
tesisi ve briket harmanı gibi imalat faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisler elbette olacaktır. Ancak Van’da 
bu tesisler için seçilen yer kesinlikle yanlıştır. Bu tesislerin şehrin görünen yüzü olan Erciş ve Edremit 
yönlerindeki giriş ve çıkıştan uzak olması gerekmektedir. Adı geçen ve görüntü kirliliğine neden olan 
tesisler ve gece konduların yerine 16 km. boyunca park, bahçe, ağaçlık ve modern konutların sıralanması 
bizce şehrin görüntüsüne ve imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu tesislerin farklı yerlere 
taşınması ve gece konduların yıkılıp yerlerine modern konutların inşası bizce mümkün olan ve büyük 
bir maliyet gerektirmeyen bir konudur. Bu hususta Van’daki anakent ve ilçe belediyelerine görevler 
düşmektedir. 

YYÜ yerleşkesinin yakın çevresinde çok sayıda hazır beton tesisi ile briket harmanlarının yerine 
eğitim kurumlarının yanı sıra deprem riski gözetilerek inşa edilmiş modern konutların yapılması bize 
göre doğru bir arazi kullanım kararı olacaktır. Zira bu alanda kurulacak ve yeşil alana, çeşitli okullara, 
sağlık ocağı ile çevre düzenine sahip modern bir semt, nüfusu hızla artan ancak kentleşme adına ciddi 
problemlerle karşı karşıya kalan Van şehrinin (Yılmaz, 2012) imara yeni açılan kesimleri için iyi bir 
model olabilir. Yukarıda ifade edilenler yapıldığı takdirde YYÜ yerleşkesi ve çevresi başta yüksek 
öğretim kurumu olmak üzere diğer eğitim-öğretim kurumları ve modern kentsel alanlar ile Van şehrinin 
yeni yüzü olabilir.  

Araştırma matrisinde (şehir merkezi ile kampüs kavşağı arasında) veya Van Edremit arasında 
deprem riski göz önüne alınarak orta büyüklükte bir alış veriş merkezinin (AVM) yapılması bizce doğru 
olacaktır. Çünkü Van şehir merkezi (Cumhuriyet caddesi ve çevresi) özellikle hafta sonları çok kalabalık 
olmakta ve adeta İstanbul-Eminönü’nü andırmaktadır. Dolayısıyla şehir merkezinin 5-10 km. uzağında 
bir AVM’nin yapılması, şehirdeki sıkışıklığı önemli ölçüde azaltacaktır. Bu hususta daha önce çeşitli 
şehirlerde yapılan uygulamaları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Örneğin Erzurum’da 
yapılan ve çok sayıda mağazayı içeren büyük ölçekli bir alışveriş merkezi olan Erzurum AVM açıldıktan 
sonra şehir merkezindeki esnaf iş yapamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Van’da da aynı problemin ortaya 
çıkmaması için yapılacak AVM’nin orta büyüklükte olmasına özen gösterilmelidir.  

Sonuç olarak YYÜ yerleşkesi ve çevresinde arazi kullanımı belli bir seviyeye gelmiştir.  
Dolayısıyla bu alanda arazi kullanımı için mevcut yapıları hesaba katmadan sıfırdan bir model 
hazırlamak mümkün değildir. Ancak yukarıda detaylı bir şekilde değinildiği gibi bu alandaki arazi 
kullanımında bazı değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklerin yapılması durumunda belirtilen alandaki 
görüntü kirliliği büyük oranda ortadan kalkacak ve bu durum şehrin imajına olumlu etki yapacaktır.  
Kısaca yukarıda belirtilen problemlere gerekli çözümler üretildiği takdirde Van YYÜ yerleşkesi ve bu 
yerleşkenin yakın çevresi Van şehrinin yeni ve modern bir yüzü haline gelebilir. 

Kaynakça  

Atalay İ., (2005), Genel Fiziki Coğrafya, 6. Baskı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 

Ketin, İ.,  (1977) ‘‘Van Gölü ile İran Sınırı Arasındaki Bölgede Yapılan Jeoloji Gözlemlerinin 
Sonuçları Hakkında Kısa Bir Açıklama’’, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Sayı:20, s.79-85, 
Ankara. 

Tümertekin E., Özgüç N., (2011) Beşeri Coğrafya İnsan Kültür, Mekan,12. Baskı, Çantay Yayınevi, 
İstanbul. 

Yıldız, M. Z., 2009, Van’da Sanayi Faaliyetleri ve Geliştirme Olanakları, Yalın Yayıncılık, İstanbul 

Yılmaz, M., (2012) ‘‘50 Yılda (1960-2010) Van İli’nde Kır-Şehir Nüfus Değişimi’’, Doğu Coğrafya 
Dergisi, Sayı:28, s.33-56. Erzurum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

Van Gölü Havzasında Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti 

Basamaklarına Göre Dağılışı 

The Dispersion of Population and Settlements in Lake Van Basin in Altitude 
Steps 

Faruk Alaeddinoğlu* 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, VAN,   

Öz:Bir mekânın coğrafi şartlarını belirleyen ana unsurlardan biri, o yerin denizden ne kadar yüksekte olduğu 
bilgisidir. Zira yükseklik kavramı bir mekâna ana karakteristik belirleyici o larak damgasını vurabileceği gibi, 
diğer birçok coğrafik unsuru da doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Denizlere göre yükseklik 
tarihin her döneminde konjonktürel olarak bazen tehdit bazen fırsatlar sunmuştur. Ancak değişmeyen tek gerçek 
vardır ki o da bir alanın denizden yüksekliğinin o alanın hem fiziki hem de beşeri olaylarını derinden etkilediği 
gerçeğidir. Bu bağlamda Van Gölü Havzasında nüfusun ve yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışını 
irdeleyen bu çalışma, bir taraftan nüfusun yükselti kademelerine göre nasıl ve hangi değişkenlere bağlı olarak 
değiştiğini ele alırken, diğer taraftan da yerleşmelerin yükselti kademelerine göre nasıl bir dağılış gösterdiğini 
incelemektedir. Yerel yöneticilere, planlamacılara ve akademisyenlere alana ilişkin yapacakları çalışma veya 
uygulamalarda katkı sunmayı amaçlayan araştırma, büyük oranda birinci el kaynaklardan oluşmaktadır. 
Araştırmaya konu olan havzanın alanı 17,280 km2'dir. Van Gölü kapalı havzası Doğu Anadolu’da yer almasına 
rağmen yarı karasal bir iklime sahip olması ve batıdan doğuya doğru havzanın genişlemesi başta yerleşmelerin 
dağılışı olmak üzere nüfusun dağılışını da derinden etkilemiştir. Van Gölü havzası her ne kadar bir bütün havza 
olsa da kendi içinde 20 farklı büyüklükte  tali havzaya bölünmektedir. Analizler yapılırken zaman zaman tali 
havzalar boyutunda ele alınmış ve elde edilen bütün bulgular çizelge ve şekillere dönüştürülerek yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Van Gölü Havzası, Yükselti Kademesi, Nüfus, Yerleşme,  
Abstract: One of the main criteria to detect Geographical conditions in a place is the knowledge about how high 
that place is above sea level. As well as altitude can be main characteristic of a place, it can affect the other 
various geographical factors directly or indirectly. Being above sea level offers some threats or opportunities in 
every period of history as a conjuncture. However, it is unconvertible sole fact that being above sea level deeply 
has got an effect on both Physical and Human Geography conditions of that place. In this sense, additionally this 
study examining the dispersion of population and settlements in altitude steps in Lake Van Basin discusses both 
how population disperses on altitude steps and which varieties are effective on this condition, it also discusses 
how settlements disperse on altitude steps. The survey aiming to contribute to academicians, local managers and 
planners in their works and applications for this region is generally basic source. The basin where research is 
performed is 17.280 km2'. Although Lake Van Closed Basin is located in East Anatolia Region which is mostly 
affected by continental climate conditions, It has semi-continental climate conditions. Also, the basin gets expand 
from east to west. When these two cases are evaluated together, it is clear that they deeply effect the dispersion of 
both population and settlements. Known as only one basin, Lake Van Basin actually consists of 20 different sub-
basins. Analyzes about the research area were evaluated and every findings was showed and expressed on the 
maps and tables.  
Key words:Lake Van Basin, Altitude Step, Population, Settlement. 
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1. Giriş 

Yeryüzünde bir mekânın coğrafi şartlarını belirleyen ana unsurlardan biri hiç şüphe yok ki o 
yerin denizden ne kadar yüksekte olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla yükseklik kavramı bir mekânın var 
olma ve bir şekilde kabul görme değişkenlerini belirleyen ve aynı zamanda diğer birçok coğrafik unsuru 
da doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilen bir kavramdır. Denizlere göre yükseklik tarihin her 
döneminde konjoktürel olarak bazen tehdit, bazen fırsatlar sunnuştur. Ancak değişmeyen tek gerçek 
vardır ki, o da bir alanın yüksekliğinin o alanın hem fiziki hem de beşeri olaylarını derinden etkilediği 
gerçeğidir. Denizlere göre yükseltinin artması özellikle iklim elemanları açısından çoğunlukla tehdit 
olarak algılansa da dünyanın belirli mekânlarında bu durum bir fırsat olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
Orta enlemlerde deniz seviyelerinde bir yerleşmenin başta iklim elemanları açısından olmak üzere diğer 
birçok değişken açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesine karşılık, aynı durumun ekvator 
bölgesinde bir yerleşmede bir tehdit olarak algılanması pekâlâ mümkündür.  Dolayısıyla yükseltinin 
yerleşmeyi ve nüfusu derinden etkileyen bir faktör olarak ele alınması ve haklı olarak bulunduğunuz yer 
dünyanın neresindedir sorusunun sorulması anlamlıdır. Zira dünyanın neresinde olduğunuz bilgis i 
yükseltiyle ilişkilendirildiğinde yerleşmelerin nitelik ve nicelikleri ile nüfusun sayısal durumu daha da 
anlamlı olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, denilebilir ki yükselti, insan ve insana ait, nüfus, yerleşme, 
ulaşım, ekonomik faaliyetin şekli ve büyüklüğü, turizm ve daha birçok faaliyeti etkilemekte ve büyük 
ölçüde de düzenlemektedir.  

Bugün var olan yerleşmelerin büyük çoğunluğunun ortaya çıkışında ve farklılaşmasında temel 
belirleyici güç doğa olsa da, nüfusa ilişkin birçok değişkenin belirleyicisi büyük ölçüde ekonomik 
değişkenler olmuştur. Diğer bir ifadeyle yerleşmelerin niceliklerini ve kuruluş yerlerini ağırlıklı olarak 
doğal değişkenler belirlerken, niteliklerini ve sayısal büyüklüklerini büyük ölçüde ekonomik 
değişkenler belirlemektedir. Bu durum ülkelerin veya daha küçük ölçüde bölgelerin gelişmiş lik 
durumlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda araştırmaya konu olan Van Gölü Havzasındaki 
yerleşmeler ve nüfusun sayısal büyüklüğü yükselti kademelenmesine göre ele alınmış ve irdelenmiştir.  

Van Gölü havzasında yükselti ve nüfus ilişkisinin bir havza ölçeğinde ele alınmasının temel 
nedeni, havzanın kapalı bir havza olması ve olası iklimdeki değişikliklerin havzayı derinden etkileyeceği 
gerçeğidir. Zira havzadaki yağış, sıcaklık ve buharlaşma değerleri incelendiğinde havzanın geleceğine 
ilişkin olumsuz sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Alaeddinoğlu ve Yılmaz tarafından 2012 
yılında tamamlanan "Van Gölü Havzasının Su Bilançosu" isimli çalışma bu durumu doğrular 
niteliktedir. Zira çalışmada, sıcaklık, yağış, buharlaşma ve akım değerleri hem gerçek hem de modele 
göre verilmiş ve elde edilen bulgulardan havzanın su bilançosu çıkarılmıştır. Araştırma bulguları,  
havzada yaşanan sıcaklık ve buharlaşma artışının, Havzanın geleceğine ilişkin endişe verici olduğunu 
ortaya koymaktadır. Söz konusu havzanın kapalı bir havza olduğu düşünüldüğünde sorunun önemi daha 
da artmaktadır. Dolayısıyla havzadaki yerleşmelerin ve nüfusun bilgisine sahip olmak, gerçekleşecek 
tehditlerin doğru yönetilmesini sağlayacak ve büyük oranda karar vericilerin işini kolaylaştıracaktır.  

2. Havzanın Fiziki Coğrafik Özellikleri 

Jeolojik ve Jeomorfolojik özellikler: Van Gölü Havzası jeolojik ve jeomorfolojik yapısından 
kaynaklanan özellikler nedeniyle kısa mesafede değişikliklere uğrar ve bu durum havza içerisindeki 
nüfusun alansal dağılışını ve yerleşmelerin yükselti kademelerine göre farklılaşmasını doğrudan etkiler .  
Van Gölü Havzası, değişik jeolojik birimlerin bulunduğu bir pencere özelliğindedir. Van Gölü 
Havzasının bu günkü görünümünü kazanmasında en önemli faktörler tektonik ve litolojik yapıdır. Bu 
bağlamda, Van Gölü Havzasını jeomorfolojik bakımından üç farklı üniteye ayırmak mümkündür: a) 
Güneyde yer alan eski Bitlis kütlesi, b) Van Gölü ile Türk-İran sınırı arasında mesozoik-tersiyer 
arazilerinin ve aynı zamanda ekseriye yeni depolarla kaplı depresyonların yer aldığı bir saha, c) Taze 
volkan konileri ve lav sahaları ile kaplı batı kısmı. Ayrıca bu üç ünite arasında yer alan ve bölgenin esas 
coğrafi unsurlarından biri olan Van Gölü’dür (Erinç, 1953; 60). Van Gölü’nün güney kesimi doğu-batı 
uzanımlı Güneydoğu Toroslar ve bunların doğudaki uzantısı üzerinde bulunan Gevaş Dağları ile 
çevrelenmiştir. Bu kesimde yükseltisi 3000 m’yi geçen birçok tepe vardır. Kavuşahap Tepesi (3634), 
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Çadır Dağı (3537 m), Hasanbeşir Tepesi (3503 m) gibi oldukça yüksek sayılabilecek tepeler yer 
almaktadır.  

Şekil 4:Van Gölü Havzasının fiziki haritası Şekil 2: Tali havzaların dağılışı 
 

Van Gölü havzasında oluşmuş ovalar nispeten büyük akarsu kaynaklarının yer aldığı ve eğim 
şartlarının müsait olduğu doğu bölümünde gelişmişlerdir. Eğim ve toprak şartlarının müsait olduğu bu 
alüvyal sahalar verimli birer tarım alanıdır. Bölümün ekonomik yaşamında önemli yere sahip olan bu 
ovalar, aynı zamanda yerleşme ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardır. Van Gölü kıyısında 
yer alan alüvyal ovaların önemlileri, Ilıca (Zilan) Çayı ve kollarının taşıdığı malzeme ile oluşan Erciş 
ovası, Bendimahi Çayı boyunca uzanan Muradiye ovası, Değirmendere (Akköprü Çayı), Doni (Gölardı), 
Zemobat gibi küçük akarsu ve mevsimlik derelerin oluşturduğu nisbeten büyük olan Van ovası, 
Adilcevaz’ın kuzey doğusunda bulunan Arın ovası ve araştırma sahamızın da bir kısmının içinde 
yeraldığı gölün güney doğu kısmında yeralan 45 km uzunluğunda, 7 km kadar genişliğinde ve 135 
km2’lik bir alana sahip olan Gevaş-Gürpınar ovası yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bütün ovalar 
bugün olduğu gibi geçmişte de bölge insanının vazgeçilmez zenginlik kaynaklarındandı. Bu zengin 
alüvyal ovaların sulanması amacıyla bölgede kurulan ilk medeniyetlerden olan Urartular döneminde 
baraj, gölet ve sulama kanalları yapılmıştır. Bu kanalların en önemlilerinden biri 52 km uzunluğa sahip 
Şamran kanalıdır. Gürpınar’ın yukarı kaymaz köyünden çıkan Şamran kaynağından başlayıp, Edremit 
kasabasını kat tetikten sonra Van Ovasına kadar uzanır.  

Klimatik Faktörler: Van Gölü havzası içerisinde yer alan kıyı bölgeleri Doğu Anadolu iklimi 
içerisinde karasallık derecesinin önemli ölçüde hafiflediği bir mikroklima alanıdır. Bu durumun başlıca 
nedeni havzanın ortasında yer alan ve alanı 3574 km² yi bulan Van Gölü'dür. Sularının, karalara göre 
daha geç ısınıp ve daha geç soğuması, Van Gölü kıyılarında bulunan alanların kış mevsiminde çevre 
bölgelere göre daha sıcak olmasını sağlarken, yaz mevsiminde de sıcaklıkların aşırı yükselmesini 
engelleyerek karasallığın hafiflemesine neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, en soğuk ay olan 
ocak ortalaması Van’da –4.0° iken, 400-500 m. daha alçakta bulunan Muş’ta bu değer  -7.8° dir. Aynı 
şekilde temmuz ortalaması Van’da 22.0° iken, Muş’ta  24.8° dir. Örneğin Van Gölü’nün  yerinde bir 
ova bulunmuş olsaydı, şu ana kadar –20 ve –25° olarak ölçülen en düşük sıcaklıklar, -40°’lere kadar 
düşeceği söylenebilir. Zira aynı değer Muş’ta –33°, Ağrı’da ise –45.6° olarak ölçülmüştür (Komisyon, 
1997). Bir diğer etken olarak, barometre minimumlarının, zaman zaman güneydeki Toros vadilerinden 
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ve bu arada özellikle Bitlis Vadisi Rahva Çukurluğu üzerinden Van ve çevresine kol vermeleri ve 
Akdeniz’in ılık havasını buralara kadar getirmiş olmaları ihtimal dâhilindedir (ArdeL, 1945; 97-98). 

Gerek yıllık ortalama sıcaklıklar ve gerekse ocak ve temmuz ortalamaları bakımından Van Gölü 
çevresi istasyonları arasında fazlaca bir fark yoktur. Genel olarak yıllık ortalama sıcaklıkları 8-9° 
arasında değişen bu istasyonlar, Doğu Anadolu’nun şiddetli karasal ikliminin temel niteliği olan uzun 
ve soğuk kışlar ile kurak ve kısa yazların nispeten hafiflemiş bir tipini ortaya koyarlar. Ortalama 
sıcaklıkların aylık gidişine bakıldığında açıkça görülebileceği gibi, kış aylarında çok önemli bir sıcaklık 
düşüşü söz konusu olmadığı gibi, yaz aylarında da çok aşırı sıcaklıklar görülmez. Ancak kıyı 
ovalarından yüksek dağ ve platolara çıkıldıkça az da olsa iklimde bir değişiklik söz konusu olur. Kıyıya 
oranla oldukça yüksek ve dağlık alanlarda kış devresi uzun, yaz devresi daha kısadır. Ortalama 
sıcaklıklar (Ağrı 5.9, Başkale 6.2, Çaldıran 4.3)  kıyıya oranla daha düşüktür. Karın yerde kalış süresi 
artar. Bu olumsuzluklar yüksek alanlarda hem yaşamı ve hem de ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. 
Bunun yanında kıyı ovaları ve depresyonlarda iklimin müsait olması, tarım alanlarının başta olmak 
üzere buralarda toplanmasına, buna bağlı olarak ta nüfus ve yerleşme alanlarının bu kesimlerde 
yoğunlaşmasına neden olmuştur.  

Van Gölü Havzasında, sıcaklık koşulları bakımından görülen benzerlik yağış değerlerinde 
görülmez. Genel iklim özelliklerini anlatırken değindiğimiz gibi, Güneydoğu Toroslar’ın ılıman ve 
nemli havası Rahva Düzü aracılığıyla Van Gölü’nün Güneybatısından girme olanağı bulurlar ve bu 
civarların daha fazla yağış almalarına neden olurlar (Ardel, 1945; 97-98). Yağış miktarı doğuya doğru 
gidildikçe azalır. Yıllık yağış miktarı Tatvan’da 796 mm., Ahlat’ta 578 mm., Gevaş 525 mm., Erciş’te 
458 mm., Çaldıran 514 mm., Başkale 435 mm., ve doğudaki Van’da 380.6 mm. dir. Bunun en önemli 
nedeni, güneybatı ve güneyden giren hava kütlelerinin kuzey ve kuzeydoğu kısımlarına ulaşıncaya kadar 
nem bakımından fakirleşmeleridir (Gürbüz, 1994; 55). Bu nedenle, gölün güneyi cephe yolları üzerinde 
bulunduğu için daha fazla yağış almaktadır. 

Hidrografya :Van Gölü’nün batı, kuzeybatı ve güney kıyılarında topografyanın kıyıdan itibaren 
dik bir eğimle yükselmesi sonucunda büyük akarsular oluşamadığı gibi var olan akarsuların boyları  da 
kısadır. Buna karşılık gölü besleyen Ilıca (Zilan), Deliçay, Bend-i Mahi, Karasu, Güzelsu (Hoşap), Kotur 
Çayı ve Gedik Çayı gibi nispeten büyük akarsular hep doğu bölümünden kaynaklanmakta olup geniş 
kıyı ovaları oluşturmaktadırlar. Daha kısa boylu ve az su taşıyan akarsular ise (Köyaltı Deresi, Tilki 
Dere, Büyük Dere, Destedüzü Deresi, İrşat Çayı, Kırkgeçit Deresi, Çatak Suyu, Çığı Suyu, Akköprü 
Çayı) çoğunlukla yatakları boyunca ve kısmen de kıyıda küçük alüvyal ovalar oluşturmaktadır. 
Genellikle fay ve şaryaj hatlarını takibenden bu akarsular dar ve derin vadiler içinden akarlar.  Yukarıda 
belirtilen akarsuların tamamının yıl içinde akışları mevcuttur. Bunların dışında yağış dönemlerinde akışa 
geçen geçici akarsular da yer almakta olup çoğunlukla kıyı yakınlarında yağışın ve eğim derecesinin 
azalmasına bağlı olarak kaybolurlar. 

3. Havzanın Beşeri Coğrafya Özellikleri 

Bir bölgenin sosyal yapısını oluşturan ve değiştiren en önemli faktörlerden biri hiç şüphe yok 
ki nüfustur. Bunlardan özellikle nüfusun mutlak miktarı, cinsiyete göre dağılımı, artış hızı, şehirli veya 
köylü olma özelliği, iktisadi faaliyet dallarına göre dağılımı, yaş gruplarına göre ayırımı, eğitim seviyesi 
v.b. özellikleri bölgenin yeniden yapılanması ve kalkınmasına ilişkin planlama çalışmalarının önemli 
belirleyicilerindendir. Nüfusun birçok özelliği insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulmasında, 
gelişmesinde ve yaşatılma sürecinde temel belirleyici olmuştur. Şüphesiz nüfusun bu özellikler i 
günümüzde artarak devam etmektedir. Bu anlamda Van Gölü Havzasının bugününü yorumlamak ve 
geleceğine projeksiyonlar tutmak ancak geçmişini anlamakla mümkündür. Dolayısıyla havzanın nüfus 
açısından dününe bakmak gerekmektedir. Bilindiği üzere Anadolu, bir bütün olarak jeopolitik ve 
matematik konum açısından oldukça uygun bir yerdedir. Bu konumu jeolojik evrim açısından da 
desteklenmiş ve eski dünya karalarının merkezi bir yerinde yer almasına neden olmuştur. Şüphesiz bu 
durum Anadolu’nun,  seferlere, göçlere ve seyahatlere açık bir geçiş noktası olarak görev yapmasının 
yanında, tarihin her döneminde, tampon bir bölge olarak varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Bu durum 
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Anadolu'nun yoğun bir yerleşmeye sahne olmasına, sayısız ulus, kültür ve medeniyete beşiklik 
yapmasına ve sürekli olarak el değiştirmesine neden olmuştur. Böylece, bu topraklarda, belli bir sınıfa, 
kültüre ve ulusa mal edilemeyecek olan bir mozaik meydana gelmiştir.  

Tarihi süreç içinde birçok medeniyetin geçit töreni mekânı olarak varlığını sürdüren Van Gölü 
Havzasının tarihi, yapılan kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda M.Ö. 15.000-8.000 tarihlerine kadar 
uzandığı şeklindedir (Belli 1975).  Havza içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar 
sonucu elde edilen bulgular, kesintisiz bir kültürün varlığını ortaya koymaktadır. Tilkitepe de ve Ernis 
mezarlıklarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, bölgenin Kalkolitik, Bronz ve Demir çağları ile ilgili 
bilgiler edinmemizi sağlamaktadır (Belli, 1979: 20). Ancak bununla birlikte yinede Van Gölü 
Havzası’nın M.Ö. 2000’den önceki tarihine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
Neolitik çağın ne zaman başladığı kesin olarak belirlenememiştir. Ancak, Malatya- Elazığ bölgesinde 
yapılan kazılarda Neolitik devir kültürünü yansıtan hububat çeşitleri ve ehli hayvan kalıntılar ı 
bulunmuştur (Erzen, 1986; 15- 16). Bu kalıntılar ve Neolitik çağın en erken başladığı Mezopotamya 
Bölgesi’ne komşu olması dolayısıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nde M.Ö. 5000’den beri geniş çapta tarım 
kültürünün var olduğu kabul edilmektedir.  

4. Van Gölü Havzasında Nüfus ve Yerleşmeler 

Van Gölü Havzası, fiziki coğrafya açısından oldukça renkli olmasının yanında, farklı medeniyet 
ve kültürlerin etkisinde kalmış kadim yerleşmeleri bulunan ve bunun sonucu olarak ta çeşitli nüfus ve 
yerleşme yapısına sahip özel bir alandır. Araştırmaya konu olan alan aynı zamanda kapalı bir havza 
olması nedeniylede kendi içinde ele alınması ve birçok değişken açısından irdelenmesi gereken bir 
sahadır. Bunların başında da nüfusun en temel ihtiyacı olan su kaynaklarıdır. Zira içinde bulunduğumuz 
süreç incelendiğinde ki, özellikle kapalı havzalar açısından bir tehdit olarak kabul edilen küresel ısınma, 
yakın gelecekte havzada bir su sorununu gündeme getirecektir (Alaeddinoğlu, Yılmaz 2012). 
Dolayısıyla sahanın ihtiyacı olan suyun bir şekilde havza yönetimi marifetiyle gerçekleştirilmesi ve su 
kaynaklarının yükselti ve havzalar ölçeğinde doğru kullanılması bir ihtiyaçtır. Ayrıca diğer ekonomik 
değişkenler açısından da havzada yerleşmelerin ve nüfusun dağılışının bilinmesi birçok açıdan 
sürdürülebilir bir yaklaşımın sergilenmesi açısından gereklidir. 

Nüfusun ve yerleşmelerin özellikleri, dağılışları ve geliştirilen nüfus stratejileri konulu 
çalışmalarda ağırlıklı olarak il sınırları esas alınmıştır. Ancak bu çalışmada esas amacın havza yönetimi 
bağlamında yerel yöneticilere ve karar vericilere havzadaki nüfus ve yerleşmenin hem dikey hem de 
yatay yönde nasıl bir dağılış gösterdiğini ortaya koymak suretiyle katkıda bulunmak olduğundan havza 
sınırları esas alınmıştır. Bilindiği üzere havzalar çevrelerinden özellikle su ve ona ilişkin her türlü 
yaklaşımda bağımsız ele alınmalı ve kendi içinde değerlendirilmelidirler. Hele söz konusu olan bu havza 
kapalı bir havza ise bu durum daha da hayati bir önem taşımaktadır. Zira havzalar su kaynakları 
açısından kendi içerisinde değerlendirilir ve kaynakları oranında zengin ya da fakir diye nitelendirilir ler.  
İşte tam bu noktada çalışmaya konu olan alanın kapalı bir havza olması, havzadaki nüfus ve 
yerleşmelerin dikey ve yatay yönde dağılışını daha anlamlı kılmaktadır. Zira mevcut su kaynaklarının 
havzadaki nüfusu destekleyip desteklemediği ya da gelecekte nasıl bir yapının oluşacağı gibi soruların 
araştırılması için, öncelikle nüfus ve yerleşmelerin yükselti kademelenmelerine göre nasıl bir dağılış 
gösterdiği sorusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Alaeddinoğlu ve Yılmaz tarafından 
2012 yılında tamamlanan bir araştırma projesinde ele alınan "Van Gölü Havzasının Su Bilançosu" isimli 
çalışma önemli bir referans olmuştur. Dahası bu çalışma havza yönetimi gerekliliğini ortaya koymuş ve 
buradan hareketle Havzadaki nüfusun dikey ve yatay dağılışı ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  
Dolayısıyla Van Gölü Havzasında nüfusun ve yerleşmelerin yükselti kademelerine göre dağılış ı 
şeklindeki bu çalışma bu soruya cevap aramak üzerine gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Bu bağlamda 
öncelikle havza sınırları CBS tabanlı programlarda yeniden çizilmiş ve havza içerisindeki bütün 
yerleşmeler ve nüfusları tek tek girilmiştir. Programın veri tabanına 2010 nüfus bilgileri esas alınarak 
sonuçlar işlenmiştir.  
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Bu bağlamda araştırma konusu ve alanına geçmeden Türkiye’nin yükselti kademelenmesine ya 
da daha genel olarak ortalama yükseltisine dünya ile kıyaslanması açısından bakmakta fayda vardır. Bu 
çerçevede Türkiye dünya ile kıyaslandığında ortalama yükseltisi açısından daha yüksek bir ülke olduğu 
görülmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, yüksek yaylalardan ve dağlardan oluşmuş homojen olmayan bir 
arazi yapısına sahiptir. Nitekim ülke arazisinin ortalama yükseltisi 1132 m’yi bulur; Anadolu’nun 
ortalama yükseltisi 1162 m, Trakya kesiminin ortalama yükseltisi ise 180 m’dir. Türkiye yüksek bir ülke 
olmasına karşılık, ülkede düzlükler geniş yer kaplamaktadır. Örneğin 814 578 km2 kadar olan ülke alanı 
içinde %45 den fazla bir oranı, yani yaklaşık 375 000 km2 kadar alanı alçak ve yüksek düzlükler,  başka 
bir ifade ile ovalar ve platolar oluşturur. Ülkenin deniz seviyesine göre yüksek olması, yüksek kuşakların 
geniş yer kaplaması basta fiziki faktörler olmak üzere beşeri ve ekonomik tüm coğrafi unsurların 
çeşitlenmesine, bölgesel ve yöresel farklılıklar göstermesine neden olmuştur (Doğanay, 1995). 
Dolayısıyla Türkiye’nin bugün almış olduğu görünüm yüz milyonlarca yıllık uzun bir evrimin, kabaca 
orta Miyosen’den sonra başlayarak günümüze kadar süren, düşey ve yatay atımlı faylanmalar ve blok 
hareketlerin yani neo-tektonik safhanın eseridir (Şaroglu ve Yılmaz, 1987; Erinç, 1988). 

Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olması başta fiziki coğrafya şartlarının tesisinde ve 
dolayısıyla fiziki coğrafyanın etkisiyle de beşeri coğrafyanın şekillenmesinde etkilidir. Zira yükselti,  
sıcaklık, yağış, toprak oluşumu, bitki örtüsü ve daha birçok değişken ortaya konulurken bu değişkenlerin 
aslında beşeri coğrafyanın şekillenmesini ve ne oranda yaşanılacağının sınırlarını da belirlediği ortaya 
çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin yükselti kademelenmesi başta nüfusun sosyal ve ekonomik yönü 
olmak üzere nüfusun dağılışını ve yoğunluğunu belirleyen en temel faktördür. Örneğin iç bölgelerde 
nüfusun büyük çoğunluğu çevresine oranla daha düşük yükselti değerleri arz eden çöküntü ovalarına ve 
depresyon bölgelerine toplanmıştır. Yükselti kuşaklarıyla nüfus dağılış düzeni arasında, sıkı bir 
paralellik vardır. Gerçekten de ülke içi bölgelerde yüksek kesimlere karşılık gelen plato yüzeyleri, dağ 
sıraları, yüksek volkanik dağ kütleleri hemen hemen boş denecek kadar çok seyrek nüfuslu bölgelerdir. 
Bu bölgeleri çevreleyen alçak kesimlere karşılık gelen platolar, depresyonlar, ovalar nispeten yoğun 
nüfuslanma bölgeleri olarak göze çarpar. Türkiye genelinde yükseltinin artığı kesimlerde paradoks 
yerleşmeler  bile yaklaşık 2000 ile 2400 metrelerde genel olarak sona erer. Bu durum yükseltiyle beraber 
iklim şartlarının değişmesi sonucunda ekip dikmeye dayanan tarımsal faaliyetlerin önlenmiş olmasından 
ileri gelir (Doğanay, 1995). Yükselti ile doğru orantılı bir şekilde gelişen ve değişen nüfusun alansal 
dağılışı ve yoğunluğu iç bölgelerde ve kıyı bölgelerinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin kıyı 
bölgelerinde başlıca nüfus yoğunluk bölgeleri 0 m ile yaklaşık 500-600 m’ler arasındaki yükselti 
kuşaklarıdır. Daha yüksekler, örneğin 700-800 m’lere doğru eğimli ve dağlık bölgelerde nüfus 
yoğunluğu çok dikkat çekici bir şekilde azalır ve daha yükseklere doğru artık devamlı yerleşme sekilerli 
ortadan kalkar. Bunların yerini mezra ve yayla gibi geçici kır yerleşme şekilleri alır (Doganay, 1995). 
İç kesimlerde, birbirinden uzak ve dikey sınırları daha yüksek yörelerde yerleşmeler göze çarpar. 
Örneğin İç Anadolu’da ortalama yükseltisi 800 ile 1000 metreyi bulan Konya Ovası, 800 metreyi bulan 
Eskişehir Ovası, Haymana Platosu ve Kayseri, Nevşehir illeri oldukça yoğun nüfuslanmış yörelerdir. 
Doğu Anadolu bölgesinde yoğun nüfuslanma bölgeleri genel olarak tektonik ovalar ve havzalar 
bölgeleridir. Örneğin Erzincan Ovası 1200 metre, Erzurum Ovası 1750-1875 m, Elazığ, Bingöl, Muş ve 
Malatya ovaları 800-900 ile 1000 metre dikkat çekici bir şekilde nüfuslanmıştır. Böyle olmakla birlikte 
Türkiye’nin kıyı bölgeleri ile iç bölgeleri arasında nüfus dağılış yapısı bakımından çok belirgin bir 
farklılık vardır. Örneğin denizlerde kıyısı olan yaklaşık 26 adet ilimiz Türkiye alanının yaklaşık % 27,9 
‘unu oluşturup, ülke nüfusunun % 50’sini barındırmaktadır. Zira kır nüfusu açısından olaya 
baktığımızda 0-500 metre arasındaki yükseltiye sahip alanın toplam yüzölçümü %17,5’dür. Yerleşim 
şartlarının uygun olması, kırsal nüfusun %40’ını aşan kesiminin burada toplanmasına sebebiyet 
vermiştir (Sergün, Ümit, 1994: 18) yerkabuğunu birçok noktada kesen, fay adını verdiğimiz kırık hatları 
üzerine denk gelirler. Bu bölgeler, depremler bakımından aktif bölgelerdir. Bu nedenle de, özellikle bu 
bölgelerde, sık sık depremler meydana gelmekte; bunlardan bazıları büyük can ve mal kayıplarına yol 
açmaktadır. Örneğin en yeni deprem felâketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 17 
127 can kaybı olmuş ve 41 000 konut yıkılmıştır; 12 Kasım 1999 Düzce depreminde ise 845 kişi 
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ölmüştür. (Doğanay, 1995). Bu kadar can ve mal kaybının yaşandığı bu bölgeler depremlere rağmen sık 
nüfuslanmış bölgelerdir. 

  
Şekil 3: Nüfusun dağılışı Şekil 4:Tali havzalara göre nüfus büyüklüğü 

Çizelge 2:Doğu Anadolu ilerinde yükselti kademesine göre kırsal nüfus dağılışı 
 Doğu Anadolu ilerinde yükseltilere göre kırsal nüfus dağılışı 
 Kırsal Nüfus  0-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 Toplam 
Van 430.548 - - 245.5000 185.000 430.500 
Bitlis  169.162 4.000 20.000 123.000 21.500 169.000 
Ağrı 276.435 - 6.500 202.000 68.000 276.500 
Bingöl 130.269 2.000 84.000 43.000 1.000 130.000 
Elazığ 205.342 62.500 137.000 6.000  205.500 
Erzincan 144.635 2.000 96.500 36.500 9.500 144.500 
Erzurum 376.838  10.000 297.000 70.000 377.000 
Hakkâri 97.126 8.500 10.500 54.500 23.500 97.000 
Kars 182.871 500 14.000 88.000 80.5000 183.000 
Malatya 353.945 6.7500 201.500 84.000 1.000 354.000 
Muş 294.151  226.500 63.000 4.500 294.000 
Tunceli 39.108 7.500 21.500 10.000  39.000 
Şırnak 141.869 72.000 27.500 25.000 17.500 142.000 
Ardahan 94.031   65.000 29.000 94.000 
Iğdır 87.052 60.500 10.000 11.000 5.500 87.000 
Toplam 3.023.382 287.000 865.500 1.354.000 516.500 3.023.000 
Yükseltilere Göre % 9.49 28.63 44.79 17.09 100 

Kaynak: Khalaf, 2006:187 
Türkiye, genel itibarıyla yukarıda da ifade edildiği üzere denizlerden ortalama yükseltisi fazla 

ve oldukça engebeli bir ülkedir. Bu özelliği ülke genelinde kırsal yerleşmelerin sayısal olarak fazla 
olmasına neden olmuştur. Genel olarak tarım ve hayvancılık ekonomisine dayalı bu yerleşmeler sayısal 
olarak fazla olmalarına karşın nüfuslanma açısından çok büyük sayılmazlar. Araştırma sahasının da 
içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi kırsal yerleşmeler açısından oldukça yoğun sayılan bir bölgedir. 
Zira bir bütün olarak bölgenin yüksek olması nüfusun 1000 m’lerin üzerinde yoğunlaşmasına neden 
olmuştur. Bölgede nüfusun yaklaşık olarak yarısı 1500-2000 m’ler civarında yaşamaktadır (Çizelge 1). 
2010 yılı verilerine göre kırsal alanda 3.023.000 kişinin yaşadığı görülmektedir. 
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Van Gölü Havzasında yükselti kademelenmesine göre nüfusun nasıl değiştiği konusu ele 
alınırken, havzayı Doğu Anadolu Bölgesinden soyutlamadan ancak yükselti kademelenmesi nüfus 
ilişkisini havza ölçeğinde incelemenin faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Doğu 
Anadolu bölgesinde ve araştırma alanımız olan Van Gölü Havzasında köylerin nasıl bir özellik 
gösterdiklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bölge genelinde köylerin kuruluş yerlerine bakıldığında 
genellikle dağ etekleri, sırt, yamaç, vadi ve ovalarda toplandıkları görülmektedir. 1981 yılında Doğu 
Anadolu bölgesindeki köylerin %23-24’ü düzlüklerde, geriye kalan %76-77’si, çeşitli derecelerden 
eğimli alanlarda kurulmuştur. Bölgede köylerin yaklaşık olarak %5’i nehir kenarlarında, %19- 20 ova,  
%22-25 sırt, %20-22 vadi, %29-30 eteklerde kurulmuştur (Khalaf, 2006:187). Bu oranlar bölgedeki iller 
düzeyinde değişiklik gösterebildikleri gibi Van Gölü Havzasında da değişmektedir. Havzanın güneyinde 
ve batısında dağ eteği, sırt, yamaç ve vadi köyleri ağırlıktayken, kuzeyde ve özelliklede doğuda ova 
köyleri sayısal olarak artmaktadır. Ova köylerinin büyük kısmı çevredeki büyük akarsula rın 
oluşturdukları ovalar ya da iç kesimlerde kalan Çaldıran Ovası gibi alanlarda yoğunlaşmışlardır.   

Yükselti kademelenmesine göre havza nüfusunu işlemek, ancak havza sınırlarının doğru bir 
şekilde tespit edilmesi ve havza içerisindeki nüfusun bu çerçevede veri tabanlarına işlenmesiyle 
mümkündür. Bu gerekçeyle hem 1/25.000 ve 1/50.0000 ölçekli haritalar üzerinde gerçekleştirilen havza 
sınırı tanımlaması bilgisi hem de bizzat havza alanında gerçekleştirilen uygulamalı alan çalışmasıyla 
ortaya çıkan tespitler neticesinde havzanın toplam alanın 17.280 km² olduğu, ancak Erçek Gölü 
havzasının çıkarılması halinde alanın 13672 km² olduğu ortaya konmuştur. Toplamda 17.280 km²’lik 
alana sahip olan Van Gölü kapalı havzası yeryüzü şekilleri ve özellikle de yükselti kademelenmesi 
açısından incelendiğinde görüleceği üzere kısa mesafelerde yükseltinin arttığı ve kapalı bir havza olması 
münasebetiyle doğal olarak gölden çevreye doğru yükseldiği şeklindedir. Şüphesiz bu özelliği havza 
içerisindeki yerleşmelerin hem alansal dağılışını hem de yükselti basamağına göre dağılış ın ı 
etkilemiştir.  

Havza sınırlarını ve yükselti kademelerini gösteren şekiller incelendiğinde görüleceği üzere 
Bahçesaray ve Başkale ilçelerinin tamamı havza sınırları dışında kalırken, Gürpınar ilçesinin ( 4012 km² 
nin 2322 km² si) 5/3’ü, Saray’ın (946 km² nin 199 km²si ) 5/1’i Çatak ilçesinin (1925 km² nin 220 
km²’si) yaklaşık 9/8’i, Gevaş ilçesinin (787 km² nin 647 km²si) 6/5’i, Tatvan ilçesinin (1291 km² nin 
538 km² si) yaklaşık 5/2’si havza sınırlarına dâhildir. Dolayısıyla havza bir bütün olarak incelendiğinde 
şehirlerin göl kıyısında geliştikleri görülecektir. Zira Başkale, Çatak ve Bahçesaray ilçe merkezleri 
havza sınırları dışında kaldığından geriye kalan bütün ilçe merkezleri ki, başta nüfussal olarak en büyük 
kent merkezleri olan Van, Erciş ve Tatvan olmak üzere, Ahlat, Adilcevaz, Gevaş, Edremit ve Gürpınar 
kent merkezlerinin yükselti kademelenmesindeki yerleri 1650-1750m leri arasındadır. Geriye kalan 
Muradiye, Özalp ve Çaldıran ilçe merkezleri ise nüfussal olarak önemli değerler ifade etmemektedirler. 
Havzada yer alan 547 yerleşmelerin nüfus büyüklüklerine bakıldığında görüleceği üzere, yerleşmelerin 
nüfus büyüklüklerinin fazla olmadığı, ağırlıklı olarak küçük sayılacak yerleşmelerin sayıca fazla olduğu 
anlaşılmaktadır. Zira havzada yer alan yerleşmelerin %11,7'sinin nüfusu 2000 kişinin üzerinde olurken, 
% 16,1'i 1000 kişinin üzerinde ve %72,2'sinin nüfusu ise 1000 kişiden az şeklinde sıralandığı 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla havzada yer alan yerleşme nüfuslarının sayıca küçük olması, bunların 
büyük oranda gelişmediklerini ve ağırlıklı olarak köy yerleşmeleri olduklarını göstermektedir. Sayıca 
fazla, ancak nüfus açısından küçük sayılacak kırsal yerleşmelerin nüfusları yükselti kademelenmesine 
göre dağılışı incelendiğinde nüfusun dağılışının yeryüzü şekilleri ve verimli tarım alanlarıyla yakından 
ilişkili oldukları anlaşılmaktadır.   

Nüfusun Van Gölü seviyesi (1650 m) esas alınarak bir kademelenmesi yapıldığında 2010 yılı 
verilerine göre toplam 547 köy ve 1.014.645 nüfus havza sınırları içinde bulunmaktadır. Nüfus 
kademelenmesini yaparken 100 m aralıklarla incelemek ve ona göre değişimi işlemek doğru olacaktır.  
Dolayısıyla 1650 m’den değil 1700m ve aşağısı, 1700m-1800m …. ve 2500m’ye kadar olan aralık 
100’er metre arayla işlenmiştir. Bu bağlamda 2010 yılı verilerine göre nüfusun  % 55.83’ü (566212 kişi) 
1700m ve altında yaşamaktadır. Bu alan gölün hemen kıyısındaki yerleşmeleri tarif etmektedir. 
Özellikle büyük yerleşmelerin bir kısmı ve ova köyleri bu yükseltide kurulmuşlardır (gelişmişlerd ir).  
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1700m ve altında yer alan yerleşme sayısı 64 olup toplam yerleşme sayısının % 11.71’ni 
oluşturmaktadır. Daha öncede ifade edildiği üzere en büyük yerleşme merkezleri göl kıyısına yakın 
yükseltide bulunmaktadırlar. Dolayısıyla havzanın en kalabalık nüfusunu barındıran 1650-1700m 
aralığında gelişmiş olan Van şehri başta olmak üzere diğer önemli şehirlerden dolayı 1650-1700m’ler 
arası en yoğun yerleşilmiş alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Çizelge 2). Toplam nüfusun % 
55.83’ünü barındıran yükselti kademesi, ulaşılabilirlik açısından uygun olduğu gibi ekonomik 
faaliyetlerin gelişmesine ve çeşitlenmesine de uygun şartları sağlamaktadır.  

 
Çizelge 3: Yükselti Basamaklarına Göre Nüfus    Çizelge 4: Yükselti Basamaklarına Göre Köyler 
Yük.  
Bas. 

2010 
Nüfus  

%   Grup 
 No 

Yük. 
 Bas. 

Yerleşme  
Sayısı 

% 

<1700 566212 55.83   1 <1700 64 11.71 
1700-1800 129930 12.84   2 1700-1800 97 17.72 
1800-1900 56128 5.55   3 1800-1900 66 12.02 
1900-2000 54562 5.39   4 1900-2000 66 12.02 
2000-2100 114539 11.30   5 2000-2100 119 21.77 
2100-2200 50629 5.01   6 2100-2200 62 11.39 
2200-2300 21665 2.16   7 2200-2300 36 6.58 
2300-2400 11980 1.20   8 2300-2400 23 4.22 
2400-2500 4683 0.48   9 2400-2500 8 1.47 
>2500 2309 0.24   10 >2500 6 1.10 
Top 1014645 100   Top  547 100 

 
Çizelge  5:Yıllara göre havzaların toplam nüfusları 

Havza Adı 2010 
Nüfus  

Havza Adı 2010 
Nüfus  

Havza Adı 2010 
Nüfus  

Zilan-Surfesor 76724 Engil-Gevaş 1402 Zilan-Deliçay 0 
Zilan Deresi 40898 Gevaş Deresi 13572 Kotum-Surfesor 65406 
Deliçay 87390 Kotum-Gevaş 14438 Surfesor Deresi 11656 
Bendimahi-Deliçay 8298 Uzuntekne 712 Kotum Çayı 2805 
Bendimahi Nehri 93691 Erçek Gölü 62250 Göllü 2428 
Karasu Nehri 75491 Erçek-Karasu-Engil 395311 Toplam 1014645 
Engil Nehri 49634 Karasu-Bendimahi 10531   

Yoğun nüfuslanma açısından diğer önemli yükselti basamağı 1700-1800 m aralığıdır. Bu alan 
içerisinde 97 yerleşme yer almaktadır. Söz konusu yükselti basamağında toplam nüfusun % 12.84’ü ( 
129.930 kişi) yaşamaktadır. 1800-1900m’ler arasında yer alan 66 (%12.02) yerleşmede ise toplam 
56.128 kişi (%5.55) bulunmaktadır. 1900-2000 m’ler arasında yer alan toplam yerleşme sayısı 66 
olurken yaşayan kişi sayısı 54.562 kişidir. Oysa 2000-2100 m’ler arasında yer alan yerleşme sayısı 119 
(%21.77) olurken yaşayan kişi sayısı 114.539 (%11.30) şeklindedir. Görüldüğü üzere yükseltinin 
artmasına karşın hem yerleşme sayısı hem de doğal olarak nüfus artmıştır. Şüphesiz havzanın fiziki 
haritası incelendiğinde bu durumun gayet doğal bir gelişme olduğu anlaşılacaktır. Zira söz konu yükselti 
kademesi özellikle yukarıda da ifade edildiği üzere yüksek kesimlerdeki düzlükleri ve ovaları ifade 
etmektedir. Şekil 2-3, incelendiğinde başta Çaldıran ovası olmak üzere, Özalp ve diğer ilçelerin bir kısım 
nispeten az eğimli arazileri bu yükseltilerde yer almaktadır. 2100 metreden sonra yerleşme sayısı ve ona 
bağlı olarak nüfus tedricen azalmaktadır. 2100-2200 metrelerde bulunan yerleşme sayısı 62 adet olup 
toplam yerleşme sayısının %11,39’na karşılık gelmektedir. Toplamda 50629 (%5,01) kişinin yaşadığı 
yerleşmelerin büyük bir kısmı, Havzanın doğu kesiminde olduğu görülmektedir.  2200 metrelerden 
sonra nüfus ve yerleşme sayısı hızlıca azalmakta ve toplamda 2200-2300 metreler arsında 21665 
(%2,16) kişi ve 36 yerleşme bulunmaktadır. Çizelge 2 ve Çizelge 3 den de anlaşılacağı üzere bu 
yükseltilerden sonra nüfustaki ve yerleşme sayılarındaki düşüş devam etmekte ve Havza toplamı 
içindeki yerleşme sayısı ve nüfus miktarı oransal olarak giderek azalmaktır. Öyle ki, geriye kalan 3 
aralıktaki nüfus ve yerleşme sayısı ve oranlarına bakıldığında bu oranların nüfus için %1,9 ve yerleşme 
sayısı için ise % 6,79’a karşılık geldiği görülmektedir. 
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Şekil 5: Van Gölü Havzasında Yerleşmelerin Yükselti Kademelerine Göre Dağılışı 

5. Sonuç 

Nüfusun ve yerleşmelerin yükselti kademesine göre dağılımını ele alan araştırma sonuçlarına 
göre, yerleşmelerin %11.71’sinin yer aldığı 1700 metre altındaki yükselti kademesinde toplam nüfusun 
% 55.83’ü yaşamaktadır. Söz konusu yükseltilerde kurulmuş olan Van, Erciş, Ahlat, Tatvan ve 
Adilcevaz gibi kent merkezleri nüfusun yoğun olarak yerleştiği alanlardır. Göl seviyesinin 1650 
metrelerde olduğu düşünüldüğünde, 1700 metreler civarında yer alan yerleşmelerde nüfusun % 50'den 
fazlasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu alan içerisinde yerleşme sayısının az olmasına karşın 
büyük yerişleşmelerin varlığı nüfusun yoğunluğunu artırmıştır. Bu durumun temel nedeni, yerleşmelerin 
göl kıyısında kurulmuş olmaları, verimli tarım alanlarının varlığı ve diğer coğrafi değişkenlerin olumlu 
yansımaları neticesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

İkinci olarak nüfusun (% 12.84) en yoğun yaşadığı yükselti aralığı 1700-1800 metreler arasıdır.  
Bu yükselti de yer alan yerleşme sayısının (97) toplam içindeki oranı %17.72’dir. Havzada 1800 
metrelerden sonra nüfusun sayıca azaldığı gözlense de, bu durumun 2000-2100 metrelerde birden 
farklılaşarak yerleşme sayısının en fazla görüldüğü alanı temsil etti anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
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söz konusu metreler arasında yerleşmelerin ve nüfusun belirgin bir şekilde sayıca arttığı ve bu yükseltiler 
arasında yerleşmelerin, %21.77’si, nüfusun ise % 11.30’unun yaşadığı görülmektedir. Bu yükselti 
aralığına bakıldığında, alanın yüksek düzlüklerden oluştuğu ve söz konusu düzlüklerin ise önemli bir 
kısmının ovalardan meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere canlıların en temel gereksinimi olan su, içinde bulunduğumuz süreçte ve dahası 
iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğimizde su sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çok 
daha önemli bir konu hâline gelen su sorunu Türkiye ölçeğinde değil, havzalar ölçeğinde ele alınmalı 
ve havza yönetimi şeklinde kendini göstermelidir. Bu gerçekten hareketle, bir milyonu aşan (1.014.645 
bin kişi) nüfusu ve toplam yağışın % 40’tan fazlasının akışa geçtiği Van Gölü Havzası su potansiyelinin 
doğru tespit edilmesi ve su yönetiminin daha rasyonel planlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, havza 
incelendiğinde, yağış, sıcaklık, buharlaşma ve akım değerlerinde görülen farklılıklar yanında, nüfusun 
yoğunlaştığı bölgelerde de farklılıklar olmaktadır. Alan olarak en büyük tali havzalar Van Gölü’nün 
doğusunda yer almaktadır. Bu alanlar, nispeten büyük akarsuların aktığı alanlar olduğu gibi, yoğun 
nüfus ve tarım faaliyetinin yapıldığı alanlardır. Bu alanlar aynı zamanda iklim değişikliğinden de en çok 
etkilenen sahalar (Alaeddinoğlu, Yılmaz, 2012) olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus açısından yoğun, 
su bütçesi açısından açık veren (Erçek-Karasu-Engil Havzası gibi) bu alanlar, gelecekte daha fazla nüfus 
yoğunluğuna sahne olacaklardır. Bu durum daha küçük havzalarda sürdürülebilir bir hâl almaktan 
çıkacak ve söz konusu alanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklardır. Tali havzaların büyük bir 
bölümünde bugün için, su sorunu ciddi bir tehdit olarak görülmese de bazı havzalarda küçük de olsa 
sorunların görülmeye başlandığı gözlenmiştir. 
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Filyos Çayı Vadisi (Aşağı Çığır) ve Yakın Çevresinde Arazi 

Kullanımı 

Land use of the Filyos Valley and adjacent areas 

Murat Özgür Karaçelebi*, Mesut Elibüyük 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Sıhhıye –Ankara 

Öz: Batı Karadeniz'in önemli bir nehri olan Filyos Nehri, Ilgaz ve Köroğlu Dağları'ndan beslenerek birçok kolun 
birleşmesiyle oluşan ve geçtiği yerlerde farklı adlarla da anılan bir nehirdir. Gökçebey'den itibaren geniş tabanlı 
bir yataktan akar, Filyos'un doğusunda bir delta oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Gökçebey'den Filyos'a kadarki 
bu alan Aşağı Filyos havzasını oluşturur. Bu havza aynı zamanda önemli bir projeyle anılmaktadır. "Filyos Vadisi 
Projesi" olarak adlandırılan bu proje, özellikle Zonguldak’ta öne çıkan ekonomik sorunlar ın çözülmesine ve 
kalkınmasına imkan sağlayacak büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 
destek ve yatırımlar bu alanı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Buna bağlı olarak meydana gelecek olan hızlı 
nüfus artışı, birçok sorunu da beraberinde tetikleyecektir.Bu durum, alanda arazi kullanımı konusunda ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmesini, uygulanmasını ve kontrolünün etkin şekilde yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır.‘’Filyos Çayı Vadisi (Aşağı Çığır) ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı’’ adlı bu çalışmada, araştırma 
sahasındaki mevcut arazi kullanımını ortaya koymak ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler:  Filyos Vadisi, Arazi Kullanımı, FilyosVadisi Projesi, CBS  
Abstract:Filyos River, a major river in the Western Black Sea , formed by the merger of many headwaters fed from 
the Ilgaz and Köroğlu mountains and a river where it is also known by different names each area it flows. Filyos 
River flows from broad-based riverbed down from Gökçebey , creating a delta into the Black Sea to the east of  
Filyos. This area -Gökçebey to Filyos- constitutes the Basin of Lower Filyos.This basin at the same time refers to 
an important project. " Filyos Valley Project", seen as a great opportunity to allow for economic development and 
the resolution of outstanding issues in Zonguldak. Consolidations and investments under the project will make this 
area a center of attraction. In parallel with this rapid population growth, it will set off many problems with it 
.Under this circumstances,it necessitates serious work to be carried out on the use of land in the area, which makes 
implementation and control it effectively." Land use of the Filyos Valley and adjacent areas" study aims to put 
forward the existing land use in the field and identifing the problems. 
Keywords:Filyos Valley, Land Use, Filyos Valley Project, GIS 

1.Giriş 
Ilgaz ve Köroğlu Dağları’ndan beslenerek, birçok kolun birleşmesiyle oluşan ve geçtiği yerlerde 

farklı adlarla anılan Filyos Nehri, Batı Karadeniz’in önemli akarsularındandır. Bu çalışma Filyos 
Nehri’nin aşağı çığırı ile sınırlandırılmıştır. Yenice ve Devrek Çayı’nın birleştiği  Gökçebey ilçesinden 
itibaren geniş bir vadi tabanında örgülü bir drenaj sistemiyle akarak, Filyos kasabasının doğusunda 
denize ulaştığı yere kadar olan bu alan, Filyos Nehri’nin aşağı çığırını oluşturmaktadır.  
 

 

                                                             
* İletişim yazarı: M. Özgür Karaçelebi , e-posta: m.ozgur_1985@hotmail.com   
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Foto 1.Filyos Nehri (Kıranburnu Tepe’den Saltukova’ya bakış) 

Filyos Nehri  adını üzerinde kurulacak olan liman projesiyle duyurmuş, uzun yıllar boyunca 
yöre insanı için de büyük bir beklenti halini almıştır. “Filyos Vadisi Projesi” olarak bilinen proje, 
zamanla sadece bir liman projesi olma özelliğinden sıyrılarak, geniş çaplı (serbest bölge, endüstri 
bölgesi, termik santral, baraj ve taşkın koruma yapıları gibi) kalkınma projesine dönüşmüştür. Projenin 

gerçekleştirilmesi, özellikle Zonguldak’ta öne çıkan ekonomik sorunların çözülmesine ve kalkınmasına 
imkan sağlayacağı gibi Batı Karadeniz Bölümü’nün önemli bir ticaret merkezi konumuna gelmesin i 
sağlayacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan destek ve yatırımlar bu alanı bir cazibe merkezi 
haline getirecek, hızla gerçekleşecek nüfus artışı sorunları da beraberinde getirecektir. İşte bu noktada, 
mevcut haliyle yetersiz olduğu çok açık bir şekilde görülen altyapı ve yerleşim alanları, bu hızlı nüfus 
artışı ve yayılmaya karşı hazırlıksızdır. Bu durum, alanda geleceğe yönelik adımların doğru atılmasın ı 
ve  arazi kullanımı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirilmesini, uygulanmasını ve kontrolünün etkin 
şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada alanın mevcut arazi kullanımı ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  

1.1.Veri ve Yöntem: 
Çalışma için, sahanın 1:25.000 ölçekli topoğrafya ( F28 a1,a2,a3,a4 ve F28 d3,d4) haritaları,  

1:100.000 ölçekli jeoloji haritaları ve uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. CBS ortamında ilgili 
haritalar ve uydu görüntüleri koordinatlandırılarak, sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
bu çalışma kapsamında yazılı ve elektronik ortamlarda literatür taraması yapılarak mevcut alan hakkında 
bilgi toplanmış; sahada daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan da yararlanılmıştır. Belli 
aralıklarla gerçekleştirilen arazi gözlemlerinden fotoğraflar ve halktan bilgiler elde edilmiştir. Elde 
edilen tüm veriler coğrafyanın temel ilkeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, hazırlanan haritalarla 

birlikte ele alınarak sonuçlandırılmıştır. 
1.2.Çalışma Alanının Yeri, Sınırları  
Çalışma sahası Batı Karadeniz bölümünde, büyük kısmı Zonguldak ili sınırları   (32°00’00’’ ve 

32°11’28’’ doğu boylamları,41°15’00’’ ve 41°36’30’’kuzey enlemleri )   içerisinde yeralmaktadır.  
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Şekil 1.Çalışma sahasının lokasyon haritası 

             
Şekil 2. Çalışma Alanının Fiziki Haritası                                 Şekil 3. Çalışma Alanının Jeoloji Haritası  
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Şekil 4. Çalışma Alanının Topoğrafya Haritası                                 Şekil 5. Çalışma Alanının Jeomorfoloji Haritası 

1.3.Arazi Kullanım Durumu 

Bu çalışmada sahanın morfolojik birimleri baz alınarak arazi kullanımı sınıflandırılmışt ır.  
Bunlar; 

a) Yüksek platolar ve dağlık alanlar 
b) Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar 
c) Alüvyal ova ve vadi tabanı 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

1.3.1. Yüksek Platolar ve Dağlık Alanlar 

       
Foto 2. Yüksek Platolar ve Dağlık Alanlar                               Foto 3. Çaycuma köprüsün Bolat Dağı’na bakış                                                         
(Karaburun Tepe’den kuzeybatıya bakış) 

Yüksek plato ve dağlık alanlar çalışma sahasında çok az bir alan kaplamakla birlikte 
Gökçebey’in güneyindeki dağlık saha ile Bolat dağı ve çevresinde görülmektedir. Büyük oranda 
ormanlarla kaplı olup insan tahribatından korunmuş sahaları oluşturmaktadır. 
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Şekil 6. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı Haritası (Yüksek Plato)Şekil 7. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı (Alçak Plato) 
Haritası                                       

1.3.2. Alçak Aşınım Platosu ve Tepelik Alanlar 

Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar sahanın en geniş birimini oluşturmaktadır. Bu alanlar 
yoğun yerleşme, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlere bağlı olarak orman tahribatına uğramış sahalardır. 
Bu birim üzerinde, köy ve mahalle yerleşmeleri yeralmakla birlikte, dağınık bir doku sergiler. Bu 
alanlarda yoğun olarak gerçekleştirilen faaliyetleri, kuru tarım (başta buğday ve arpa olmak üzere), 
bahçe ve bazı uygun sahalarda küçük çapta seracılık oluşturmakta ve yine bu sahalardaki otlak alanlarda 
büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.  

       
Foto 4. Eğimli yamaçlarda görülen yerleşme ve tarım faaliyeti     Foto 5.  Çeprem Tepe yakınlarınlarında toprak kayması 

Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar, Alt-Orta Eosen yaşlı, Çaycuma  (Teç) ve Yığılca (Tey) 
formasyonlarının üzerine kurulmuştur. Bu birimlerin özellikle killi ve gevşek yapı göstermesi, alanda 
yağışlarla birlikte heyelan riskini yükseltmiş ve bu sahaların nadasa bırakılmaları da yine yağışlara bağlı 

erezyonu da hızlandırmıştır. 
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Şekil 8. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı (Vadi Tabanı) Haritası 

1.3.3. Alüvyal Ova ve Vadi Tabanı 
Alüvyal ova ve vadi tabanına baktığımızda ise başta yerleşme olmak üzere birçok faaliyetin bu 

alanda toplandığını görürüz. Düz arazilerin yerleşmeyi kolaylaştırması, geniş verimli tarım sahalarına 
sahip olması ve demiryolu ile karayolunun bu alandan geçmesi gibi birçok nedene bağlı olarak hem 
yoğun nüfuslanmış, hem de faaliyet türlerinin çeşitlendiğini görmekteyiz. Saltukova, Çaycuma ve 
Gökçebey gibi ilçeler bu sahada kurulmuştur.  

Yine bu ilçelerin çevresinde Filyos nehrinin kenarında bulunan köy ve mahallelerde, tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu sahaların engebesiz yapısı, verimli alüvyon 
toprakların varlığı, taban suyu seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı gürleşen otlak alanların varlığı 
bu sahada nüfusun yoğunlaşmasını sağlamıştır.  
 

       
    Foto 6. Otlak alanlar ve  büyükbaş hayvancılık (Akpınar köyü)   Foto 7. Şahnalar yakınlarında seracılık 
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Alçak aşınım ve tepelik alanların aksine bu alanda yerleşme, özellikle yol boyunca çizgisel doku 
sergiler. Fabrikaların ve sanayi sitelerinin de bu alanda yoğunlaştığı görülmektedir.  
                                       

       
Foto 8.  Çaycuma sanayi sitesi                                                  Foto 9. Bartın yolu uzerinde kum ve çakıl tesisi 
 

   Kum ve çakıl ocakları, vadi boyunca yoğun olarak yapılan bir diğer faaliyet türünü 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda hazır beton fabrikaları ve bunlara ait ürünlerin tesislerinin de entegre 
olarak bulunduğu görülür. 

   
Foto 10. Hazır beton fabrikası                                                     Foto 11. Kum çakıl eleme tesisleri ve beton fabrikası 
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Şekil 9 . Çalışma Alanının Arazi Kullanımı Haritası 
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Sonuç ve Öneriler 
Filyos Vadisi Projesi için bahsi geçen bütçe birçok kişinin iştahını kabartmakta hatta malesef 

bölge halkınında aynı şekilde arazilerimiz değerlenecek, kamulaştırmadan iyi paralar kazanacağız 
şeklinde ifadelerini duymaktayız. 

Bu durum, alanda arazi kullanımı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirilmes in i, 
uygulanmasını ve kontrolünün etkin şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak uygulanacak 
önlemlerin ve arazi kullanımı planlarının Filyos Vadisi ve çevresindeki coğrafi koşulların göz önünde 
bulundurularak yapılması gerekmektedir. Böylece Türkiye’nin de gelişmesinde bir adım olacak bu 
proje, sürdürülebilir ve doğaya uyumlu bir örnek olacaktır. 

Çalışma alanında çok geniş ve verimli tarım alanlarının ve otlak alanlarının varlığı dikkati 

çekmektedir.  
Son zamanlarda ise özellikle seracılık faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı görülmektedir. 

Yetiştirilen ürünlerin hemen yol kenarlarında kurulan tezgahlarda yada küçük kulübelerde satıldığı 
özellikle İstanbul ve Ankara’dan yöreye gelen turistler tarafından ilgi görülmektedir.Yine bölgede 
kurulan yerel pazarlarda satılan ürünler de yerini bu yerli üretimlere bırakmaktadır. Sorun ise bu 

faaliyetin bireysel olması ve özellikle üretilen ürünlerin depolanacığı soğuk hava depolarının olmaması 
ve kooperatif şeklinde yapılmamasıdır. Sadece civar köylerden toplanan sütler  Çaycuma Süt adı altında 
süt ve süt ürünleri olarak pazarlanmaktadır. 

Genç nüfusun ise hayvancılık ve tarım faaliyetlerinde bulunmaktan uzak kaldığı görülmektedir. 

Devlet koluyla bu konuda ciddi bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
Yapılaşmanın hız kazandığı ayrıca görülen diğer bir durumu oluşturmaktadır. Müstakil evlerin 

yıkılarak apartmanlara dönüştürüldüğü, diğer taraftan ise nehir kenarına doğru yönelim gösterdiği 
farkedilmektedir.  

Sıkça yaşanan sağnak yağışların meydana getirdiği sel; jeolojik yapının özelliğinden 
kaynaklanan heyelan tehlikesi göz önüne alınmalıdır. Zonguldak merkezde yaşanan bozuk ve plansız 
yerleşmenin benzerinin burada da oluşması engellenmelidir. 

Bölgede yeralan Filyos Antik kentinin ve yine yakın çevrelerde bulunan tarihi kalıntı ve 
yapıların korunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle arazi gözlemlerimiz sırasında arazinin defineciler tarafından delik deşik edildiğin i 
görüyoruz. 

Çaycuma’nın Kadıoğlu Mahallesinde bulunan Roma dönemine ait mozaikler ve Üçburgu 
mevkinde bulunan liman kalıntıları ile yer yer yıkıntıları görülen su kemeri yapıları ve köprüler yörede 
dikkati çekmektedir.Bu değerlere sahip çıkılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan bu yöre özellikle bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri içinde uygun yapı 
göstermektedir. Bu imkanlarında gözardı edilmemesi gerekmektedir.  

Özellikle akarsu yatağı boyunca yoğun faaliyet gösteren kum ve çakıl ocakları ile entegre 
tesisler dikkati çekmektedir.Yoğun şekilde üretim faaliyeti gösteren tesislerin denetiminin yapılması 
gerekmektedir. Yer yer nehrin akışını bile etkilediği görülmektedir.  

Yine kurulu sanayi sitelerinin tam doluluğunun sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun 

sadece yatırım eksikliğinden kaynaklanmadığı yöre halkının bu konuda isteksiz olduğu görülmektedir. 
Özelleştirilmeden önce SEKA Kağıt fabrikası ve Zonguldak Kömür İşletmeleri Çaycuma ve 

yakın çevresinin istihdamını oluşturuyordu. Önemini kaybeden ve işçi azaltan bu kurumlar yörede 
işsizliğin artmasına ve göçü hızlandıran neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son zamanlarda özellikle işsiz gençler kaçak kömür madenlerinde çalışmakta; kontrolsüz ve iş 
güvenliği olmayan bu madenlerde göçük altında kalmakta ve canlar yanmaktadır. 
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Yörede kısa süreli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar sağlanmalı ve yöre 
halkının eğitim ve seminer programlarıyla kalifiye elemanlara dönüştürülmesi gerekmektedir.  
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Tarihsel Süreçte Bucakların Yönetsel Bölünüş İçindeki Yeri ve 

Önemi 

In the historical process the importance and role of the subdistricts in the 

administrative division. 

Hülya Özçağlar1 
1 Karabük Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, Öğretim Görevlisi   
Öz: Bu çalışma, Türkiye’nin yönetsel yapısı içinde yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında uzun yıllar köprü 
görevi gören ve önemli işlevler üstlenen bucak yönetimlerini konu almaktadır. Tarihsel süreç içinde ülke 
topraklarının yönetsel bakımdan bölümlenmesinde bucak yönetiminin konumu ve işlevsiz hale gelmesindeki 
nedenler çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bucak yönetimleri, kanun ve nizamın, en küçük ünite olan köylere 
ulaştırılmasına aracı olmuş, üst yönetsel kademelerden aldıkları emirlerin yerine g etirilmesinde ve 
uygulanmasında büyük çaba sarf etmişlerdir. Böyle olmakla birlikte, bu yönetsel kademenin işleyişinde bazı 
aksamalar meydana gelmiş ve bucaklar zamanla işlevsiz hale gelmişlerdir. Bucak yönetimlerinin işlevsiz hale 
gelmesiyle dağınık ve küçük birimler halinde bulunan kırsal yerleşmelere götürülecek hizmetlerin dağılımında 
aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Aksaklıkların çözümü için devlet tarafından rasyonel bir hizmet politikasının 
uygulanması için gereken çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda 1970’li yıllarda kırsal alanlara götürülecek 
hizmetlerin yer alacağı yerleşim merkezlerinin seçimi gündeme gelmiş ve bucak modeline benzer proje önerileri 
geliştirilmeye başlanmıştır. Uygulamaya konulan “merkez köy” ve “köy-kent” projeleri ile teşkilatlı bir bucakta 
bulunan hizmet birimlerinin merkez olarak seçilmiş yerleşmelerde yer alması öngörülmüşse de kaynak yokluğu 
nedeniyle uygulamalar sınırlı ölçekte kalmıştır. 6330 sayılı kanunla yönetsel alanları bütünüyle büyükşehir 
belediyelerinin hizmet alanı haline getirilen 30 ilde bucak teşkilatlarının kaldırılması, diğer 50 il için herhangi bir 
düzenleme yapılmaması il yönetimiyle ilgili farklı uygulamalar getirmiştir. Sonradan fark edilen bu durum 
10.09.2014 tarihinde çıkarılan 6552 sayılı yasa ile düzelti lmiş ve bucaklar tüm illerde kaldırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Bucak, bucak yönetimi, yönetsel bölünüş, mülki idare, il, ilçe.  
Abstract: The study focuses on subdistrict administrations, within the scope of Turkish administrative structure, 
that have long been functioning as a bridge between local administrations and the central administration and have 
crucial obligations. The content of the study is the place of subdistrict administration in administrative distribution 
of the home land and reasons for disfunctioning throughout history. Subdistrict administrations have had an 
intermediary role in spreading law and order to villages, the smallest units, and have made great efforts to follow 
and carry out orders of top administrative units. However, there have been certain failures in this administrative 
unit functioning and they have become inefficient over time. As a result of disfunctioning of subdistrict 
administrations, a lot of problems arose in the distribution of services to be transmitted to rural settlements in 
small, uneven units. Studies to apply a rational service policy by the government to settle the issues started. In this 
context, in the 1970s, selection of centers where services to be transmitted to rural areas would take place was on 
the agenda and pilot projects similar to the subdistrict model were developed. Although it was envisaged, with the 
“central village” and “village-town” projects implemented within this scope, that service units in an organized 
subdistrict would take place in the selected centers, project implementations were restricted due to lack of sources. 
Removal of subdistrict organizations in 30 provinces which were previously turned into service areas of 
metropolitan municipalities by law no: 6330 and lack of rearrangements in the other 50 provinces have led to 
different practices in provincial administration. If the present study that covers subdistrict admin istration in every 
aspect can contribute to the related disciplines, the predefined aim will be achieved. Later realized that this 
situation is corrected subdistricts in all provinces were abolished by law no: 6552, issued on 10.09.2014. 
Keywords: Subdistrict, administration of subdistrict, administrative division ,territorial administration, 
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province, district. 
1. Giriş 
Türkiye’nin yönetsel yapısı içinde yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında uzun yıllar 

köprü görevi gören ve önemli işlevler üstlenen bucak yönetiminin tarihsel süreç içindeki durumu, 
yönetsel kademelenme içerisindeki konumu bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Bucak yönetiminin 
tarihsel boyutu, bu yönetim biriminin tarihsel süreç içerisinde yönetsel anlamda geçirmiş olduğu 
değişikliklerle ilgilidir. Bucak yönetiminin mekân boyutu ise devletin toprak üzerinde örgütlenişinin bir 
sonucudur.  

“Bucak” sözcüğü 8. ve 11. yüzyıl Orta Asya Türkçesi’nde “buç ve gak” sözcüklerinin 
birleşiminden ortaya çıkmıştır. Sözcüğün kökünü oluşturan bıç ve biç sözcükleri zamanla değişime 
uğrayarak “buç” (kıyı, bitim yeri, uç) halini almıştır. Buçgak, köşe kesim kesit, açı, zaviye anlamlarına 
gelmektedir (Eyüboğlu, 1991: 103). “Buçgak” sözcüğü, fonetik olarak zamanla değişime uğrayarak 
“bucak” şeklini almıştır. Bucak, İngilizce’de corner, nook (köşe) ve subdistrict (ilçenin alt bölümü, 
nahiye); Fransızca’da, reccoin, coin, commune (nahiye); Almanca’da, ecke, kreis sözcükleriyle ifade 
edilmektedir. Osmanlıca’da ise zaviye, künç (köşe) karşılığını almaktadır. Bucak kelimesi, bir dönem 
padişah çocuklarının (şehzadelerin) sarayda yaşadığı dairelerini anlatmak için de kullanılmış t ır 
(Sertoğlu, 1986: 58). 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1945 yılında Türkçeleştirilmesinden önce 
bucak, “nahiye” adıyla anılmış2; anayasanın Türkçeleştirilmesinden sonra ise nahiye sözcüğünün yerini 
bucak sözcüğü almıştır.  

 Osmanlı taşra teşkilatında, yönetsel birimlerin alt bölümünü ifade eden kazalar, yönetsel ve 
coğrafi açıdan çeşitli sayıda köy, mezra ve aşiret guruplarının bulunduğu bölgelere bölünmekte ve bu 
bölgeler de nahiye (bucak) olarak adlandırılmaktadır (Şahin, 2006: 308). Bucakların XVI. yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin eyalet-sancak-kaza kademelenmesinde kazaların altında bir yönetsel kademe 
oluşturmadıkları, farklı sayıda köy ve mezraları kapsayan adli bir birim niteliği taşıdıkları ve alansal 
büyüklüklerinin genelde köy ve mezra sayısına göre değiştiği görülmektedir.  

Bucak kavramının tarihsel gelişimini incelemek, kavramın kullanıldığı dönemleri belirlemeyi 
zorunlu kılar. Bucak (nahiye) kavramının her tarihsel dilimde aynı anlama gelmeyişi; kavramı tarihsel 
dönemlere göre açıklamayı gerektirir. Yapılan tarihsel dönemlendirme, Osmanlı Devleti’nin hem beylik 
hem de imparatorluk biçimini içermekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti devletini de kapsamaktadır. 
Bucak yönetimi, Osmanlı Devleti’nin imparatorluk dönemi içinde ise Tanzimat öncesi ve sonrası olmak 
üzere iki dönem halinde ele alınacaktır. Başlangıç koşullarının sonraki gelişmeler üzerindeki etkisi 
ihmal edilemeyeceği için öncelikle Cumhuriyet’in, Osmanlı döneminden devraldığı bucak yönetimi 
mirası üzerinde durulmuştur. Buradaki en önemli husus, kavramın ne zaman yönetsel bir kademe olarak 
kabul görüldüğünü ve bu kabul öncesinde ne şekillerde varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkarmaktır.  

2. Tanzimat Öncesi Dönemde Bucak Yönetimi  
Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren imparatorluk sınırlarına sahip değildir. Bu nedenle 

beylik dönemindeki mekânsal ölçek ile imparatorluk dönemindeki mekânsal ölçek birbirinden farklıdır.  
Aynı durum Cumhuriyet dönemi için de geçerlidir. Bu nedenle sözü edilen dönemlerin hepsinde nahiye 
kavramının anlamsal karşılığı aynı değildir. Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu 
                                                             
2 Nahiye,  Arapça bir sözcük olan “nahv” den türeyerek nahiye halini almıştır. Kelime anlamı olarak kenar, bir 
şeyin yan kısmı, taraf, yön anlamlarına gelmekte; Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Tarama Dergisi’nde 
nahiye kelimesinin çeşitli lehçelerdeki karşılıklarına da rastlanmaktadır. Buna göre nahiye, Çağatay lehçesinde: 
Baygızı, Badgızı, Ercin; Başkurt lehçesinde İlev; Kazan lehçesinde Tire, Asabe kelimelerini karşılamaktadır. Bu 
karşılıklardan birkaçı hariç, diğerlerinin herhangi bir sosyal topluluğu ve bu topluluğun yönetim ve ihtiyaç 
anlamlarını kapsamadığını görülmektedir. Nevahi ise nahiye kelimesinin çoğul halidir ve birden çok nahiyeyi ifade 
etmektedir.  Nahiye tabiri, bir dönem, liva ve kazalar dışında doğrudan coğrafi ve yönetsel birimleri ve bölgeleri 
ifade etmek için de kullanılmaktadır. Nahiye, XV. ve XVI. yüzyıllarda bazen vilayetin eş anlamlısı olarak 
kullanılmakta; bazen de vilayetten daha geniş bir bölgeyi tanımlamaktadır. Ayrıca bu yüzyıllarda özellikle 
konargöçer grupların yerleştiği belli sayıdaki köy topluluğu olan “bölük” ve daha çok mülki ve mali bakımdan 
küçük köy topluluklarını hatırlatan “divan” ile de yönetsel/coğrafi yönden aynı anlamlara gelmektedir. Ayrıca 
nahiye, İstanbul örneğinde olduğu gibi üç, dört mahalleden oluşan bir semte veya önem li bir caminin muhitine 
ve mahallelerine de işaret etmektedir (Şahin, 2006: 308).  
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toprağa/mekâna göre yapılan dönemlendirme şu şekildedir: beylik dönemi (1300-1453), İstanbul’un 
fethiyle başlayan yükseliş dönemi (1453-1579), duraklama dönemi (1579-1699) ve gerileme/dağılma 
dönemi (1699-1922) (Kunt vd, 1997: 9). Bu dönemlerde “nahiye” kavramı farklı şekillerde 
kullanılmıştır. Alan yazında, nahiye kavramının anlamsal karşılığının ne olduğu konusunda bir 
birliktelik sağlanabilmiş değildir. Nahiye kavramı bazen bir yönetim birimini, bazen de coğrafi 
bakımdan küçük veya büyük bir çevreyi ifade etmektedir. Eyaletin bir kesimini anlatmak için “Nahiye -
i Tokat an eyalet-i Rumiyye-i Sugra” (Rum eyaletinin Tokat nahiyesi) şeklinde kullanılan kavramın, 
bugünkü anlamına yaklaşık olarak “Nahiye-i Dömeke an kaza-i Çatalca der liva-i İnebahtı” biçiminde 
de kullanıldığı görülmektedir. Örneğin nahiye kavramı, “Nahiye-i Sivas” ifadesiyle de bir vilayete 
karşılık gelmektedir (Türk Ansiklopedisi, 1977: 78). Fakat burada kullanılan şekliyle vilayet kavramı 
“il” kavramı ile örtüşmemekte; Anadolu Selçuklu Devleti’nin “vilayet”i daha sonradan Osmanlı 
Devleti’nin tahrir defterlerinde nahiye olarak ifade edildiği için bu şekilde bir karışıklık ortaya 
çıkmaktadır (Baykara,1988: 77). Gökbilgin’e göre ise nahiye, “XIX. asrın ikinci yarısından itibaren idari 
teşkilatta mülki taksimatın en küçük parçasını bildiren bir tabirdir”(Gökbilgin, 1964: 37).  

 Osmanlı Devleti’nin beylik döneminde, genel olarak coğrafi bir birlik gösteren yerler nahiye 
adı altında toplanmıştır. Bu dönemde nahiyenin doğrudan yönetsel örgütlenmeye ait bir kavram olarak 
kullanılmadığı, Osman Gazi’nin Yenişehir’i fethedip, burayı merkez haline getirdikten sonra bazı 
yerlere bir takım tayinlerden anlaşılmaktadır. Kemal Paşazade’nin kayıt altına almış olduğu bu tayinler 
incelendiğinde, yer adlarının tanımlanması aşamasında nahiye kavramına yer verildiği görülmektedir. 
Örneğin, İnönü nahiyesi subaşılığına Gündüz Alp atanmıştır (Baykara,1988: 77). Gündüz Alp’in 
atamasının yapıldığı İnönü nahiyesi, yönetsel bir kademeyi değil mekânsal bir ölçeği belirtmektedir. 
Mekânsal bir ölçeğin, yönetsel bir kademeye dönüşebilmesi için o mekânsal ölçekte yönetsel bir 
teşkilatlanmanın var olması gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin beylik dönemde ise bu şekilde bir 
teşkilatlanmaya rastlanmamaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin yönetsel kademelenmesi yüzyıllar içerisinde değişiklik göstermektedir. 
Buna göre; XIV. ve XV. yy arası Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı aşağıdan yukarıya doğru; köy, kaza, 
sancak ve Beylerbeyilik (eyalet)3 şeklinde yönetsel ve askeri bir kademelenmeye tabi tutulurken; genel 
olarak kabul görmüş şekliyle, Beylerbeyilik ve sancak teşkilatına dayanan taşra yönetimi 17. yüzyıl 
sonlarından itibaren değişikliğe uğramaktadır (Kunt, 1978: s.16). XIV. ve XV. yy arasında Osmanlı 
Devleti’nin taşra teşkilatı belirtildiği üzere; köy, kaza, sancak, Beylerbeyilik şeklindedir ve köylerin 
üzerinde yönetsel bir birim olarak nahiye yerine kazalar yer almaktadır. Akdağ’a göre, XV. yy’da 
özellikle İstanbul’un fethiyle başlayan yükseliş döneminde Osmanlı Devleti’ni; yönetsel bakımdan 
büyük vilayetlere4, vilayetleri sancaklara, sancakları da kazalara ayırmak hatalıdır. Akdağ, vilayet -
sancak-kaza şeklindeki kademelenmenin tarihçilerin, modern devletin toprak üzerindeki örgütleniş 
şablonunu o döneme uyarlamasının bir sonucu olarak doğduğunu belirtmektedir (Akdağ, 1955: 59). 
Askeri amaçlar göz önünde tutularak oluşturulmuş kademelenme vilayet-sancak-kaza şeklinde iken, 
sivil hükümet5 kazalardan oluşmaktadır. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş toprakları yüzlerce 
kazaya bölünerek; buralarda yönetsel-yargısal örgütler kurulmuştur. Devletin yerine getirmekle 
yükümlü olduğu hizmetler, halka bu şekilde iletilmiştir (Akdağ, 1955: 59).   

Osmanlı Devleti’nin (klasik dönemde) temel yönetsel biriminin, sancak mı yoksa kaza mı 
olduğu tartışma konusu olmuş ve alan yazında bu konuda bir netlik sağlanamamıştır. Osman Gazi 
döneminden itibaren fethedilen yerler sancak adı altında bir takım bölgelere ayrılmış ve askeri-örfi işler 
sancak beyine yönetsel-adli konular da o yerin kadılarına verilmiştir (Uzunçarşılı, 1947: 38). Sancak 
kavramının tam anlamıyla ne zaman yönetsel bir birimi karşıladığını kestirmek bu nedenle zordur. XIV. 
yüzyıl boyunca sancak kademesinin başında bulunan sancak beyinin mülki idare amiri mi yoksa sancağı 
altında belirli bir bölgenin birliklerini toplayan bir komutan mı olduğunu belirlemek güçtür. Fakat 
sancak kademesinin XIV. yüzyıl sonrasında, askeri bir birimden ziyade yönetsel bir birimi nitelediği 

                                                             
3 1591 yılından sonra beylerbeyliği kavramı yerine “eyalet” teriminin kullanılmaya başlandığı ihtimali üzerinde 
durulmaktadır. Eyalet konusunda bkz. İnalcık, 1954. 
4 Büyük vilayet; eyalete eş değerdir. Çünkü vilayet usulüne öncelikle 1864 Vilayet Nizamnamesi’yle pilot bir 
uygulama olarak Tuna Vilayeti’nde geçilmiş ve bu usul 1867’de çıkarılan yeni Vilayetler Nizamnamesi’yle tüm 
Osmanlı topraklarına yayılmıştır. 
5 Hükümet kavramı modern devlete ait bir kavramdır. Burada sivil hükümet ile anlatılmak istenen, askeri amaçlarla 
oluşturulmuş olan yönetsel kademelenmenin dışında kalan yönetim birimidir. 
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söylenmektedir Kunt, Akdağ’ın ifadesinin6 tam tersi olarak, sancak kademesinin klasik dönemde önemli 
bir yönetsel birim olarak görüldüğünü tahrir defterlerine bakarak dile getirmektedir (Kunt vd, 1997: 16-
18).7 Ortaylı’ya göre de, fiziki sınır yönünden Türkiye’nin vilayetleri büyüklüğünde olan sancaklar, 
klasik dönemde Osmanlı taşra yönetiminin ana birimidir (Ortaylı, 1985: 59).  

XVI. yy Osmanlı yönetsel kademelenmesi içerisinde bir birim olarak sayılmayan nahiye, tahrir 
defterlerine bakıldığında yönetsel bölünüşte kendisini göstermektedir. 1563 yılına ait Maraş tahrir 
defterinde Maraş sancağının; Maraş, Elbistan, Zamantu, Güvercinlik ve Hısn-ı Mansur kazalarından 
meydana geldiği; bunlardan Maraş kazasının 12, Elbistan kazasının 8, Zamantu kazasının 4, Güvercinlik 
kazasının 3 nahiyeden oluştuğu; küçük alanlı olan Hısn-ı Mansur (Adıyaman) kazasında ise nahiye 
bölümlemesinin bulunmadığı görülmektedir (Yinanç, Elibüyük, 1988: xxx-xlvı). Adı geçen eserin 
başlangıcında yer alan çizelgede, Maraş sancağının yönetsel bölümlemesi kazalar ve bunların içinde yer 
alan nahiyeler bazında ele alınmış olup vergi nüfusu, köy ve mezra sayıları bu sistematiğe göre 
kaydedilmiştir.  

Elibüyük tarafından hazırlanan Maraş Livası Kazaları (1563) haritasında ise, sancağın sınırları 
ile içinde yer alan kazaların sınırları çizilmiş olup ayrıca her bir kazanın içinde yer alan nahiyelerin 
sınırları, nahiyelerin içinde bulunan karyeler (köy) ve mezralar gösterilmiştir (Yinanç, Elibüyük, 1988: 
xlı-xlvı). Aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibi, Maraş Sancağı, 5 kaza, 27 nahiye, 869 karye (köy) ve 917 
mezraadan oluşmaktadır. Zamantu kazası içindeki Pınarbaşı nahiyesinin, en fazla köy ve mezraya sahip 
olduğu dikkat çekmektedir (Yinanç, Elibüyük, 1988: xxxvı-xlı ve 3-4). 1563 yılına ait Maraş Sancağı 
tahrir defterinde sancak, kaza ve nahiye sınırlarıyla ilgili en önemli özellik, yönetsel birimleri belirleyen 
sınırların genellikle ya dağ ve tepelerin doruklarından ya da vadi ve sırtlardan geçirilmiş olmasıdır. 
Özellikle nahiye sınırları, coğrafi birlik oluşturan küçük yörelerdeki köy ve mezraları içine almaktadır. 

Tahrir defterlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre nahiyelerin, XVI. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nin eyalet-sancak-kaza kademelenmesinde kazaların altında bir yönetsel kademe 
oluşturmadıkları, daha çok küçük ölçekli coğrafi ünitelerdeki köy ve mezraları kapsayan adli bir birim 
niteliği taşıdıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu defterlerden nahiyelerin tımar sistemine göre sahip 
oldukları vergi nüfusları hakkında da bilgi edinilebilmektedir (Çizelge 1).  
                                        Çizelge 1. Maraş Tahrir Defteri’ne göre Maraş Livası’nın kaza ve nahiyeleri 

                                                             
6 Akdağ’a göre, “Osmanlı sivil idaresinin esasını ‘Kaza’ adını alan ve büyük bir kasaba veya şehir ile etrafında 
ona tâbi birçok köylerden ibaret olan bir bölge teşkil ediyordu. Şu halde, İmparatorluk arazisi bu şekilde yüzleri 
aşan kazalar halinde teşkil olunarak idare olunmakta idi.” (Akdağ, 1955:48).  
7 Tahrir defterlerinin idare bakımından önemi için bkz. İnalcık,1954. İnalcık’ın yayınladığı 835/1431-2 tarihli 
Arnavid sancağı defteri sureti Osmanlı arşivlerinde bulunan en eski tahrir defteri olmakla beraber bu gibi 
defterlerin bundan daha önce de hazırlanmış olduğu bilinmektedir. 

   Kazalar 
 
Nahiyeler 

Vergi 
nüfusu 

Karye 
(köy) 
sayısı 

Mezraa 
sayısı 

 
 
 
Maraş  

Maraş Merkez 3050 0 0 
1. Nahiye-i Maraş  2448 52 29 
2. Nahiye-i Camustil 1355 28 18 
3. Nahiye-i Kurupınar      321 8 21 
4. Nahiye-i Kemer 623 23 15 
5. Nahiye-i Keferdiz 929 21 26 
6. Nahiye-i Kara Hayıt 2113 54 43 
7. Nahiye-i Bazarcık 1970 49 28 
8. Nahiye-i Aladinek 409 8 17 
9. Nahiye-i Göynik 529 8 11 
10. Nahiye-i Bertiz 1140 25 28 
11. Nahiye-i Zeytun 2076 12 40 
12. Nahiye-i Yenice Kal’a 575  17 32 

  Güvercinlik 
1.  Nahiye-i Güvercinlik 1433 43 62 
2.  Nahiye-i Tiyek 275 12 18 
3. Nahiye-i Kargılık 511 17 12 

Elbistan 

Elbistan Merkez 891 0 0 
1. Nahiye-i nefs-i Elbistan 1341 18 15 
2. Nahiye-i Nargele 961 22 18 
3. Nahiye-i Ahsen Dere 1081 28 27 
4. Nahiye-i Sarsab 1999 43 34 
5. Nahiye-i Aynü’l-Arus  877 21 27 
6.Nahiye-i Nurhak 345 11 14 
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                          Kaynak: Refet Yinanç, Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri (1563) , s. XXX-XLVI. 

Yukarıdaki çizelgede de görüldüğü üzere nahiyelerin farklı sayıda köy ve mezraları 
bulunmaktadır. Sınırlarının genişliği de genelde köy ve mezra sayısına göre değişmektedir. Her Osmanlı 
nahiyesinin özel bir adı vardır. Bunların büyük bir kısmı ana yerleşim yerinin ismini alırken, bazıları ise 
asıl merkezin adını değil coğrafi konumunu ve ekonomik özelliğini yansıtan adları almaktadır. Bu 
durum belli bir merkezi (nefsi) olmayan nahiyeler için de geçerlidir (Şahin, YIL: 308). Belirtmek gerekir 
ki, sözü edilen nahiye birimi yönetsel bölünüş açısından var olmakla birlikte yönetsel bir kademelenme 
içerisinde yer almamaktadır. Çünkü nahiye, herhangi bir yasal düzenleme ile Tanzimat öncesinde 
yönetsel birim olarak tanımlanmamış; adli bir birim olarak düzenlenmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin yönetsel bölünüşünde kazaların alt birimlerini adli birim niteliği taşıyan 
nahiyeler oluşturmaktadır. Bu nedenle kazaların yöneticisi konumundaki kadı ile kadının adli 
görevlerindeki yardımcısı (naip) arasında yakın bir bağ vardır. Osmanlı İmparatorluğu, adli örgütlenme 
bakımından kazalara ayrılmış ve her kaza birimi doğrudan Divan-ı Hümayun’a bağlanmıştır (Ünal, 
1999: 199). Kazalar, sancakların altında yer alan birimlerdir ve herhangi bir yargı bölgesinin askeri işleri 
hariç diğer yönetsel, hukuki ve yerel işlerinin kadılar tarafından görülmesi nedeniyle yönetsel teşkilat 
içerisinde yerlerini almışlardır (Uzunçarşılı, 1984: 91). Kazanın yönetsel ve adli yönden başı olan kadı8,  
belli bir kaza veya sancak bölgesine tayin edilmektedir. Her iki durumda da kendisine ait görevleri bu 
bölge dâhilindeki şehir, kasaba, nahiye ve köylerde yerine getirmekle yükümlüdür (Ortaylı, 1976: 97). 
Büyük ve küçük kazalarla, sancak ve eyalet kadılığı olmak üzere iki sınıf olan kadılık, kazanın askeri 
işleri hariç olmak üzere diğer yönetsel, hukuki ve mahalli işlerinden sorumludur. Şer’i ve hukuki 
hükümlerin uygulayıcısı olan kadı, aynı zamanda hükümetin emirlerini de yerine getirmektedir 
(Uzunçarşılı, 1984: 83-91).  

Osmanlı kadısının konumuz açısından önemli olduğunu düşündüğümüz görevi, adli teşkilat 
içerisindeki görevidir. Görev yaptıkları kazalarda bulunan şer’i mahkemelerin başı olan kadılar, nikâh, 
miras taksimi, yetim ve mal-i gaibin muhafazası, vasi tayin ve azli, vasiyetlerin ve vakıfların 
hükümlerine riayet edilmesinin nezareti, cürüm ve cinayet vs. bütün davalara bakmaktadırlar 
(Uzunçarşılı, 1984: 108). Kadı, mahkeme işlerinde kendisine yardımcı olması için kaza dairesi içindeki 
küçük birimlerin yani her bir nahiyenin başına o mahalin (yerin) uleması içerisinden bir naip (yardımcı) 
atamaktadır (Ortaylı, 1976: 98). Naip mahkemesinin bölgesi için kullanılan nahiye tabiri buradan 
gelmektedir (Ortaylı, 2008: 272). Şer’i mahkemelerde kadılar adına çeşitli hizmetlerde görev yapan naip 
sayısı, kadının tayin edildiği kazanın büyük/küçük olmasına ve iş yüküne bağlıdır. Şer’i memur olarak 
kadı tarafından tayin edilen naip, kaza kadısı adına o nahiyenin şer’i işlerine bakmaktadır (Uzunçarşılı,  
1984: 117). Kadı tayin ettiği naiplerin sayısını arttıramamakta; yeni bir naip tayini ile bölgesi içinde  
mahkeme kurması için, bunun gereğini merkeze arz etmesi ve gereken izni alması gerekmektedir 
(Ortaylı, 1976: 98).  

Ortaylı’ya göre, kadı adına davalara bakmak ve gerektiğinde keşfe çıkmak gibi görevleri olan 
naiplerin, kadının yetki sahasına giren her işlemi yapıp yapmadıkları belli değildir. Bunun yanı sıra; 
naibin görevi kötüye kullanması durumunda kadının naibi azledebilme yetkisinin olması, hiyerarşik 
yetki ve denetim üstünlüğünün kadıda olduğunun bir göstergesidir. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren 
kadıların naipleri usulsüz bir biçimde iltizam usulü ile atamaya başlaması bu sistemin bozulmasına yol 
açmıştır (Ortaylı, 1976: 98-99). Nahiye biriminin Tanzimat öncesi dönemde kadı/naip ilişkisi üzerinden 
yola çıkılarak; bir yönetsel birim şeklinde kabul edilip edilmeyeceği ise tartışma konusu olmuştur. 
Mustafa Akdağ, Osmanlı Müesseseleri adlı makalesinde Tanzimat öncesinde nahiyenin yönetsel bir 
birim olarak var olmadığını şu şekilde açıklamaktadır (Akdağ, 1955: 48)  

                                                             
8 Ünal’a göre, “Sancağa tabi bütün köyler, yönetsel-askeri açıdan sancak beyine, kazai (adli) açıdan kadıya 
bağlıdır.” (Ünal, 1999: 119).  

7. Nahiye-i Orta Niyabet 2805 52 36 
8. Nahiye-i Hurman 817 14 76 

Zamantu 

1. Nahiye-i Kala-ı Zamantu 961 28 38 
2. Nahiye-i Pınarbaşı 1951 56 100 
3. Nahiye-i Çörmüşek 2493 56 42 
4. Nahiye-i Hınzıri 766 17 25 

  Hısn-ı Mansur 
Hısn-ı Mansur Merkez 948 0 0 
Kaza-i Hısn-ı Mansur 5122 126 65 

                                Toplam 43115 869 917 
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 “Osmanlı sivil idaresinin esasını ‘Kaza’ adını alan ve büyük bir kasaba veya şehir ile 
etrafında ona tâbi birçok köylerden ibaret olan bir bölge teşkil ediyordu. Şu halde, 
İmparatorluk arazisi bu şekilde yüzleri aşan kazalar halinde teşkil olunarak idare 
olunmakta idi. Tanzimat’tan sonra kazadan daha küçük Yönetsel bölge olarak teşkil 
olunan nahiye evvelce mevcut değildi. Mamafih büyük bir köy veya kasaba ile etrafındaki 
birkaç köy bir vezirin veya bir diğer devlet adamının ‘dirliği (hassı)’ olarak nahiye adını 
taşıdığı gibi, birisinin zeametini teşkil eden köy grupları da aynı ismi taşımakta idiler.” 

Göyünç ise Akdağ ile aynı fikirde değildir. Göyünç, Akdağ’ın Celali İsyanları adlı eserinde; 
“nahiyelerde kadılar tarafından tayin edilen naiplerin çıkan olaylarda karar verdiklerini, voyvodaları 
kontrol ettiklerini ve subaşıların da naiplerin kararlarına göre hareket ettiklerini” dile getirdiğin i 
hatırlatarak; nahiyeyi yönetsel bir birim kabul etmiştir. Çünkü naipler bazı yönetsel işlerle uğraşan fakat 
mahalli kadılar tarafından atanan yönetsel memurlar ise nahiyeler de küçük birer yönetsel birim 
olmaktadır (Göyünç, 1969: 38-39). Fakat subaşı, voyvoda ve naipler arasındaki söz konusu bu ast-üst 
ilişkisi nahiyeyi yönetsel bir birim olarak tanımlamamıza yetmemektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere 
nahiyenin Tanzimat öncesi dönemde sadece yönetsel bölünüş içerisinde bir birim olarak var olması 
yönetsel bir kademe olduğu anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda yönetsel bir kademe olarak 
nahiyenin Tanzimat öncesi dönemde var olmaması onu tam anlamıyla yok saymamızı 
gerektirmemektedir. Nahiye birimi Tanzimat öncesi dönemde vardır. Fakat bu var oluş hukuki 
düzenlemelerle oluşturulmuş bir yönetsel örgüte sahip olan yönetsel bir kademe olarak değil; yönetsel 
bölünüş içerisinde bir birim şeklindedir.  

 
3.Tanzimat Sonrası Dönemde Bucak Yönetimi 
Tanzimat ile bozulan eyalet yönetiminin iyileştirilmesi, kamu gelirlerinin arttırılması ve devlet 

sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır (Akın, 1996: 31). Tanzimat sonrası dönemde bucak yönetimi 
ile ilgili önemli düzenlemelerden biri 1864 Vilayet Nizamnamesi’dir. 1864 Vilayet Nizamnamesi nahiye 
birimini; “Birkaç köyün toplanmasından meydana gelen yerleşmeler kaza olmayıp, kazalara ilhak 
edilerek (kazalara bağlanarak) nahiye itibar olunacaktır” şeklinde tarif etmektedir (Ortaylı, 1974: 87). 
Bu tariften de anlaşıldığı üzere 1864 Vilayet Nizamnamesi’ne göre, kaza ile köy arasında bir büyüklüğe 
ya da nüfusa sahip yerler nahiye kabul edilmektedir. Fakat Nizamname, nahiye birimi için herhangi bir 
yönetsel örgütlenme öngörmemiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesi’nde nahiye ile ilgili hükmün varlığına 
rağmen bu nizamnamede başka bir düzenlemenin olmaması nahiye yönetiminin kurulduğunu söylemek 
için yeterli değildir. Ortaylı’ya göre de, 1864 Vilayet Nizamnamesi’nde nahiye biriminin yönetsel 
örgütlenmeye sahip bir yönetim kademesi olarak tanımlanmamasının sebebi dış siyasete bağlı bir 
durumdur. Çünkü o dönemde nahiye olmaya uygun yerleşme merkezleri, imparatorluğun daha çok 
Rumeli vilayetlerinde bulunmaktadır. Rumeli’de Hristiyan çoğunluğun üye olduğu nahiye meclislerin in 
kurulmasını isteyen dış odakların olduğu göz önüne alındığında, 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin nahiye 
birimi için neden yönetsel bir örgütlenme oluşturmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 1864 Vilayet 
Nizamnamesi, nahiyeden söz etmekle beraber, kuruluşu, organları ve yönetim usulü hakkında hiçbir 
hüküm içermemektedir (Ortaylı, 1974: 88). 

Nahiye birimini, statüsü ile ayrıntılı bir biçimde düzenleyen ve onu ülke genelinde yönetsel bir 
kademe haline getiren nizamname, 1871 Vilayet Nizamnamesi’dir. 1864 ve 1871 Vilayet 
Nizamnameleri özleri itibariyle birbirini tamamlayan nitelikler göstermekte; her iki nizamname de 1876 
İdare-i Umumiyye-i Vilayet Talimatnamesi ile bir bütünlük oluşturmaktadır. 1864 Nizamnamesi’nde 
genel geçer bilgilerle belirtilen ve ne gibi bir içeriğe sahip olacağı belirsiz olan nahiye birimi, 1871 
Vilayet Nizamnamesi’nin hemen ilk maddesinde köy ile kaza arasında bir yönetim kademesi biçiminde 
yerini almıştır. Bu nizamnameye göre oluşturulan yönetsel kademelenme; vilayet-liva-kaza-nahiye ve 
köy şeklindedir. Ayrıca 1871 Nizamnamesi yapmış olduğu bu sınıflandırmayı hukuksal bir zemin 
üzerinde temellendirmiştir (Tural, 2005: 72).  

1864 Vilayet Nizamnamesi’nde sadece ismi geçen nahiye birimine 1871 Vilayet Nizamnamesi, 
tam otuz madde ayırmıştır.9 Bu nizamnameye göre kaza içindeki yakın köy ve çiftliklerin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulacağı söylenen nahiyeler diğer yönetsel birimlerde olduğu gibi bir yönetim 
merkezine sahip kılınmış ve bu merkezin konumu, nahiye merkezinin köylere olan uzaklığı esas alınarak 

                                                             
9  Kimi kaynaklara göre nahiye yönetimine ayrılan madde sayısı 22’dir. Bkz. Önen, Reyhan, 2011. 
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belirlenmiştir. Nahiyenin kuruluşu uzun bürokratik işlemlere bağlanmıştır.10 Nahiye biriminin 
oluşturulması için en az sınırları içerisinde 500 “erkek” nüfusun olması şartı konmuştur. Nizamname ile 
her nahiyeyi bir müdürün ve ona bağlı bir danışma meclisinin yönetmesi uygun görülmüştür. Ayrıca 
nahiye müdürü olacak kişinin, adli sicilinin temiz olması, okuma yazmasının iyi derecede olması, 
bölgede kötü isim yapmamış olması ve son olarak da yirmi beş yaşından gün almış olması gerekmektedir 
(Tural, 2005: 78). 

1876 İdare-i Nevahi Nizamnamesi’ne göre ise nahiye kademesi, kazalara bağlı köy ve 
çiftliklerin, coğrafi yakınlık ve aralarındaki ilişkiye göre birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. 11 
Nahiyeler, ayrı ya da toplu olarak kurulmalarına göre ikiye ayrılmış; buna göre, iki yüz haneli köy bir 
nahiyeyi oluştururken, iki yüz haneyi oluşturmak üzere birkaç köy ve mahallenin bir araya gelmesiy le 
de ikinci tür nahiyeler kurulmuştur. Nizamname’de elliden fazla haneye sahip köylerin, yıllık ödeneğini 
karşılamaları halinde, bir nahiye olabilecekleri belirtilmekle birlikte, elli haneden daha az olan köylerin 
ayrı bir nahiye olamayacakları, bunların diğeriyle birleşmek zorunda oldukları belirtilmiştir (Keskin, 
2009: 207-208). Her nahiye, bir müdür ve üye sayısı sekizi geçmemek üzere, dört üyenin seçimle geldiği 
bir meclis tarafından yönetilecektir. Üyelerden biri müdür yardımcısı olarak görev yapacak ve meclise 
bir de kâtip atanacaktır. Otuz yaşını geçmiş ve yıllık yüz kuruş vergi veren, okuma yazma bilen Osmanlı 
uyruklu nahiye müdürü ve meclis üyesi olabilecektir. Seçmenler için de ayrı şartlar geçerlidir. Meclis 
üyelerinin yarısı her yıl, müdürler ise iki yılda bir değişecek ve bu görevler için maaş verilmeyecektir.  
Nahiye haklı tarafından seçilecek müdürlerin memuriyetleri kaza-liva-vilayet hiyerarşisi içinde 
onaylanacaktır. İmam ve papaz gibi dini görevliler, öğretmenler ve devlet memurlarının müdür 
olamayacakları belirtilmiştir.  

Nahiyede yaşayanların çoğu gayrimüslim ise müdür onlardan, müdür yardımcısı Müslümanlar 
arasından seçilmekte ve aynı kural tersi için de geçerli olmaktadır. Nahiye meclislerinin görevi, halkın 
iyi geçinmesi için gerekli ortamı sağlamak, küçük hukuk davalarını sulhen çözmek, vergileri tahsil 
ederek hükümete teslim etmek, yılsonunda bütün tahsilâtın ve kaza mal sandığına gönderilen teslimatın 
hesabını vermekti. Avrupa’nın baskısı ve çıkarılan yeni düzenlemelere rağmen nahiye örgütlenmesin in 
yaygınlaşmadığı söylenmektedir (Çadırcı,1991: 253).12 Bu düzenlemenin amacı, “yerel hizmetler ile 
devlet hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini sağlamak” şeklinde açıklanmaktadır. Gerçekte merkezi 
bürokrasi vergilerin taşradan merkeze doğru aktarılmasını güvence altına alabilmek için yüzyılın 
başından itibaren birçok egemenlik aracı geliştirmiştir. Yüzyılın son çeyreğinde oluşturulan nahiye 
örgütlenmesini de bu doğrultuda düşünmek gerekmektedir. Avrupa devletlerinin özerk nahiye modeline 
verdikleri destek ise, gayrimüslim cemaatleri koruma örtüsü altında Osmanlı topraklarına doğrudan 
nüfuz ederek, vergi kaynaklarına yerinde el koyma isteği ile açıklanabilir. Ana hatlarıyla bu süreç, 
1850’lerin sonundan I. Dünya Savaşı’na kadarki yarım yüzyılda Avrupa emperyalizminin Anadolu’ya 
ve İmparatorluğun diğer bölgelerine girişinde gözlenebilir (Pamuk, 2003: 289). Nahiye yönetimini 
düzenleyen 1876 İdare-i Nevahi Nizamnamesi’ni 1921 yılında İdare-i Kura ve Nevahi Kanunu Layihası 
takip etmiştir. İdare-i Kura ve Nevahi Kanunu Layihası’ndaki düzenlemelere göre nahiyeler; bir ya da 
birden fazla köyden oluşabilmektedir. Nahiyenin parçaları olarak köyler; birleştiklerinde nahiye örgütü 

                                                             
10 Nahiyenin kuruluş nedenleri ve sınırları, sırasıyla kaza, liva ve vilayet idare meclislerinde tartışılır. Daha sonra 
konu vilayet umumi meclisi toplantısında da görüşülerek karara bağlanır. Bu karar ve gerekçe merkezi hükümete 
bir mazbata ile bildirilerek, padişahın iradesiyle nahiye resmen kurulmuş olur (Ortaylı,1978: 88). 
11 16 Nisan 1876 tarihli nizamname metninin transkripsiyonu şu kaynakta yer almaktadır. Bkz Reyhan, 2002. 
Ayrıca, bu nizamnamenin yürürlüğe konulmuş olup olmadığı tartışmalıdır. Bkz. Tönük, 1945. Fakat devlet 
mevzuatı arasına giren bu nizamname üzerinde, kapsadığı yeni ve önemli hükümler sebebiyle durmak gereklidir. 
12 Nahiye yönetiminin yaygınlaşması konusunda görüşler çeşitlidir: Osmanlı dönemi hukukçularından İbrahim 
Hakkı Paşa, 1896 tarihli Hukuku İdare kitabında, nahiye düzenlemesinin yalnız bir iki vilayette uygulanabildiğini 
belirtmektedir. İsmail Hakkı Göreli, İl İdaresi adlı eserinde bu nizamnamenin Mahmut Nedim Paşa’nın sadaretten 
çekilmesi üzerine uygulanamadığını belirtmektedir. Talat Mümtaz Yaman, Osmanlı İmparatorluğu Mülki 
İdaresi’nde Avrupalılaşma başlıklı çalışmasında, bu nizamnamenin uygulanması sonucunda kurulan nahiyelerin 
uzun bir listesini vererek, bu nizamnamenin ülkenin her yerinde uygulandığı kanaatinde olduğunu göstermektedir. 
Vecihi Tönük de Talat Mümtaz Yaman’ın saptamasını paylaşmaktadır. 1876 yılından sonraki salnamelerde de 
nahiye bilgisi verilmeye başlanmıştır. Osmanlı salnamelerinden yararlanan Vital Cuinet’e göre Osmanlı 
Devleti’nin Asya topraklarında toplam 1903 nahiye bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin ilk istatistik yıllığına göre 
1897 tarihinde Osmanlı Devlet’inde bulunan nahiyelerin sayısı Avrupa topraklarında 257, Asya topraklarında 
1131 ve Afrika topraklarında 32 olmak üzere toplam 1420’yi bulmaktadır (DİE, 1997: 15). 
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şeklinde bir bütünü meydana getirmektedirler. 1921 Layihası’nın hazırlık aşamasında 
komün/köy/nahiye/karye yönetsel kavramlarının iç içe geçmişliği ve buna bağlı olarak nahiye 
kavramının, bir komün yönetimi şeklinde algılanmasının nedeni budur. Nahiye örgütünün köylerden 
oluşması ve köyün de bir komün yönetimi olması; nahiyeyi komün örgütü yapmamaktadır. Bir başka 
deyişle, nahiye kavramı olgunlaşma aşamalarının her basamağında komün örgütü ile eş değer değildir.  
Buna karşılık; 1876 İdare-i Nevahi Kanunu ve 1921 Layihasıyla nahiye adı altında bir komün 
örgütlenmesi yaratmak istemişlerdir. 

 
4.Cumhuriyet Döneminde Bucak Yönetimi  
Bucak yönetiminin, Osmanlı Devleti’nin son elli yılında yönetim tartışmalarında önemli bir 

konu olarak kaldığı görülmektedir. Bu durum Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüştür. Bucak 
1921 yılından 1960’lı yıllara kadar Cumhuriyet’in tartışma konularından biri olmuştur. Cumhuriyet 
döneminde bucak yönetimi 1426 sayılı Vilayet İdaresi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 
düzenlenmiştir. Bucak yönetimi ve örgütlenmesine ilişkin en ayrıntılı düzenlemeyi, 70 maddesinden 
17’sini bucak yönetimine ayıran 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu yapmıştır. 5442 sayılı kanununda bucak, 
“coğrafya, ekonomi, güvenlik ve yerel hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve 
köylerden meydana gele bir idare bölümü” şeklinde tanımlanmıştır. Bucak meclisi ve bucak encümen i 
5442 sayılı kanun ile bucağın yönetsel örgütlenmesine katılmıştır. Bucağın kurulması, kaldırılmas ı, 
merkezinin ve adının değiştirilmesi gibi hususlar her iki il idaresi kanununda benzer şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre bucakların kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, sınırlarının ve 
adlarının değiştirilmesi, başka bir il ve ilçeye bağlamasında ilgili iller idare kurulları ve genel 
meclislerinin görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile 
gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa 
bağlanması iller idare kurulları ve genel meclislerinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla 
yapılmakta, cumhurbaşkanının onayına ihtiyaç duyulmamaktadır.13  

Bucak müdürünün sahip olması gereken nitelikler, 5442 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Buna göre 
bucak müdürü olacak kişide, en az lise ya da bu dereceli okuldan mezun olmak, askerlik hizmetini 
bitirmiş ve 30 yaşını geçmemiş olmak ve de seyahate engeli olmamak gibi özellikler aranmaktadır.14 
Belirtilen bu nitelikleri taşıyan kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından bucak müdürü adaylığına atanarak 
bakanlığın merkez ve il teşkilatında 6 ay süre ile yerleştirilirler. Bu süre sonunda bucak müdürlüğü için 
yeterliliği bakanlık veya valiler tarafından onaylananlar 1 yıllığına İçişleri Bakanlığı meslek kursuna 
gönderilir.  Bu kursu da başarı ile bitirenler İl İdaresi Kanunu’nun 47. maddesine göre valiliklerin emrine 
atanırlar. Bu aşamaları geçememiş kişilerin ise görevlerine son verilir. Bucak müdürlüğü, 25, 30, 35, 
40, 50 ve 60 lira aylıklı olmak üzere altı sınıftır.15  

Cumhuriyet döneminde bucakların sayısal ve işlevsel dönüşümü üzerinde durulması gereken bir 
husustur. 1921 yılında 729 olan bucak sayısı 1926 yılında 661’e kadar düşmüş, daha sonra 1927’den 
başlayarak yükselişe geçmiştir.1927 yılından sonra yükselişe geçen bucak sayısı, 1930’da 838’e; 1939-
1940’da 912’ye yükselmiştir. Bucak sayısının 900’ün üzerinde 940’lara kadar yükselmiş olması sayısal 
bakımdan bucaklarla ilgili sayısal dönem belirlenmesinde etkili olmuştur. Bucak sayısının 700’lü 
rakamlardan 600’lü rakamlara gerilediği, sonra yükselişe geçerek 900’lü rakamlara yükseldiği 
Cumhuriyet’in ilk 20 yılını kapsayan 1921-1940 dönemini yönetim bakımından mülki idarede 
merkezileşme; sayısal bakımdan ise kuruluş ve gelişme, dönemi olarak kabul ederken; bucak sayısının 
916’dan 940’a kadar yükseldiği, aynı zamanda kamu yönetiminde önemli gelişmelerin meydana geldiği 
1941-1960 dönemini ise sayısal yükseliş dönemi olarak nitelemek mümkündür. 

 1944-1955 yılları arasında 10 yıl süreyle Türkiye’deki bucak sayısı 940 olarak durumunu 
korumuştur. 1955-1960 yılları arasında çok az bir azalma ile bucak sayısı 930’a düşmüş, planlı kalkınma 
döneminin başlangıcını kapsayan 1960-1965 döneminde bucak sayısında 38’lik bir azalma meydana 
gelmiştir. Bucak sayısının 923-887 arasında değiştiği 1961-1980 dönemi, aynı zamanda planlı kalkınma 
döneminin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evrelerini (1963-1967; 1968-1972; 1973-1977; 1979-
1983) kapsamaktadır. Bu dönemde Abana ve Bozkurt dışında yeni bucaklar kurulmamış, bucak 
sayısında 36 azalış meydana gelmiştir. Bucak sayısında önemli bir artışın olmadığı, aksine bir önceki 

                                                             
13 5442 sayılı İl İdare Kanunu madde 2, B ve C Bentleri; 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu madde 2. 
14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 48.  
15 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 49 ve 50. 
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döneme göre bir duraklama ve azalışın gözlendiği bu dönemi sayısal açıdan duraklama dönemi olarak 
kabul etmek mümkündür. 1985’ten sonra 1989-1999 döneminde oluşturulan 14 ilin içinde yer alan yeni 
ilçelerin bucaklardan dönüştürülerek elde edilmesi, bucak sayısında ciddi bir azalma yaratmıştır.16  1985 
yılında 881 olan bucak sayısı 193 azalarak 2000 yılında 688’e inmiştir. İlçeye dönüştürüldükleri için 
bucak sayısının azaldığı, buna karşılık ilçe sayısının arttığı 1985 sonrası dönemi ilçeleşme dönemi olarak 
ele almaktayız. 06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ile ilgili yasa kapsamında ve devamında gelen düzenlemelerle toplamda 54 bucak 
kaldırılmış ve 2012 yılı itibariyle kâğıt üzerindeki bucak sayısı 625 olmuştur. 

Burada şu hususun bilinmesi gerekir ki 1965-1970 döneminde öncelikle teşkilatsız bucaklardaki 
bucak müdürlükleri lağvedilerek bucakların mülki idaredeki yönetsel işlevlerine son verilmeye 
başlanmıştır. 1969 yılında 888 bucağın 643’ünde (%72,4) (Eldem, 1969: 50) ; 1993 yılında ise 695 
bucağın ancak 40’ında (%5,7) bucak müdürünün bulunduğu tespit edilmiştir.17 1969-1993 döneminde 
(24 yılda) 603 bucak müdürü emekliye ayrılmış veya başka bir göreve atanmıştır. Bu işlemler 1993-
2001 döneminde daha da hızlanmış olup bucak müdürü sayısı 40’tan 8’e inmiştir. 2001 yılında bucak 
müdürü bulunan bucak sayısı 8 iken, hukuki varlıkları devam ettirildiğinden, kâğıt üzerinde 688 bucak 
varmış gibi gösterilmiştir. 2001’den sonraki dönemde geriye kalan 8 bucak müdürü de emekli olarak 
2007 yılında bucakların yönetim kadroları tümüyle sıfırlanmıştır. 

Bucakların işlevsizleşmesi sonucunda devletin mülki idare kademesi olarak bucaklar 
aracılığıyla kırsal kesime götüreceği hizmetleri yerine getirememesi kırsal alan projelerini doğurmuştur. 
Öncelikle bucak yönetimine benzer şekilde köyleri bir merkez etrafında gruplayan ülke genelinde 
merkez köy projesi uygulamaya konulmuştur. Fakat bu proje sistemli bir şekilde yürütülememiştir.  
Merkez köy projesi sonrasında daha dar kapsamda uygulanan köy kent projesi ortaya çıkmıştır. Bu proje 
ile köylere götürülecek hizmetlerin kentleşen merkezler vasıtasıyla sağlanması amaçlanmıştır.  Bu 
bağlamda ilk defa Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) “Merkez Köyler” önerisi ortaya 
atılmış almış olup merkez köyü, alansal yazından elde ettiğimiz sonuçlara göre şu şekilde tanımlamak 
mümkündür: Merkezi köy, kırsal kesimdeki dağınık yerleşme birimlerine hizmet götürmek için, bunlar 
arasında elverişli konumda bulunan bir köy yerleşmesini merkez seçerek kamu hizmetlerinin burada 
yoğunlaştırılması ile oluşturulmaya çalışılan yerel bir hizmet kademesidir. Bucak ile merkez köy 
uygulamasını karşılaştıracak olursak, her ikisinin de kırsal alandaki köy yerleşmelerine götürülecek 
kamu hizmet hizmetlerinin dağıtımı noktasında birleştikleri görülür. Bucakta bu iş mülki idare kademesi 
halinde bucağa bağlı köylere göre organize edilirken, merkez köy uygulamasında bucak yönetsel 
sınırlarına bağlı kalmaksızın ilçelerdeki köy yönetimleriyle ilgili olarak düzenlenmiştir. Merkez köy 
uygulamasında, hizmet istasyonu haline getirilen bir köyün veya kasabanın merkezliğinde Fransa 
komünlerine benzer köy birlikleri oluşturulması benimsenmiştir. Ancak merkez köy birlikler in in 
oluşturulmasında birlik içine alınacak köy sayılarıyla ilgili optimal ölçek belirlenmemiştir. Kendine 
bağlı hiçbir köyün bulunmadığı bazı köy ve kasabaların tek başına “merkez köy” olarak ilan edilmesi 
köy birliği ilkesinden uzaklaşıldığının açık göstergesi olmuştur. Tek başına bir merkez köyün sadece 
kendisine hizmet vermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Merkez köy belirlemede ilkeli bir saha 
çalışması yapılmadığı için optimal olarak 10 köyden az bağlısı olan merkez köyler uygulama dışında 
tutulmamıştır.  
 Köykent ve merkez köy yaklaşımı birbirlerine çok benzemekle birlikte ekonomik boyut köy-
kentlerde daha ağır basmaktadır. Sosyoekonomik koşullara göre köylerin gruplanması ve daha sağlıklı 
bir yerleşim düzeni oluşturulması, temel hizmetlerin buralara ulaştırılmasıyla köylülerin yerlerinden 
olmaksızın kentlerdeki olanaklara ve uygarlığın sağladığı fırsatlara kavuşturulması köy-kent projesinin 
başlıca amacıdır. Köy-kent projesiyle yoğun göç olayının yaşandığı yer ya da yerlerde göçün tersine 
döndürülmesi, köylerinde yaşayan veya köylerine geri dönecek insanlara alternatif iş olanakları 
sağlanması, atıl kalan kaynakların bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması, yapılacak olan öncü 
çalışmaların gerçekleşmesinde halk katılımının sağlanması hedeflenmiştir (Başa, 2000). Ülkesel ölçekte 
4000’in üzerindeki merkez köy uygulamasından beklenen sonuç alınamadığı için geliştirilen köy-kent 

                                                             
16 1989 yılında Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale; 1990 yılında Batman ve Şırnak; 1991 yılında Bartın; 1992 
yılında Ardahan, Iğdır; 1995 yılında Karabük, Kilis, Yalova; 1996 yılında Osmaniye; 1999 yılında Düzce illeri 
kuruldu. 
17 1993, 1994, 1995, 1998,  2001 yıllarına ait bucak müdürü sayıları İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi ’nden 
alınmıştır. 
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projeleri de aynı akıbete uğramıştır. Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki 42. 56. ve 57. Hükümetler 
döneminde hazırlanarak uygulamaya konulan 13 köy-kent projesi bulunmaktadır. Bu projelerden 
kısmen gerçekleşme olanağı bulan proje “Ordu ili Mesudiye ilçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köy-Kent 
Projesi”dir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında hem yerelleşme hem de merkezileşme politikaları çerçevesinde 
kurulan bucaklar, köylerde güvenlik ve asayişin sağlanması ve kırsal kalkınma için gerekli olan 
hizmetlerin kırsal kesime ulaştırılması bakımından önemli bir yere sahiptiler. Bu nedenle 1950’li yılların 
ortalarına kadar bucak kuruluşuna büyük önem verilmiş ve bucak sayıları 940’lara kadar yükseltilmişt ir.  
Ancak, sayıca yükselişin yanında,  bütçeden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle tümünde ideal teşkilat 
yapısı gerçekleştirilememiş; tam teşkilatlı ve teşkilatsız olmak üzere iki farklı bucak teşkilatlanması 
ortaya çıkmıştır. Planlı kalkınma döneminin başlangıcını kapsayan 1960-1965 döneminde teşkilatsız 
bucakları kaldırılmaya başlamış, teşkilat bakımından ileri düzeyde olanları ise ilçeye dönüştürmüştür. 
Bucaklar, 1970’li yıllarda işlevsiz hale gelmiş ve bu nedenle kırsal alanda dağınık ve küçük birimler 
halinde bulunan yerleşmelere götürülecek hizmetlerin dağılımında sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların 
çözümü için 1970’li yıllarda “merkez köy” ve “köy-kent” projeleri ortaya çıkmıştır. Bülent Ecevit’in 
başbakanlığındaki 42. 56. ve 57. hükümetler döneminde hazırlanarak uygulamaya konulan 13 köy-kent 
projesi içinde “Ordu ili Mesudiye ilçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köy-Kent Projesi” kısmen 
gerçekleşme olanağı bulmuş, diğerleri kaynak yokluğu nedeniyle uygulanamamıştır.  

 
5.Sonuç 
Bucakları yönetsel bir kademe haline getiren 1871 Vilayet Nizamnamesi’ne göre ülke 

topraklarında “vilayet-liva-kaza-nahiye-köy” şeklinde bir yönetsel bölümleme yapılmış, bucaklar bu 
bölünüşte köy ile kaza arasında bir yönetim kademesi olarak yerini almıştır. Osmanlı döneminde 
bucaklarla ilgili en kapsamlı düzenleme 1876 İdare-i Nevahi Nizamnamesi ile yapılmıştır. Bu 
nizamname, bucak kademesini, kazalara bağlı köy ve çiftliklerin, coğrafi yakınlık ve aralarındaki 
ilişkiye göre birleştirilerek oluşmasını sağlamıştır. Buna göre bucaklar, ayrı ya da toplu olarak 
kurulmalarına göre ikiye ayrılmış; 200 haneli bir köy tek başına bir bucağı oluştururken, 200 haneyi 
oluşturmak üzere birkaç köy ve mahallenin bir araya gelmesiyle de bucak oluşumuna imkân tanınmıştır.  
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bucaklar komün şeklinde yapılandırılmaya çalışılmış fakat 
1929’da çıkarılan Vilayet İdaresi Kanunu ile mülki idare kademesi olarak konumlandırılmıştır. 1949 
yılında kabul edilen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ise bucak örgütlenmesini sadece köyün üzerine inşa 
etmemiş; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba 
ve köylerden meydana gelen bir mülki idare birimi şeklinde düzenlemiştir. Mülki idarede merkezileşme 
döneminin başladığı 1921-1940 döneminde; bucak sayısı 600-700’lü rakamlardan 900’lü rakamlara 
yükselmiştir. 1927-1945 yılları arasında toprak ağalarının tasfiyesi de dâhil olmak üzere tarım 
politikalarında köklü değişiklikler öngörülmüştür. Bucaklar, bu dönemde sürdürülen tarım ve köy 
politikalarının uygulama merkezi olmuştur. Fakat toprak ağalığı sistemi bu politikaların etkin bir şekilde 
gerçekleşmesini engellemiştir.  

1929’dan itibaren yetki yönünden güçlü kılınan bucaklar, daha sonraki yıllarda ulaşım ve 
haberleşme olanaklarının gelişmesiyle ilçe kademesine yükseltilmişlerdir. Devletin toprak üzerinde 
örgütlenmesi ve kamu yönetiminde meydana gelen önemli gelişmeler nedeniyle 1941-1960 dönemi 
bucakların sayıca en üst düzeye (940) ulaştığı dönem olmuştur. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 
bucakların değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilmesi için bir takım düzenlemelere gidilmiş, tam 
teşkilatlı bucak uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda ilk planlı çalışmalar 1952’de başlamış 1957’de 
sona ermiştir. Bütçe yetersizliği nedeniyle bu dönem için öngörülen sayının (253) altında 215 bucak tam 
teşkilatlı hale getirilebilmiştir. Sosyal yaşantının yetersiz olduğu küçük kasaba veya köy niteliğindeki 
bucak merkezlerinde görevlendirilen eğitim seviyesi yüksek memurların yaşamlarını bu gibi yerlerde 
geçirmeleri zor olmuştur. Ayrıca bu memurların kendilerinden daha düşük öğrenim seviyesine sahip 
bucak müdürleri ile olan çatışmaları da önlenememiştir. Bu nedenlerin yanı sıra 1950’li yıllardan 
itibaren bütçe yetersizliği nedeniyle bucak yönetimine yeterli sayıda memur ataması yapılamamışt ır.  
Bucaklardaki bu mevcut durum ulaştırma ve iletişim olanaklarının artmasıyla birlikte gezici memurlar 
(gezici doktor, öğretmen vs.) vasıtasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda planlı kalkınma 
döneminin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evrelerini kapsayan 1961-1980 döneminde, bucak 
sayısında önemli bir artış olmadığı gibi bir önceki döneme göre bir duraklama ve azalış gözlenmiştir.  
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12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1982’de çıkarılan yeni anayasanın idareye ilişkin 
ilkeleri 1961 Anayasası’nın ilkeleriyle aynı olmuş, bucaklara ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. 1980 
yılında 130 civarında olduğu tahmin edilen aktif bucak sayısı, ilçeye dönüştürme nedeniyle % 42 
oranında azalarak 1985’te 76’ya düşmüştür. Türkiye’de yapay ilçeleşmenin yaşandığı bu dönemde, 
ilçeye dönüştürülen bucak sayısının (tam teşkilatlı bucak) ilçe sayısına denk düştüğü görülmektedir.  
1985’ten sonraki yıllarda bucak sayısındaki azalmada çoğunlukla bucakların ilçeye dönüştürülmesi 
etkili olmuştur. 19.6.1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile 85 bucak merkezi ilçe merkezi haline getirilerek 
yeni 103 ilçe kurulmuş, bucaklar ilçe merkezine dönüştürülmüş ve ilçeleştirilmiştir. Mülki idare sistemi 
içerisinde il, ilçe bucak kademeleri arasında kademe atlama eğilimi, bucakların ilçeleşmesine sebep 
olmuştur. İlçe olan bucakta gelişmişlik düzeyinin ve hizmet alımının artması bucakların ilçeleşme 
eğilimini açıklamaktadır.  

Kırsal kesimde güvenliğin ve kalkınmanın sağlanmasında bucakların önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Köylerde emniyet ve asayişin sağlanması için jandarma karakolları bucak merkezlerinde 
kurulmuştur. Çoğu bucak merkezinde bucak müdürlükleri kaldırıldığı halde jandarma karakollarına 
dokunulmamış olması, kırsal alandaki asayiş ve güvenliğin sağlanmasında halen bucak merkezlerine 
gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Güvenlik dışında bucakların kırsal kalkınmada bir birim 
olarak kullanılamamış olması bucağa bağlı köylerde nüfus kaybına sebep olmuştur. Bu durum karşısında 
bucak merkezleri gerilemiş ve kasabalaşma eğiliminde olanlar ise bu özelliklerini yitirmiştir.  

Bucak yönetimlerinin işlevsiz hale gelmesiyle birlikte kırsal alanda dağınık ve küçük birimler 
halinde bulunan yerleşmelere götürülecek hizmetlerin dağılımında sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların 
çözümü için devlet tarafından kırsal kalkınma projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 1970’li 
yıllarda kırsal alanlara götürülecek hizmetlerin yer alacağı yerleşim merkezlerinin seçimi gündeme 
gelmiş ve bucak modeline benzer proje önerileri geliştirilmiştir. Böylece uygulamaya konulan “merkez 
köy” ve “köy-kent” projeleri ile teşkilatlı bir bucakta bulunan hizmet birimlerinin merkez olarak 
seçilmiş yerleşmelerde yer alması öngörülmüştür. Merkez köy kavramı, CHP tarafından geliştirilmiş ve 
köy-kent olarak ilk kez 1969 Seçim Bildirgesi ile kamuoyuna açıklanmıştır. Köy-Kent uygulaması 
Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında yer almış ve daha sonra da bu 
dönemde kurulan Köy İşleri Bakanlığı tarafından benimsenerek geliştirilmiştir. Bülent Ecevit’in 
başbakanlığındaki 42. 56. ve 57. hükümetler döneminde hazırlanarak uygulamaya konulan 13 köy-kent 
projesi içinde “Ordu ili Mesudiye ilçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köy-Kent Projesi” kısmen 
gerçekleşme olanağı bulmuş, diğerleri kaynak yokluğu nedeniyle uygulanamamıştır.  

2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
sonucunda yerel seçimler sonrasında mülki yapıda değişim yaşanmıştır. Kanunla büyükşehir 
belediyelerinin kurulduğu otuz ilde bucak statüsüne sahip olan 293 bucağın hukuki statüleri sona 
erdirilerek mevcut bucakların sayısı 290’a düşmüştür. Temmuz 2014’te çıkarılan İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun ile tüm illerdeki bucaklar kaldırılarak, bucaklara bağlı köy ve beldeler 
bucağın bağlı olduğu ilçelere bağlanmıştır. Gelinen sonuç itibariyle mülki idare kademesi olarak 143 
yıllık geçmişe sahip olan bucaklar ortadan kaldırılmıştır.  
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Türkiye’de 65 ve Üzeri Yaştaki Nüfusun Gelişimi ile Mekânsal 

Dağılışı 

Age 65 and Over of Population Development and Spatial Distribution in Turkey 

Sedat Avcı* 

1 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul 

 
 
Öz: Türkiye’nin nüfusu 1935-2013 yılları arasında 16,1 milyondan 76,7 milyona çıkarken, bu nüfus içinde 65 yaş ve 
üzerindeki nüfusun payı % 3,3-7,7 arasında değişmiştir. 1935 yılında sadece 628 bin olan 65 yaş ve üzerindeki nüfus, 
2013 yılında 6 milyona yaklaşmıştır. Türkiye’deki geleneksel aile yapısı, yaşlıların bakımının aile içinde ve aile 
bireyleri tarafından sağlanmasına imkân tanımaktadır. Ancak değişen koşullar; ailelerin geniş aileden çekirdek 
aileye dönüşmesine, çoğu zaman her iki eşin de çalışmasına ve hatta çekirdek ailedeki diğer bireylerin yaşlılar ile 
ilgilenememesine yol açmaktadır. Bu çalışma ile 65 ve üzeri yaş grubunun Türkiye’de il ölçeğinde dağılışının ele 
alınması, sağlanan hizmetler ile ilgili potansiyelin belirlenmesi, yapılan nüfus tahminleri ile de gelecek 10 yıllarda 
talebin hangi boyutlara erişeceğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Kullanılan yöntem, istatiksel verinin 
derlenmesi ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. Elde edilen temel sonuç; hizmete gereksinim duyulan nüfus 
miktarında büyük artışların olmasının yanında, Türkiye’de geleneksel aile yapısındaki değişime paralel olarak 
hizmet talebinin arttığı yönündedir.  
Anahtar Kelimeler: Yaşlı nüfus, yaşlanma, geleneksel aile yapısı, çekirdek aile, geniş aile.  
 
Abstract: Between 1935-2013 the population of Turkey has increased to 76.7 million from 16.1 million and 
population ratio of people over the age of 65 has changed between 3.3% - 7.7%. In 1935, the population over the 
age of 65 was just 628000, whereas in 2013, the same population is close to 6 million. The traditional family unit 
in Turkey facilitates the care for elderly within the family with the help of family members. The conditions, however, 
changed extended families into elementary families, having both partners in workforce and sometimes forced a 
lack of caregiving within the families. The aim of this study is distribution of population over the age of 65 in 
Turkey with respect to provinces, determination of the potential of services provided, and estimation of the demand 
in upcoming decades. The method used depends on the compilation of statistical data and analysis of the said data. 
The main results are as follows: There is a great increase in the number of people needing these services. Also the 
demand for these services increase following the chances in the traditional family unit in Turkey. 
Keywords: Older population, ageing, traditional family unit, nuclear family, extended family.  
 

1. Giriş 
Nüfusun yaş ve cinsiyet bileşimi kalkınma ve kalkınmanın planlaması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Birleşmiş Milletler 20 yaşın altındaki nüfusu çocuklar ve ergenler, 20-39 yaş grubunu 
gençler, 40-59 yaş grubunu orta yaşlılar ve 60 ve üzeri yaştakileri ise yaşlılar olarak ayırmaktadır (UN-
DESA, 2013a: 17). Büyük nüfus grupların halinde ele alındığında 0-14 yaş grubu ile 65 ve üzeri yaş 
grupları genel olarak çalışma çağı dışındaki nüfus, 15-64 yaş grubunu ise çalışma çağındaki nüfus olarak 
tanımlamaktadır (Newbold, 2010: 254; Weeks, 2008: 317). Türkiye uzun yıllar hızlı nüfus artışından 
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kaynaklanan genç bir nüfusa sahip olmuştur. Genç nüfusun fazlalığı, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim 
ve yeni iş imkânlarının yaratılması gibi bazı sorunlara yol açmaktadır (Tanoğlu, 1969: 187). Buna 
karşılık, yaşlı nüfusun fazlalığı ise işgücü açığının artması, sağlık giderlerinin artışı, sosyal güvenlik 
sisteminin zayıflaması gibi bir dizi soruna neden olmaktadır.  
Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının bilinmesi, özellikle kalkınmanın planlanabilmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Nüfus ve kalkınmanın, “yaşam kalitesi” olarak tanımlanan kavram çerçevesinde 
planlanması son yıllarda öne çıkan unsurlardan biridir. Yaşam kalitesi; sadece ekonomik olanakların 
varlığı ile değil, aynı zamanda yaşanılan çevrenin kalitesi yanında mevcut imkânlardan faydalanabilme 
düzeyi ve sağlık kalitesiyle ölçülmektedir. Bunun sonucunda kalkınma ile nüfus arasındaki ilişki 
yoksullukla mücadele, toplumsal cinsiyet sorunları, toplumsal sektörlere yatırımlar, kapasite oluşturma, 
kaliteli ve evrensel temel eğitim, temel sağlık hizmetleri, üreme hakları, üreme sağlığı ve insan 
kaynaklarının geliştirilmesi gibi (Ünalan, 2003: 14) sorunlara da cevap aranmasını zorunlu hale 
getirmektedir.  

2010 yılı verilerine göre Dünya nüfusunun % 8’ini oluşturan 524 milyon kişi 65 ve üzeri yaş 
grubunda yer almaktadır (WHO, 2011: 4). Türkiye’deki 65 ve üzeri yaştaki nüfusun (5,3 milyon) toplam 
nüfustaki payı da dünya ortalamasına yakındır  (% 7). Dünya genelinde 1950 yılında 8,5 olan yaşlı nüfus 
bağımlılık oranı 1980’li yıllarda 10’un üzerine çıkmış, ardından yine düşme eğilimine girmiş ve 2010 
yılında ise 9,29 olmuştur (UN-DESA, 2013b). Türkiye’de ise 65 ve üzeri yaş grubunun bağımlılık oranı 
dünya ortalamasının altında ve 7,29’dur.  
Kalkınma planlarının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan göstergelerden biri olan yaş 
gruplarına göre nüfusun incelenmesi, özellikle gelecekteki nüfusu belirlenmesi, yatırımların tespit 
edilmesi ve kaynakların yönetilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yakın geçmişe kadar genç bir 
ülke olarak tanımlanan Türkiye, son yıllarda özellikle doğum oranlarındaki azalışa bağlı olarak nüfus 
artışının düşüşüyle belirginleşen bir nüfus gelişimine sahip olmuştur. Bunun sonuçlarından biri de, yaşlı 
nüfusun sayıca ve oransal olarak artışıdır. Doğum oranlarındaki artışların yaşlı nüfusun payının 
azalmasına yol açacağı düşüncesi ilk bakışta doğru gibi görünebilir. Her ne kadar doğum oranlarındaki 
artış oransal olarak yaşlı nüfusun payının düşmesine yol açacaksa da, bunun yaşlı nüfusun sayıca 
büyüklüğünde bir katkı sağlayamayacağı açıktır. Özellikle yaşlı nüfusun payının artması ve meydana 
gelen sayısal büyüme nedeniyle kalkınmakta olan ülkelerde, gelecek ile ilgili planların yeniden gözden 
geçirilmesine ihtiyaç duyurmaktadır.  
Bu çalışmada Türkiye’deki yaşlı nüfusun alansal dağılımının ortaya konulması ve geleceğe yönelik 
tahminlerinde bulunulması amaçlanmaktadır. Uygun ve sürekli bir veri setinin oluşturulabilmes i 
açısından il düzeyindeki veriler kullanılmıştır. Daha alt düzeydeki (ilçe gibi) veri değerlendirmeler inde 
somut yarar elde edilmesi mümkün görülmemiştir. Bunu yapılan planların il/veya bölge ölçeğinde 
olması, bölge/bölümler arasında gelir düzeyi açısından ortaya çıkan farklılık ve kültürel açıdan yaşlının 
konumu ve korunmasının bulunulan topluma göre farklı algılanması, il ölçeğinin kullanılmasının yeterli 
olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.  
Nüfus sayımı verileri değerlendirilirken öncelikle geçmiş dönemlerdeki 65 ve üzeri yaş üzerindeki 
nüfusun toplam nüfus içindeki payının ne kadar olduğu, zaman içinde nasıl bir değişim gösterdiği ve 
farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurularak, gelecek ile ilgili mekânsal 
dağılışın nasıl olabileceği tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca yaşlılara hizmet veren 
huzurevi, bakımevi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların mekânsal dağılışları ile yaşlı nüfus arasında ilişki 
kurulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, temelde bir sonuç çalışması değildir. Mevcut durumun ortaya 
konulması ve dağılış kalıbının belirlenerek harita ile ifadesi bu çalışmanın sonucunu oluşturmaktadır. 
Çalışma, bundan sonra yapılması planlanan; kaynakların kullanımı ve kullanım alışkanlıkları ile 
mekânsal planlama önerini içeren çalışmalar için bir altlık oluşturması amacına yöneliktir.  
Türkiye’nin yaş ve cinsiyet durumunu ele alan çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan bir kısmının 
doğrudan nüfusun yaş ve cinsiyet bileşimi ile ilgilidir. Bunun yanında konusu doğrudan nüfusun yaş ve 
cinsiyet özellikleri olmamakla birlikte Türkiye nüfusuna ait olmaları nedeniyle bu tür bilgiler ve genel 
değerlendirmeler içeren çalışmalar da bulunmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan bazıları çalışma konusu 
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ile ilgisi oranında kısaca özetlenmiştir. 
Darkot, 1954 yılında yayınlanan çalışmasında Türkiye’deki nüfus hareketlerini incelemişt ir.  

Çalışmada eldeki verilerin sınırlı olması nedeniyle zaman zaman bazı kabullere gereksinim duyulduğu 
özellikle vurgulanmaktadır. 1950 yılı sayımında özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra doğanların 
en fazla ana-baba olma olasılığına sahip nesil olduğu, önemli sayıda ölüme neden olan birçok hastalığa 
karşı alınan tedbirlerin başarılı olduğu ve ölüm oranının azalmasına yol açtığına işaret edilmektedir 
(Darkot, 1954: 16-17).   

Tuncer, genel olarak dünya nüfusu, nüfus alanındaki iktisadi düşüncenin evrimi ve nüfusun 
çeşitli özelliklerinin ele alındığı bölümlerin dışında Türkiye nüfusunun bazı özellikleri ile gelecekteki 
durumunun ele alındığı Ekonomik Gelişme ve Nüfus (1976) isimli çalışmasında nüfusun yaş ve cinsiyet 
bileşimine de yer vermiş, 65 yaş ve üzeri nüfusun geleceğine yönelik tahminlerde bulunmuş-tur. Farklı 
senaryolara göre oluşturduğu artış hızını örnek alarak yaptığı tahminlerde 65 yaş ve üzeri nüfusun 
payının 1975-2005 döneminde yaklaşık % 5 dolayında olacağını öngörmektedir (Tuncer, 1976: 113). 
Çalışmada yapılan tahminler ile gerçekleşen değerler birbirlerine oldukça yakındır. 

Emiroğlu, 1988 yılında yayınlanan “Türkiye’de yaşlı nüfusun artışı ve coğrafi dağılım 
özellikleri I” isimli makalesinde, 1980 yılı verilerini kullanarak; Türkiye’de 65 yaşın üzerindeki nüfusun 
hem genel olarak hem de cinsiyete göre bölgelere ve illere göre dağılışına yer vermiştir.  

Yaşlı nüfus ile ilgili tahminlerin yapıldığı ve olası sorunlara da yer verildiği bir diğer çalışma 
Devlet İstatistik Enstitüsü’ne aittir. “Türkiye Nüfusu 1923-1994 Demografik Yapısı ve Gelişimi (21. 
Yüzyıl Ortasına Kadar Projeksiyonlar)” isimli yayında, doğurganlık nedeniyle nüfustaki artışın, 
ilerleyen yıllarda beklenen yaşam süresindeki artış ile de ilişkili olarak yaşlı nüfusun artacağına işaret 
edilmekte ve bunun sonucunda emeklilik gelirinin sağlanması, yaşlıların ne kadarının sosyal güvence 
kapsamında olduğu, yaşlı nüfusa hizmet götürülmesi için sağlık sisteminin nasıl geliştirilmesi gerektiği 
gibi konulara dikkat çekilmektedir (DİE, 1995: 86). Yayında, bu çalışmanın yapılış amacı dışına olduğu 
için daha detaylı bilgi yer almamaktadır.  

Türkiye nüfusunun yaş yapısı ile ilgili bir dizi çalışma Özgür tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalar arasında “Türkiye Nüfus Coğrafyası” (1998), “Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı” (1999) ve 
“Türkiye’nin Yaşlanma Sürecine Coğrafi Bir Bakış” (2010) sayılabilir.  

Özgür, Türkiye Nüfus Coğrafyası, isimli kitabında 1990 sayımı verilerinden hareketle 
Türkiye’nin genç ve yaşlı nüfusunun oranları konusunda bilgi vermekte, bunu farklı ülkeler ve 
topluluklar ile karşılaştırarak değerlendirmektedir (Özgür, 1998). Avrupa Birliği ülkelerinde 65 ve üzeri 
yaş grubundaki nüfusun toplam nüfustaki payının % 15 dolayında olduğu, doğumdan itibaren yüksek 
ortalama yaşam süresine sahip ülkelerden İsveç’te bu oranın % 17,6’ya ulaştığına, Türkiye’nin doğu ve 
güneydoğudaki komşuları ile 65 ve üzeri yaş nüfusu oranları bakımından benzerlik gösterdiğine 
çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre de nüfus geniş yaş gruplarına 
göre ayrılarak incelenmiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 65 ve üzeri yaş grubunun payının % 2,7’ye 
kadar düştüğüne, buna karşılık Ege Bölgesi’nde ise bu oranın % 5,5’e ulaştığı belirtilmiştir (Özgür, 
1998: 82 vd.).    

Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısının ele alındığı makalede Türkiye’de üç ana yaş grubu esas 
alınarak yapılan sınıflandırmada 3 farklı bölgenin ayrılabileceği belirtilmektedir. Bunlardan ilki; geri 
kalmışlığın, kötü sosyal ve ekonomik unsurların yaş yapısına egemen olduğu, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni içine alan, nüfus özellikleri bakımından 
sınırlarımız dışında İran, Irak ve Suriye’deki nüfus özellikleri ile benzerlik gösteren gruptur. İkinci 
grupta Anadolu Yarımadası’nın büyük kısmını içeren, sorunları olmakla beraber bu sorunlarının 
giderilmesine yönelik iyileşme belirtilerinin görülmeye başladığı, nüfus bakımından değişimin ortaya 
çıktığı alanlar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise gelişmiş ülkelerin yaş yapısı göstergelerine en çok 
yaklaşan yerleşmelerin bulunduğu genellikle batı ve güneybatıdaki kıyı illerini kapsamaktadır (Özgür, 
1999: 166).  

Özgür’ün 1.Ulusal Nüfusbilim Kongresi’nde sunduğu “Türkiye’nin Yaşlanma Sürecine Coğrafi 
Bir Bakış” isimli bildirisinde, nüfusun yaşlanmasını yüksek doğurganlık oranlarından düşük 
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doğurganlık oranlarının gerçekleştiği bir nüfus yapısına geçişin ve yetişkin ölümlülüğündeki düşüşün 
bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Sonuçta doğurganlık düzeyinde, doğuştan yaşam beklentisinde ve 
iç göç ile yaşanan değişimlerin yaşlanmayla ilgili dağılış kalıplarını değiştirdiği vurgulanmaktadır 
(Özgür, 2010: 98). 

Çalışma büyük oranda, Devlet İstatistik Enstitüsü ve onun ardılı olan Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından yapılan ve/veya derlenen nüfus verilerinin (genel nüfus sayımları ve adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi verileri) Microsoft Excel 2013 programında değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmişt ir.  
Huzurevleri ve yaşlı bakımevlerine ait sayısal veriler ise Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan temin 
edilmiştir. Söz konusu verilerde güncel durum esas alınmış, bir bildirinin kapsamını aşmamak adına 
mevcut tesislerin güncel kapasiteleri kullanılmıştır. Zaman içinde kurulup, daha sonra kapanan tesisler 
ile kapasite artışlarından doğan farklılıklar bu aşamada göz ardı edilmiştir. Daha sonra veriler ArcGIS 
10.0’a aktarılmış ve 1/250.000 Türkiye haritası altlık olarak kullanılarak farklı haritalar üretilmiştir.  

2. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun yıllara göre gelişimi 
Türkiye’nin nüfusu 1935 yılında 16,1 milyon dolayında iken, 65 ve üzerinde yaşa sahip olan 

nüfus 630 bine yaklaşıyordu. Buna göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus toplam nüfus içinde % 3,9 oranında 
bir paya sahipti (Çizelge 1). Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri nüfusun yaklaşık 2/5’sinin 15 
yaşın altında olmasıydı. 1930’lu yılların sonunda % 41-42 dolayında olan 15 yaşın altındaki nüfusun 
payı, özellikle 1970’li yıllardan itibaren azalmaya başlamıştır. Bu azalışta, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda da işaret edilen (DPT, 1963: 68-73) nüfus planlama çalışmalarının payı büyüktür.  Sonuç 
olarak 2000’li yıllarda 15 yaşın altındaki nüfusun toplam nüfustaki payı % 30 dolayına, 2010 yılı 
verilerine göre ise % 26’ya inmiştir.  

Çizelge 1. Türkiye'nin sayım yıllarına göre büyük nüfus gruplarının toplam nüfus içindeki payları 

Sayım 
Yılı 

Toplam 
Nüfus 
(a) 

Yaş Grubu 
0-14 (b) 15-64 (c) 65 ve üzeri (d) Bilinmeyen (e) 

Nüfus % Nüfus % Nüfus % Nüfus % 
1935 16.158.018 6.662.593 41,2 8.795.512 54,4 628.041 3,9 71.872 0,44 
1940 17.820.950 7.503.326 42,1 9.668.796 54,3 629.859 3,5 18.969 0,11 
1945 18.790.174 7.421.263 39,5 10.717.968 57,0 626.543 3,3 24.400 0,13 
1950 20.947.188 8.018.479 38,3 12.211.300 58,3 690.662 3,3 26.747 0,13 
1955 24.064.763 9.475.220 39,4 13.729.233 57,1 822.408 3,4 37.902 0,16 
1960 27.754.820 11.427.006 41,2 15.299.311 55,1 978.732 3,5 49.771 0,18 
1965 31.391.421 13.148.624 41,9 16.953.850 54,0 1.242.525 4,0 46.422 0,15 
1970 35.605.176 14.878.187 41,8 19.152.564 53,8 1.565.696 4,4 8.729 0,02 
1975 40.347.719 16.330.203 40,5 22.086.237 54,7 1.853.251 4,6 78.028 0,19 
1980 44.736.957 17.433.912 39,0 25.022.358 55,9 2.113.247 4,7 167.440 0,37 
1985 50.664.458 19.010.138 37,5 29.432.295 58,1 2.125.908 4,2 96.117 0,19 
1990 56.473.035 19.745.352 35,0 34.265.838 60,7 2.417.363 4,3 44.482 0,08 
1995 64.018.062 19.981.725 31,2 38.696.489 60,5 5.339.848 8,3 - 0,00 
2000 67.803.927 20.220.095 29,8 43.701.502 64,5 3.858.949 5,7 23.381 0,03 
2005 73.649.410 19.538.305 26,5 46.517.681 63,2 7.593.424 10,3 - 0,00 
2010 73.722.988 18.878.582 25,6 49.516.670 67,2 9.186.685 7,2 - 0,00 

Kaynak: TUİK 2014a ve TÜİK 2014b’den derlenmiş, 1995 yılına ait veri 1990 ve 2000 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı esas alınarak, 
2005 yılın ait veri ise 2000-2010 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı esas alınarak P=P0.ern formülü ile hesaplanmıştır. 

Nüfus bağımlılık oranlarının zaman içindeki değişimi, son dönemde Türkiye’de ki nüfusun 
yaşlandığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 15 yaşın altındaki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa 
(15-64 yaş grubu) oranı olarak tanımlanan genç nüfusun bağımlılık oranı 1970’li yıllara kadar zaman 
zaman % 80’e yaklaşmış, 2000’li yıllarda % 46’ya, 2010 yılında ise % 25’e düşmüştür. 65 ve üzeri yaş 
grubunun çalışma çağındaki nüfusa oranı 1945-1955 döneminde % 6’nın da altına inmekle beraber genel 
olarak % 7-8 dolayında kalmıştır (Çizelge 2). Özellikle genç nüfustaki bağımlılık oranının düşmesi, 
genel nüfus bağımlılık oranının azalması yönünde etki yaratmaktadır. Buna göre 1970 yılında % 85,9 
düzeyinde olan genel bağımlılık oranı, bu tarihten sonra sürekli düşüş göstererek 1980’lerden itibaren 
% 70’in altına inmiştir. 2000 yılında bu oran % 55, 2010 yılında ise % 33 dolayında idi. Sayı ve oranlara 
göre yapılan değerlendirmelerde nüfusun yaş yapısındaki bu değişim, ilk bakışta olumsuz olarak 
tanımlanmayabilir. Hatta nüfus ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki üzerine çalışanlar, doğum 
hızlarındaki düşmeye karşılık, yaşlı nüfusun çoğunluğu oluşturmadığı toplumlarda sürekli artan işgücü 
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nedeniyle ekonomik kalkınma için bir fırsat yarattığı görüşünü ileri sürmektedirler. Ancak bunun 
gerçekleşebilmesi için artan işgücünün oluşturulan istihdam politikaları ile işe kavuşturulması 
durumunda gerçekleşebileceğini ifade edilmektedir. Yaklaşık 30-40 yıllık bir devrede demografik yapı, 
ekonomik kalkınma için fırsat yaratmaktadır. Bu duruma “demografik fırsat penceresi” adı da 
verilmektedir. Nüfusun bu özelliğini fırsata çevirebilen ülkeler olduğu gibi, bundan faydalanamayan 
ülkeler de vardır. Doğu Asya’daki Güney Kore ve Çin bu durumdan yararlanabilen, Meksika ise bu 
fırsatı kaçıran ülkelere örnek gösterilmektedir (Vallin, 2005: 166). Konu sürdürülebilirlik açısından ele 
alındığında, ekonomik koşullarda yeterli iyileştirmelerin yapılmadığı durumlarda olumsuzluklar ın 
yaşanabileceği beklenilen bir durumdur.  

Çizelge 2. Türkiye'de sayım yıllarına göre nüfus bağımlılık oranlarının değişimi (%) 
Sayım 

Yılı 
Genç nüfusun bağımlılık oranı  

[(-15)/(15-64) yaş grubu] 
Yaşlı nüfusun bağımlılık oranı  

[(64+)/(15-64) yaş grubu] 
Genel Bağımlılık Oranı 

[((-15) + (64+))/(15-64) yaş grubu] 
1935 75,75 7,14 82,89 
1940 77,6 6,51 84,12 
1945 69,24 5,85 75,09 
1950 65,66 5,66 71,32 
1955 69,01 5,99 75,00 
1960 74,69 6,40 81,09 
1965 77,56 7,33 84,89 
1970 77,68 8,17 85,85 
1975 73,94 8,39 82,33 
1980 69,67 8,45 78,12 
1985 64,59 7,22 71,81 
1990 57,62 7,06 64,68 
1995* 51,63 13,79 65,42 
2000 46,27 8,83 55,10 
2005* 42,00 16,32 58,32 
2010 25,61 7,23 32,83 

*1995 yılına ait veri 1990 ve 2000 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı esas alınarak, 2005 yılın ait veri ise 2000-2010 yılları arasındaki 
yıllık nüfus artış hızı esas alınarak yapılan hesaplama sonucuna göre tespit edilmiştir. 

Türkiye’de genel olarak genç nüfusun azalışı, buna karşılık yaşlı nüfusun oransal olarak 
artmasına dengelemek üzere doğum oranının arttırılmasına yönelik teşvik ve tedbirlerin 
alınması zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu teşvik ve tedbirler çalışmanın da öznesinin 
oluşturan yaşlı nüfusun sayısında ve/veya taleplerinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz ve 
bunların karşılanması gerekir. Buna karşılık genç nüfusun istihdamına yönelik çalışmaların 
yeterli düzeyde olmadığı, işsizlik oranlarındaki artıştan da görülebilmektedir. Söz konusu 
artışın bir kısmı dünyanın genel ekonomik durumuyla yakından ilgili olsa da, sorunun çözümü 
için alınması gereken tedbirlerin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 

3. 65 yaş ve üzeri nüfusun mekânsal dağılışı 
Nüfusun yaş bileşiminde zaman içinde ortaya çıkan değişim, genel olarak ülkelerin demografik 

özellikleri hakkında bilgi vermekte, sosyal ve ekonomik politikaların şekillendirilmesinde yol gösterici 
olmaktadır. Ancak planlama aşamasından itibaren nüfusun yaş bileşiminin mekânsal dağılış ın ın 
bilinmesi daha büyük öneme sahiptir. Çalışmada öncelikle 65 yaş ve üzeri nüfusun illere göre dağılış ı 
ele alınmış ve 1935-2010 döneminde il düzeyinde yaşlı nüfus ile toplam nüfustaki payının ne olduğu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Bu amaçla 1935-2010 arasındaki döneme ait nüfus sayımlarına göre Türkiye’deki 65 ve üzeri 
yaş grubundaki nüfusun illere göre dağılışını gösteren haritalar hazırlanmıştır. Bu verinin 
incelenmesinde ortaya çıkan sonuçlar birkaç maddede toplanabilir.  

a- Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe 65 ve üzerindeki yaşa sahip nüfusun hem sayıca 
hem de oransal olarak azaldığı görülmektedir.  

b- En fazla yaşlı nüfusuna sahip iller, aslında fazla nüfusa sahip olan yerlerdir.  
c- Göç alan iller ile çok nüfusa sahip illerde yaşlı nüfusun payı, göç veren ve az nüfuslu illerden 

daha fazladır.  
Aşağıda 1945, 1985, 2000 ve 2010 yıllarına ait nüfus verileri kullanılarak 65 ve üzeri yaş 
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grubundaki nüfusun illere göre dağılışı verilmiştir (Şekil 1). İlk sütunu oluşturan haritalar nüfusun 
sayısal dağılışını, ikinci sütunu oluşturan haritalar ise il nüfusu içindeki 65 ve üzeri yaş grubunun oranını 
göstermektedir.  

 
Şekil 1. Türkiye'de 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun ve il nüfuslarındaki paylarının mekânsal dağılışı. 
1945-2010 döneminde 65 ve üzeri yaşa sahip nüfusun miktar bakımından en fazla olduğu iller 

İstanbul ve İzmir’dir. 1945 haricinde Ankara en fazla nüfusa sahip olan üçüncü ili oluşturmaktadır (1945 
yılında Ankara’nın yerinde Bursa yer alıyordu). Yine 1945-2010 döneminde en az 65 ve üzeri yaşa sahip 
nüfusun bulunduğu il Hakkâri’dir. 1945-1985 döneminde Bitlis, 1990 ve 2010 sayımlarında Bayburt,  
2000’de ise Iğdır, Hakkâri’den biraz daha fazla 65 ve üzeri yaştaki nüfusa sahipti. Nüfusun miktar olarak 
gösterildiği haritalarda 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfus, il nüfusunun veya yüzölçümünün az olduğu 
illerde farklılığı ortaya koymada yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun 
dağılışının daha anlaşılır bir şekilde ifadesi için, il nüfusları içindeki bu nüfusun paylarının 
değerlendirilmesine çalışılmıştır. Buna göre en fazla 1945 yılında 65 ve üzeri yaşta nüfusun İç Anadolu 
Bölgesi ve çevresinde yer alan illerde % 3’ün altında iken, İstanbul’da bu oranın  % 5’i aştığı 
görülmektedir. Buna karşılık zaman içinde önce batı Anadolu’da başlayan, daha sonraki yıllarda ise 
doğuya doğru gelişen, yaşlı nüfus oranındaki artış, 1985 ve 2000 haritalarında görülmektedir. Doğu 
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Anadolu Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2010 yılı verilerine göre 65 ve 
üzeri yaştaki nüfusun payı % 5’in altında iken, diğer yerlerde bunun üzerinde gerçekleşmiş, hatta Sinop, 
Kastamonu, Çankırı, Giresun ve Artvin illerinde % 12,5’in de üzerine çıkmıştır (sırasıyla % 15,73, % 
15,19, % 14,19, % 13,78 ve % 13,55). Türkiye nüfusunun ve 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfus esas 
alınarak, nüfusun ağırlık merkezinin neresi olduğu araştırılmıştır (Şekil 2). İl ölçeğindeki veriler 
kullanılarak yapılan değerlendirmede, 1945-2010 döneminde, nüfusun ağırlık merkezinin batıya doğru 
tedricen kaydığı görülmektedir. Söz konusu değişim, Türkiye’nin batısında nüfusun doğuya nazaran 
daha fazla arttığının bir başka şekilde ifadesidir. 

 
Şekil 2. Türkiye nüfusunun ağırlık merkezlerinin değişimi 

4. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubuna sunulan özel hizmetlere genel bakış 
Dünya Sağlık Örgütü de 65 ve üzeri yaş grubu bağımlı nüfus olarak tanımlamaktadır. Bu nüfusu 

kendi içinde gruplara ayırmak mümkündür. 65-74 yaşları arasındakiler genç yaşlı, 75-84 yaşları 
arasındakiler ileri yaşlı, 85 ve üzerinde yaşa sahip olanlar ise çok ileri yaşlı olarak kabul edilmektedir 
(WHO, 2011). Genç yaşlıların genel özellikleri arasında kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek güç 
ve yeterliliğe sahip olmaları, sağlık sorunları ile baş edebilmeleri gelmektedir. Buna karşılık ileri yaşlılık 
olarak tanımlanan yaş grubunda huzurevi ve bakımevlerine ihtiyaç daha fazla olmaktadır. Özellikle 
eşlerden birinin hayatını kaybetmesi, çekirdek ailelerin hakim olduğu şehirlerde yaşayanlarda diğer eşin 
çoğunlukla yalnız kalmasına da yol açmaktadır. Çok ileri yaşlı olarak tanımlanan yaş grubu, ileri yaşlılık 
dönemindeki sorunlara ek olarak sağlık sorunları artması ile karakterize olur. Bu durumda çoğu zaman 
bakımevine gereksinim duyulmaktadır.  

Türkiye’de sağlık tesisleri içinde yaşlılık ile ilgili birimleri bulunan sağlık kuruluşlarının sayısı 
son derece azdır. İlerleyen yaşlarda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri, çoğunlukla genel sağlık sistemi 
içinde verilmeye çalışılmaktadır.  Bu çalışmada bir fikir vermesi açısından bakımevi ve/veya huzurevi 
olarak tanımlanan tesislerin Türkiye’deki sayı ve kapasite olarak dağılışları ele alınmıştır. 2011 sonu 
itibariyle Türkiye’de huzurevi ve bakımevi olarak hizmet veren tesislerin sayısı 307’dir (Aile, 2014). 
Bu tesislerden 109’u Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, 139’u özel işletmelere, 7 si azınlık vakfı 
olmak üzere toplam 37 tanesi dernek ve vakıflara, 20’si yerel yönetimlere ve 2’si de diğer bakanlıklara 
aittir. Söz konusu tesislerin kapasitesi sırasıyla 11826, 6853, 3402, 2013 ve 566’dır. Buna göre toplam 
kapasite 24660 kişi olmaktadır (Şekil 3). 

Söz konusu haritaların incelenmesi, Türkiye’de 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfusun Doğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, batıda yer alan illere nazaran daha az olduğunu göstermektedir. Oransal 
değerler incelendiğinde ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun il nüfuslarının % 5’ini geçmediği görülmektedir (En 
düşük paya % 2,7 ile Hakkâri sahiptir). Sinop (% 16,0), Kastamonu (% 15,4), Çankırı (% 14,5), Artvin 
(% 13,9) ve Giresun (% 13,8) en fazla yaşlı nüfusa sahip illeri oluşturmaktadır. Buna karşılık huzurevi 
ve bakımevi gibi tesislerin illere göre dağılımına bakıldığında Türkiye’nin doğu yarısının büyük 
kesiminde tesisin yer almadığı veya sayı ve kapasite bakımından az olduğu görülmektedir.  
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Şekil 3. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubu nüfusun (a), bu nüfusun il nüfusuna oranının (b), tesis sayılarının (c) ve 
kapasitelerinin (d) illere göre dağılışı (2011). 

Yaşlıların, özellikle ileri yaşlarda daha fazla bakım hizmetine gereksinim duyulması, günümüz 
koşullarında ailelerin yaşlılarla ilgilenememelerine neden olmaktadır. Bu durumda gerekli hizmeti 
sağlayacak tesislerin, özellikle yurtdışına işçi göçlerinin yoğun yaşandığı yerlerde vakıflar, dernekler 
veya yerel yönetimler tarafından karşılanmaya yönelik girişimler tercih edilmektedir. Bu durum maddi 
imkânların daha iyi olmasının yanında, kültürel etkileşim nedeniyle böyle kurumlara duyulan ihtiyacın 
tanımlanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Maddi kaynak yaratılarak yapımına başlanılan tesisler, çoğu 
zaman tamamlanamamakta veya yüksek maliyetleri nedeniyle işletilememekte, Çoğu zaman tesisler 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili birimlerine devredilerek işletilmesi sağlanmaktadır.  

5. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubu nüfusun gelecek dönemlerde olası sayısal ve 
mekânsal değişimi 

Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubunun genel nüfus içindeki payı % 3,3 (1945 ve 1950 nüfus 
sayımları) ile % 7,2 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2010 yılı verileri) arasında artış yönünde 
değişim göstermiştir. TUİK, 2013 yılında %7,7 olarak belirlediği 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun 
gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde de bulunmuştur. Buna göre 65 ve üzeri yaş grubundaki 
nüfusun payının 2023 yılında % 10,2, 2050 yılında % 20,8, 2075 yılında ise % 27,7 olacağı 
beklenmektedir (TÜİK, 2014c: 7). Bu Türkiye’nin gelecekte hızla yaşlı nüfusa sahip ülkeler arasında 
yer alacağını göstermektedir. İlk bakışta doğum oranlarını arttırarak, oransal büyümenin önüne 
geçebileceği ileri sürülse dahi, bu durumun nüfustaki sayısal büyüklüğü üzerinde bir etki yapmayacağı, 
gelecekte daha da büyük bir yaşlı nüfus ile karşılaşılacağı gerçeğini değiştirmeyecektir.  

TÜİK 2023 yılında, Karadeniz Bölgesindeki birçok ilde nüfusun % 15’inden fazlasının 65 ve 
üzeri yaş grubunda yer alacağını, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli ile Isparta ve Burdur’da 
benzer durumun görüleceği tahmin edilmiştir (Şekil 4). 2050 yılına ilişkin TÜİK’in % 20,8 olarak 
belirlediği 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun illere göre dağılımı, 2013-2023 döneminden hareketle 
illerin paylarının ne olabileceği hesaplanmıştır. Belirlenen değerlerin ortalaması % 20’dir. Bu kabul 
edilebilir bir hata payı olarak kabul edilmiştir. 

2050 yılındaki dağılış, 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 
genel bir azalış göstereceğini aksettirmektedir. Söz konusu haritanın geçmişteki iç ve dış işçi göçleri ile 
ilişkilendirilmesi, açıklanmasına katkı sağlayabilir. 1950 sonrasında İstanbul başta olmak üzere büyük 
şehirlere yönelen göç hareketinin, 1970-1980 döneminde Türkiye’den Avrupa’ya gerçekleşen işçi 
göçleri ile de sürdürüldüğü bilinen bir gerçektir. Günümüzde Sinop, Kastamonu gibi illerde 65 ve üzeri 
yaş grubun payının artmasında, genç nüfusun iş bulabilmek için il dışına çıkışı yanında, daha önceden 
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il dışına göç etmiş nüfusun da emeklilik sonrası memleketlerine dönmesi ile açıklanmaktadır. Bu 
durumun Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi’nde de olması beklenebilir.  
Önemli ölçüde göç alan İstanbul’da oranın düşük olması, yarattığı iş imkânları nedeniyle genç nüfus 
için bir çekim merkezi olmasıyla açıklanabilir. Benzer koşulların aynı sonuçlara neden olmadığına 
Türkiye’nin güneydoğusundaki illerde oranların düşük olması örnek gösterilebilir. Doğu Anadolu 
Bölgesinin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde sosyoekonomik koşulların 
istenilen düzeye gelmemiş olması ve bu illerde yaş ve cinsiyet yapısının Türkiye genelinden gösterdiği 
farklılıklar, emeklilik sonrasında geri dönüşlerin anlamlı miktarlarda olmaması bu durumu yaratan 
başlıca nedenlerdir. Söz konusu tahminlerin önemi, gelecekte yapılması gereken yaşlılara yönelik sağlık 
ve bakım hizmetlerinin planlanmasında altyapı oluşturması bu nedeniyle daha da artmaktadır (Bu 
çalışma hazırlanırken Suriye’den 2 milyon dolayında sığınmacının Türkiye’ye geldiği bilgisi resmi 
makamlar tarafından belirtilmekteydi. Bu sığınmacıların ne kadarının geri döneceği, ne kadarının 
yerleşeceği ve nüfus özellikleri bilinmediği/açıklanmadığı için soruna ne kadar etki yapacakları da 
belirsizdir. 

 
Şekil 4. 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun il toplam nüfusundaki paylarına yönelik tahminler (2023 yılı tahmini 
TÜİK, 2014c: 10’dan alınmış, 2050 yılına ilişkin dağılım hesaplanmıştır). 

5. Sonuç 
Nüfus içinde yaşlı nüfusun payının artması, bazı sorunların ortaya çıkmasına ve çözümlerinin 

aranmasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler 2012 yılında dünya nüfusunun sadece % 11’ini 
meydana getiren 60 ve üzeri yaş grubundaki insanların sayısının 2050 yılında 2 milyona erişeceği ve 
toplam nüfusun % 22’sini oluşturacağına dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmalar, nüfusun 
yaşlanmasının sonuçlarından birinin de sosyal koruma ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna 
karşılık, çoğu ülkede yeterli sosyal koruma yoktur. Mevcutlar ise kaynak kullanımı açısından büyük 
baskı altındadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun sadece 1/3’inin çalışırken nüfusun 2/3’üne 
bakmak durumunda kalması önemli bir sorun olarak görülmektedir (UN-DESA, 2011: 1-4). 

Türkiye henüz batı ülkelerindeki gibi gerçek bir yaşlı nüfus sorunu ile karşı karşıya kalmış 
değildir. Özellikle sanayileşme ve kentleşme sürecinin hızlanması; nüfusun yaş ve cinsiyet oranları ile 
aile yapısının değişmesi yol açmaktadır. Türkiye’de de 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfus artma 
eğilimindedir. Bu artışı daha dramatik kılan, doğum oranlarındaki azalmaya bağlı olarak, genç nüfusun, 
toplam nüfus içindeki payının hızla azalmasıdır. Bu gelecekte Türkiye’nin yaşlı nüfusa sahip ülkeler 
arasında yer almasına neden olacaktır. Bunun engellenmesi için genç nüfusun oranını arttırma 
yönündeki politikalar, sorunun bir süre ertelenmesine neden olabilirler ancak daha da büyüyerek ortaya 
çıkmasını engelleyemezler. Türkiye’de nüfus demografik fırsat penceresi adı verilen, ekonomik açıdan 
uygun koşulların oluştuğu bir aşamadadır. Fırsatın değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uygulanacak 
tedbirlerle ortaya çıkacaktır. Yaşlı nüfus, “gelişmiş ülkelerin” genel özelliğidir. Ekonomik açıdan 
gelişme sağlanmadan bu özelliğin kazanılması, kalkınmanın gerçekleşmemesinden sosyal güvenliğe 
kadar değişen birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Sosyal güvenlik hizmetleri büyük maliyet içermektedir. Uygulanan ekonomi politikalar ı,  
Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemini de etkilemiştir. 1933-1980 yılları arasında hakim olan Keynesyen 
politikalar yerini neoliberal ekonomi politikalara bırakmıştır (Avcı, 2014: 316 vd). Söz konusu ekonomi 
politikasının bir etkisi de sosyal güvenlik sistemi üzerinde görülmüştür. Bu durum özellikle 65 ve üzeri 
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yaşa sahip nüfusun yaşam seviyesinin yükselmemesine, hatta gerilemesine yol açmıştır. 65 ve üzeri yaş 
grubunun talep ettiği hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik 
sisteminde yer almayanlar için bu hizmetlerin sağlanması önemli bir sorundur. Sağlık alanında 
uygulanan politikalar, ekonomi politikası ile uyumlu olmak zorundadır. Bu sağlanan hizmetlerin 
karşılığının hizmeti alan tarafından ödenmesi anlamına gelmektedir. Yaşlı bakımevleri ve huzurevleri,  
ilerleyen yaşlarda daha fazla talep edilmektedir. Buna karşılık yeterli tesis olmadığı gibi sunulan  
hizmette çoğunlukla kalite sorunu yaşanmaktadır. Türkiye’nin batısında doğusuna nazaran daha fazla 
tesis yer almaktadır. Doğuda ki çoğu ilde ya tesis yoktur ya da düşük kapasiteye sahiptir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da sosyal güvenlik sistemine dahil olan nüfus oldukça azdır. Bunda çalışma 
çağındaki nüfusun düzenli gelir getiren işlerde çalışma imkânının olmaması bir etkendir. Gelenekler 
özellikle kırsal kesimde yaşlı nüfusun aile içinde kalması konusunda genel zorlayıcı faktördür. Buna 
karşılık eğitim seviyesinin yüksekliği, düzenli gelir ve bu gelirin belli bir düzeyin üzerinde olması tesis 
talebini arttırmaktadır. 

Bütün bu özellikler, doğum oranları arttırılsa dahi 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun sayısal 
olarak azaltılmasının mümkün olamayacağını göstermektedir. Gerekli hizmetlerin maliyetlerinin fazla 
oluşu, kaynak oluşturulabilse dahi sürdürülebilirliği sağlamanın zor olduğunu göstermektedir. Türkiye 
gerekli tedbirleri alarak demografik fırsat penceresinden en yüksek faydayı sağlamak zorundadır.  
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Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği 
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Öz:Bu çalışmada Hatay (Antakya)’daki kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların, burada mekanı nasıl 
kullandığı, mekânsal algıları ve uyum sürecini tespit etmek amaçlanmaktadır. Göç kimi zaman isteğe bağlı, kimi 
zaman istem dışı bir koşulun olgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Göçmen ise bu olgunun ya da sürecin baş 
aktörüdür. İnsanlar tarih boyunca daha iyi yaşam standartları yakalamak amacıyla ya da zorunlu nedenlerden 
(savaş, doğal afet, vb.) dolayı, yaşadıkları mekanları terk edip başka yerlere göç etmişle rdir. Göç olgusunun 
ortaya çıkış sebebi ne olursa olsun, bunun neticesinde meydana gelen süreçler (mekan algısı, mekânsal değişim, 
mekanla göçmen arasındaki uyum, sosyo-ekonomik etkileşim vb.) çok önemli olup bu süreçlerin farklı yönleriyle 
yakından incelenmesi gerekmektedir. Çalışmada görüşme tekniği kullanılarak Suriyeli sığınmacıların mekansal 
analizi yapılmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Hatay, aidiyet. 

Abstract: This study aims to deternmine ho Syrian refugees use their living space to  what extent and perception 
and thir adaptation process. The nigration reveal itself as a matter of fact which is both on demand and involuntry. 
An immigrant is a majör factor of this process. Generally humanbeings migrated from where they live and moved 
to other places because of the reasons like war, natural disaster in orter to get better life conditions. Whatever the 
reason why migration appeared is the spatial percetion , the change of space, the apatation between immigrant and 
space, socioeconomic interaction are crucial and these processes are supposed to be examined from different point 
of views. 
.Keywords: Refugees, Hatay, belonging. 

1. Giriş 
 Göç, İnsanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Göç, zoraki ya da isteğe bağlı olarak, bir idari sınırı 
geçerek ikamet sahasını devamlı ya da uzun süreli olarak değiştirme olayıdır. Bu değişim kıtalararası,  
uluslararası, bölgeler arası, kırdan şehre ya da şehirden kıra şeklinde olabilmektedir  (Tümertekin ve 
Özgüç, 2002: 308). 
 Bir ülkede meydana gelen iç karışıklıklar, kaos ortamı ve savaşlar insanların zorunlu olarak 
yaşadıkları mekanı terk etmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda göçe katılan bireyler kendi 
ülkesinde sahip olduğu güvenli bir yaşamı ve alıştığı toprakları terk ederek, kendisine yabancı olan bir  
dil ve kültürün içerisinde yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Göçmen, göç ettiği bölgede yeni bir 
kimlik ve aidiyet kazanabilir ve süreç içerisinde yaşadığı mekânı edindiği bu yeni kimliğe göre 
algılamaya başlayabilir. Bütün bunların yanı sıra daha önce birbirini tanımayan insanlar, hayat tarzları,  
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gelenek ve görenekler, diller, kültürler birbiriyle temas haline geçerek kültürler arası etkileşim meydana 
gelir (Kuzu, 2005). 

 Suriye’de Nisan 2011 tarihinde başlayan siyasi krizler sonucunda Suriye’nin komşusu olan ve 
yakın ülkelere (Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan, Mısır) yaklaşık 5 milyon kişi göç etmek zorunda 
kalmıştır. Günümüzde Türkiye’de olan sığınmacı sayısının 1 milyonu geçtiği ifade edilmektedir. 
Türkiye’ye gelen sığınmacılar Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Osmaniye ve Adana’da şehir 
merkezinde ya da buradaki mülteci kamplarında ikamet etmektedirler. Hatay (Antakya)’da barınma 
kampları dışında ise kentin değişik mahallelerinde yaklaşık 60.000 sığınmacı ikamet etmektedir. 
Bunların bir kısmı ortak kültür ve coğrafyaya sahip olunması nedeniyle ikamet ettikleri mahallelerde 
uyum sürecini daha kısa sürede sağlamışken, bir kısmı ise sadece yaşamak zorunda olduğu için buradaki 
ikametine devam etmektedir. 

2. Göç ve mekânsal uyum  
 Göç sonucunda etnik kimlik, dini kimlik, kadın kimliği gibi kimlik arayışları artış 
göstermektedir. Ülkeler arası yapılan göçler, adaptasyon, aidiyet duygusunun gelişmesinin gecikmesi, 
siyasal oluşum, kültürel değişim ve uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Yaşadıkları devletin 
siyasal baskı, yasal ve idari ayırımcılıkları nedeniyle ülkelerini terk ederek yabancı devletlere sığınan 
kişiler ise uzun süreli sığınmacı statüsünde değerlendirilmektedirler (Meray, 1968:247). Göçmenler 
yaşadıkları mekanlarda içinde bulundukları çevrelerin sosyal ve kültürel yapısını etkiledikleri gibi aynı 
zamanda yaşadıkları mekanların sosyal ve kültürel yapısından da (dil, giyim şekli, davranış biçimi vb) 
etkilenmektedirler.  Dolayısıyla farklı yaşantılara, geleneklere sahip bireyler arasında bağ oluşturan 
kültürel bir mekan ortaya çıkmaktadır.  

 Farklı kültürlere sahip kesimlerin bir araya gelerek birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamaları 
için belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Farklı kültür ve dile sahip olan insanların göçleri sonucu 
toplumsal değişimler ve kültürel kaynaşmaların yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu 
kaynaşma beraberinde sancılı bir süreci doğurmaktadır. Bu süreçte nüfusun hızlı artışı işsizliğin 
artmasına ve beraberinde toplumsal gerginliğe sebep olmaktadır. Mekansal uyumu zorlaştıran 
sebeplerden biri de gelinen yerde göçmenlerin mekana kendilerini ait hissetmemeleri, geri dönme 
düşüncesinin olmasıdır. Bir diğer sebep ise sosyal mekanda meydana getirilen kümelenmedir. Göç 
edenler genelde gittikleri yerlerde akrabaları ya da tanıdıklarının olduğu alanlarda ikamet etmeyi tercih 
etmektedirler. Bu durum sonucu mekana uyum sağlama ve aidiyet duygusu geliştirmede gecikmeler ya 
da zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle aynı dili konuşamama mekana karşı yabancılığı ve önyargıyı 
arttırmaktadır.  

 Suriye’de yaşanan iç savaşın uzaması ve kaos ortamı Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısında gün 
be gün artışa sebep olmaktadır. Sığınmacı sayısının her geçen gün artması yerli halkın iş olanakların ı 
kaybetmesi, Suriyelilerin düşük ücretli olarak işe yerleşmeleri yerli halkın olumlu tavrını olumsuza 
çevirmiştir. Göç ile birlikte yaşanan uyumsuzluk, işsizlik, toplumdan dışlanma, ötekileştirilme, 
çocukların küçük yaşta düşük ücrete çalışmak zorunda bırakılması, savaştan kaçan insanlardaki fiziki 
ve ruhsal sağlık problemleri ve suça itilme ve fuhuş gibi büyük sorunlar yaşanmaktadır.  

 Göç alan bölgelerde yerleşim ve sosyal düzenlerde önemli değişimler ya da yozlaşmalar 
meydana gelebilmekte, bu durum mevcut yerleşim düzenini bazen kökünden etkilemekte ve sosyal 
huzuru bozmaktadır (Özey, 2002: 275).  

3. Türkiye ve sığınmacılar 

 Türkiye uzun süreden beri göç akınına uğrayan bir ülkedir. Yaşanan bu göç süreçlerinde Türkiye 
bazen bir transit geçiş noktası, bazen de hedef ülke konumunda olmuştur.  Suriyeli göçmenlerin 
Türkiye’yi tercih etmelerinin nedenleri mekânsal yakınlık, ortak sosyo-kültürel yapının varlığı ve 
devletin uyguladığı göç politikalarıdır. Suriyeli göçmenler için Hatay, Malatya, Adana, Gaziantep, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş şehirleri ve çevrelerinde barınma 
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yerleri kurulmuştur. Ancak ülkemize gelen sığınmacı sayısının fazla olması ve barınma kamplarının 
yetersizliği nedeniyle, sığınmacıların bu kentlerin merkezine yönelmesine ya da diğer şehirlere de göç 
etmesine sebep olmuştur. 

 19 Nisan 2014 tarihi itibariyle, Türkiye’nin güney ve güneydoğusundaki 22 barınma 
merkezinde 220 binden fazla Suriyeli bulunmaktadır (AFAD, 2014: 12) (Harita 1). Hatay, beş kamp ile 
en çok kampın bulunduğu kent olup, bu kamplarda yaklaşık 16.000 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. 
Türkiye’de kamp dışında kaç Suriyeli sığınmacı bulunduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu 
sayının bir milyonu aştığı ifade edilmektedir (AFAD, 2013: 16). 

 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’nin 2014 yılı verilerine göre 
Suriye sınırında olan ya da sınıra yakın illerimizde barınma kampları ile birlikte kayıtlı olan sığınmacı 
sayısı 735.864’dir. Ancak İçişleri Bakanlığının bir gazetedeki habere göre olan açıklamalarında bu 
sayının daha farklı olduğu görülmektedir. Nitekim Vatan Gazetesinin 01.08.2014 tarihli yazısında 
İçişleri Bakanlığının bu durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye’deki Suriyeli sayısının 1 
milyon 385 bin olduğu ifade edilmiştir. 

 

 
Harita 1: Suriyeli sığınmacıların illere göre yoğunluğu (BMMYK, 2014). 

4. Hatay’da sığınmacılar ve mekân kullanımı 
Hatay Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biridir. Sığınmacılar Hatay’da sosyal ve 

mekânsal bir kümeleme meydana getirmiştir. Sosyal kümelenme, gelire, statüye ve dolayısıyla sınıfsal 
konuma göre ve farklı etnik, dini, kültürel gruplar/kimlikler ve farklı yaşam tarzlarına dayalı olarak 
ortaya çıkarken; mekânsal kümelenme, bu farklılaşmaların somut ifadesi olarak karsımıza çıkmaktadır 
(Ünal, 2012: 49).  
 Yaşanan bu göçün Hatay’da meydana getirdiği bir başka etki konut piyasasının değişimidir. 
Vatan gazetesinde  (08 Ekim 2012) yer alan habere göre; 2009 Ağustos’unda 253, 2010 Ağustos’unda 
215, 2011 Ağustos’unda 311 olan konut satışı, 2012 yılının ağustos ayında 491’e çıkmıştır. Verilere 
göre Hatay’da eylül ayındaki satışlar daha fazla olmuştur. 2009 Eylül’ünde 196, 2010 Eylül’ünde 270, 
2011 Eylül’ünde 244 olan konut satışları 2012 Eylül’ünde önceki yıla göre iki katını da aşarak 551 
konuta ulaşmıştır. Yaşanan bu değişimle birlikte meydana gelen konut açığı kentte inşaat sektörünün 
canlanmasına katkıda bulunmuştur. 

 Türkiye’ye sığınan mülteci kadınlar ucuz işgücü, fuhuş ve ikinci evlilik için kullanılmaktadır. 
Nitekim sığınmacıların yaşadığı diğer şehirlerde olduğu gibi, kadın sığınmacılar Hatay’da da fuhuşa 
itilmekte ve kadın istismarı gündeme gelmektedir. Bu kadınlar yaşananlara itiraz etmeleri halinde baskı, 
tehdit ve şiddete maruz kalmaktadır. Diğer yandan ailelere ‘başlık parası’ adı altında, ortalama 2 bin ile 
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5 bin lira verilmekte ve kızlarının Türkiye’de iyi şartlarda yaşatılacağı vaatleri ile ikna edilerek bu kızlar 
ikinci eş olmaktadırlar (Mazlumder, 2014). 

5. Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Genel Coğrafi Özellikleri  
Akdeniz’in doğu ucunda yer alan ve bir sınır ili olan Hatay, 5403 km²’lik yüzölçümü ile 35º 52´ 

ve 37º 04´ kuzey enlemleriyle, 35º 40´ ve 36º 35´ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İl, doğu ve 
güneyde Suriye, kuzeydoğuda Gaziantep’in İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybatıda Adana ve Osmaniye 
illeri, batıda da İskenderun Körfezi ile çevrilidir. Büyük Şehir Belediyesi olmadan önce Hatay’ın merkez 
ilçesi konumunda olan Antakya ise batıda Arsuz ve Samandağ, güneyde Altınözü ve Defne, doğuda 
Kumlu ve Reyhanlı, kuzeyde Belen, Kırıkhan ve İskenderun ilçeleri ile çevrilidir (Harita 2). Tektonik 
bir graben alanında bulunan Antakya Habibi Neccar dağının eteklerinden ovaya doğru genişleyen bir 
yerleşim sahası üzerinde bulunmaktadır. 

 

 
            Harita 2: Çalışma sahasının lokasyonu. 
6. Amaç ve Yöntem 

 Bu araştırma, sosyal olanın bilgisinin insanların kendi ifade ve anlatılarından derlendiği bir nitel 
araştırmadır (Kümbetoğlu, 2012: 38). Çalışmanın amacı, Hatay şehrinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ın 
mekânı nasıl kullandığı, mekânsal algısı ve kendilerini kente ait hissetme durumunu ele almaktır. Aynı 
zamanda sığınmacıların mekânsal kümelenmesini belirleyen etmenleri değerlendirilmektedir. Çalışma, 
nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması örneği olup, araştırma için önceden hazırlanmış olan 
sorular katılımcılar üzerinde derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Yapılan 
görüşmeler esnasında konuşmanın seyrine göre yeni sorular oluşturulmuş, gerekli durumlarda 
görüşmenin seyrine göre yeni sorular üretilmiş ve bu sorular katılımcılara sorulmuştur. Elde edilen 
verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak, bireylerin söylediklerinden doğrudan alıntılar yapılmış ve 
bu veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 
 Araştırma temelinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1) Sığınmacıların uyum/entegrasyon süreci nasıl bir boyut kazanmıştır? 
2) Hedef bölgede, göçmenlerin mekânsal kümelenmesi belirleyen etmenler nelerdir? 
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3) Sığınmacılar hedef bölgeyi (mekanı) nasıl algılamaktadır? 
 Çalışmanın amacına yönelik olarak öncelikle kentte sığınmacıların en yoğun yaşadığı mekânlar 
tespit edilmiştir. Yapılan saha çalışmasında 15 sığınmacıya ulaşabilme imkânı olmuş ve buna 
müteakiben ulaşılabilen sığınmacılarla derinlemesine görüşmeler yapılarak hazırlanan araştırma soruları 
bu kişilere yöneltilmiştir. Katılımcılardan 14’ü erkek 1’i kadın sığınmacıdan oluşmaktadır. 
Görüşmelerin yapıldığı sığınmacılar, Suriye’nin Halep (6), Şam (5), İdlib (3) ve Humus (1) şehirlerinden 
gelmişlerdir. Katılımcıların 2’si üniversite 6’sı lise,  7’si ilkokul mezunudur. Erkek katılımcıla r 
öğretmen, iç mimar, tüccar ve işçiden oluşmaktadır. Kadın katılımcı ise sınıf öğretmenidir.  

 Yapılan görüşmede katılımcılar fotoğraf çekilmesini istemediklerini belirttikleri için 
katılımcıların bu istekleri yerine getirilmiştir. Çalışmayla ilgili olarak sığınmacıların kentte yoğun olarak 
yaşadığı mahallelerde ikamet ettikleri evler ve işletmekte olduğu bazı iş yerlerinin fotoğrafları 
çekilmiştir. Hatay’da sığınmacılarla ilgili yapılan saha çalışmasından elde edilen bulgulara göre, kentin 
değişik sosyo-ekonomik yapılara sahip mahallelerinde 60.000 civarında sığınmacının ikamet ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılmış 
olup, sığınmacıların yaşadıkları hane sayısına göre değerlendirilmeler yapılmıştır. Ortalama her hanede 
10 kişi yaşadığı varsayımından yola çıkılarak, kentin toplam 17 mahallesinde 3530 hanede ikamet 
ettiklerine dair bilgiler toplanmış ve bu bilgiler ışığında 60.000 sonucuna ulaşılmıştır.  

7.Bulgular 

Bu bölümde aşağıdaki süreç takip edilmeye ve araştırmanın gövdesi inşa edilmeye çalışılmışt ır.  

a) Göç Süreci 

Göç Nedeni 

Ağların Rolü 

b) Mekânsal Uyum 

            Uyumu Zorlaştıran Faktörler 

c) Aidiyet 

Sosyal ve Mekânsal Kümelenme 

Sosyal ve Mekânsal Aidiyet 

Geri Dönüş-Kalıcılık 

a) Göç Süreci 

Göç nedeni; Kaynak ülkede meydana gelen siyasi kriz ve kaos ortamı, savaşın ülkenin değişik 
noktalarda ortaya çıkardığı ölümler ve belirsizlik ortamı göç sürecinde en büyük paya sahiptir. Bunun 
yanı sıra kaynak ülkede ortaya çıkan illegal yapılanmalar ve etnik-mezhepsel ayrılıkların keskinleşmesi 
ayrıca bu illegal örgütlerin bu hassas yapıyı kullanmak istemesi ülkede çok büyük bir kaosun 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu yaşanan gelişmeler karşısında ülkedeki insanlar adeta sığınacak bir 
liman arayışının sonucu olarak Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmışlardır. 

Ağların rolü; savaşın başlamasından itibaren Türkiye’de sığınmacılar için mülteci kampları 
oluşturulmuş ve Suriye’den göç ile gelecek insanlara barınacak mekânlar sağlanmıştır. Bunun farkında 
olan sığınmacılar barınacak alan bulacakları bir ülke olan Türkiye’deki başta AFAD olmak üzere çeşitli 
yardım kuruluşlarını göç sürecinde ağ olarak kullanmışlardır. Göç sürecinde hemşeri olmanın genellik le 
en çok bilinen tarafı ekonomik bağlardır, fakat bunun yanında diğer işlevleri de en az ekonomik bağ 
kadar önemlidir. Göç eden bireylerin en temel iki ihtiyaçları için doğrudan hemşeri bağlarına ihtiyaç 
duyarlar. Bunlardan biri iş, diğeri ise barınmadır (Güneş-Ayata:1991:100) Bununla birlikte yasadışı 
olarak çalışan ve para kazanmak amacıyla Suriye’deki insanlara bu süreçte ağ rolü üstlenen yapılarında 
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olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim bu yapılar Suriyeli sığınmacıları 25 TL karşılığında sınırın 
güvenliksiz ve tehlikeli bölgelerinden Türkiye’ye taşımaktadırlar. Savaş ortamından kaçmak zorunda 
kalan insanlar hiç tereddütsüz bu ağları tercih etmektedirler. Bu ağların içerisinde bir diğer rol 
Türkiye’deki akraba ve tanıdıklardır. Nitekim uzun bir geçmişe dayanan karşılıklı bireysel ticari 
faaliyetler ve Suriyelilerin Hatay’daki akrabaları ile iletişime geçen sığınmacılar göç kararı alırken bu 
ilişkiler ağını tercih etmişlerdir. Hatay’a gelen sığınmacılar için aile ve akrabalık ilişkilerinin yetersiz 
kaldığı yeni hayatlarını kolaylaştırmanın en kolay yolu, kente daha önce gelmiş dolayısıyla yabancı 
olunan bu çevreyi daha iyi tanıyan ve onlarla aynı kaderi paylaşan diğer sığınmacılarla ilişki kurmaktır.  
Bu ilişkinin bir diğer nedeni de var olma mücadelesidir (Köse, 2008: 227). Geleneksel bağlarından 
koparak yabancı bir yerde varlık mücadelesi veren ve aidiyet arayışı içinde olan bireyler için ‘aynı 
yerden gelmek’ büyük önem taşır (Köse, 2008: 221). 

b) Mekânsal Uyum 

Göç kaynak alanda başladığı andan itibaren, hedef alana yerleşinceye kadar olan süreçte çeşitli 
uyum zorluklarını da beraberinde getirmektedir. Nitekim hedef alan ile kaynak alan arasında ortaya 
çıkabilecek ilk sorun iletişim (dil) ile ilgili olacaktır. Bunun yanı sıra hedef alanda iş bulma kaygısı,  
maddi sıkıntılar uyumu zorlaştıracak ekonomik faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca hedef alan ile 
kaynak alan arasındaki sosyo-kültürel farklılıklar ve hedef alanındaki insanların gelecek sığınmacılara 
karşı yaklaşımı ve önyargıları da bu uyum sürecinde önemli olmaktadır. Bütün bunların yanında 
sığınmacıların vatan özlemi ve mekana karşı yabancılık da sığınmacıların bu mekânsal uyumunu 
zorlaştırıcı etkiye neden olmaktadır. 

c) Aidiyet 

Sosyal ve Mekânsal Kümelenme; Sosyal kümelenme, gelire, statüye ve dolayısıyla sınıfsal 
konuma göre ve farklı etnik, dini, kültürel gruplar/kimlikler ve farklı yaşam tarzlarına dayalı olarak 
ortaya çıkarken; mekânsal kümelenme ise bu farklılaşmaların somut ifadesidir (Ünal, 2012:49). 
Araştırma sahasında gözlemlenen durumlardan biri sığınmacıların kentin mahallelerine göre sosyo-
ekonomik kümelenme oluşturduğudur. Nitekim karşılaşılan bu kümelenmede dikkat çeken önemli 
ayrıntılardan biri kente gelen sığınmacıların ekonomik durumlarının ikamet alanlarını belirlemekte 
olduğudur. İkinci ayrıntı ise din faktörü üzerinde biçimlenmiştir. Özellikle Hatay’ın çok etnisiteli (din -
mezhep farklılığı) bir yapıda olması nedeniyle gelen sığınmacıların aidiyet durumlarına göre ikamet 
sahası seçtiği göze çarpmaktadır. 

Sığınmacı nüfusun yoğunluğuna göre mahallelere dağılışı incelendiğinde en çok sığınmacın ın 
ikamet ettiği yerler Akasya, Aksaray, Emek, Esenlik ve Saraykent (güney) mahalleleri olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra Akevler, Haraparası, H.Ö. Alpagot, İplik Pazarı, Saraycık, Kocaabdi, 
Şeyhali, Kuyulu, Şirince, Fevzi Çakmak ve Bağrıyanık mahalleleri ikinci sırada yer alırken, Saraykent 
(kuzey kesimi), Odabaşı ve Altınçay mahalleleri sığınmacıların ikamet ettikleri en tenha sahaları 
oluşturmaktadır (Harita 3). 
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Harita 3: Sığınmacıların Hatay(Antakya)’da mahallelere göre dağılışı. 

 Suriyeli sığınmacıların yerleşmek için Hatay’da üç ayrı sosyo-ekonomik mekânı kullandıklar ı 
tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi gelir seviyesi çok düşük olan ve Antakya’nın doğu kesiminde kalan 
Habibi Neccar dağları eteklerinde kurulu, Hacı Ömer Alpagot, Haraparası, İplik Pazarı, Kocaabdi, 
Şirince, Şeyhali, Kuyulu, Fevzi Çakmak ve Kuyulu mahalleleridir. Bu mekânlarda yaşayan halkın gelir 
seviyesi çok düşük olup, evler oldukça eski ve küçüktür. Bu evlerde kiralar genellikle 200 TL ile 300 
TL arasında değişmektedir. Burada yerleşen sığınmacılar kalabalık aileler halinde (genellikle 10 ile 30 
kişi arasında değişmektedir) aynı evde ikamet etmektedirler (Foto 1). 

Burada yaşayan sığınmacıların önemli bir kısmı herhangi bir gelire sahip olmayıp, değişik 
yardım kuruluşlarından gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürmekteyken, bir kısmı ise geçici işlerde 
(genellikle inşaat sektörü), bir kısmı da bazı esnafların yanında yardımcı eleman olarak çalışmaktadır. 
Sığınmacılardan çok az da olsa bu mahallelerde kendi işyerlerini açmış (parfümeri, bakkal dükkânı, 
lokanta gibi) ve hayatına devam etmektedir. Bazılarının dilencilik yaptığı da yer yer göze çarpmaktadır. 
Bu işletmeler daha çok gıda sektörüyle ilgili olup Hatay’ın değişik mahallelerinde bunlara çokça 
rastlamak mümkün olmaktadır (Foto 2). 

   

 

Foto 1: Sığınmacıların yaşadığı iki gözlü bir oda ev (Şirince).     Foto 2: Suriyeli Sığınmacıların kendi imkânlarıyla kurmuş   
                                                                                                        olduğu bir işletme (Aksaray). 

 

İşletmelere verilen isimler hemen tamamen sığınmacıların kendi dilleri ve kültürlerinin ürünü 
(Bab-il Hara= Mahalle Kapısı, Homs= Suriye’de bir kent ismi) olarak ortaya çıkmakta ve bu durum 
kültürün insanla beraber göç ettiğinin bir kanıtını oluşturmaktadır. Sığınmacılar kendi imkânlarıyla 
açmış olduğu işletmeler kimi zaman kazanç durumuna bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir (Foto 3). 
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Bazen yapılan yatırımlar kuruluş yeri ya da işletme türü tercihinin yanlışlığı nedeniyle kar yerine, zarar 
etme durumu söz konusu olmakta ve bu işletmeler kapatılmaktadır (Foto 4). 

Foto 3: Sığınmacıların açmış olduğu lokanta. Foto 4: Suriyeli sığınmacıların kurmuş olduğu ve 
kapatılan bir işletme(Saraykent). 

Sosyal ve Mekânsal Aidiyet; her ne kadar sığınmacılar kendilerini yerleştikleri mekana ait 
olarak görmeye çalışsalar da bunu başaramadıklarını söylemek mümkündür. Nitekim terk ettikleri 
mekan ile yerleştikleri mekan arasında yaşam tarzı farklılığı, kültürel ve sosyal farklılıklar bulunmakta 
ve bunlara uyum sağlamak sığınmacılar için büyük zorluklar oluşturmaktadır. Zira bunu başarmak için 
ilk önce kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını unutmaları veya değiştirmeleri gerekmektedir, ancak bu 
kolayca uygulanabilecek bir seçenek olmamaktadır. Geri Dönüş-Kalıcılık; sığınmacıların önemli bir 
kısmı savaş ortamının ve buna bağlı yaşadıkları travmaların hala belleklerinde izler bırakmasından 
dolayı kendi ülkelerine geri dönmeyi düşünmemektedirler. Bir kısmı koşullu olarak geri dönmeyi 
düşünürlerken bir diğer kısmı ise zorunlu nedenlerle geri dönüşü düşünebileceklerini ifade etmişlerdir. 
Özellikle kendi ülkelerinde yaşanan savaşın sona ermesi ve hayatın normal seyrine dönmesi durumunda 
geri döneceklerini belirtenlerin yanında Türkiye’nin sığınmacıları zoraki olarak geri dönmek ile karşı 
karşıya bırakması durumunda geri dönebileceklerini belirtmişlerdir. 

İkinci olarak gelir seviyesi nispeten yüksek ve kentin kuzeybatı kesiminde kalan ve 15-20 yıl 
önce kurulmuş olan Emek, Esenlik, Esentepe, Altınçay, Akevler, Akasya, Aksaray gibi mahallelerd ir. 
Buradaki mekânlarda ikamet eden sığınmacılar yukarıda bahsedilen sığınmacılardan nispeten daha iyi 
koşullarda yaşama imkânı bulan ve genellikle düzenli gelire sahiptir. Nitekim bu mahallelerde 
kendilerine ait işyeri bulunmakta ve hatta buranın kalıcı yerleşimcileri gibi yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Süpermarket, oto kiralama (rent a car), oto yıkama, fırın, genelde kadın kuaförü, 
pastane ya da kafeterya gibi işletmelerde iş sahibi olarak çalışmaktadırlar. Yaşadıkları evler çoğunlukla 
yeni ve 3 ya da 4 odalı olup, kiraları 400 ila 600 TL arasında değişmektedir. Bu evlerde 6 ila 10 kişi 
arasında ikamet etmektedirler. 

 Üçüncü olarak gelir seviyesi yüksek olan ve ketin kuzey-kuzeybatı kesiminde kalan Saraykent 
mahallesidir. Bu mahalle genellikle yeni Antakya olarak bilinmekte olup orta gelirli ve daha çok üst 
gelirli insanların yaşadığı genellikle güvenlikli sitelerden oluşan bir mekândır. Bu mahallede ikamet 
eden sığınmacılar kendi ülkelerinde gelir düzeyi yüksek olup, buraya göç etmiş kişilerden oluşmaktadır. 
Bu kişiler geleceğe yönelik yatırımlar yapmış, şirket kurmuş, ev satın almış “sığınmacılardan” 
oluşmaktadır. Bunların yatırımları genellikle arsa ya da inşaat üzerine olmaktadır. Zira bir kısmı buraya 
göç etmeden önce kendi ülkelerinde müteahhitlik yapmaktaydı, ayrıca Hatay’a savaştan önce de çok 
defa gidiş-geliş yapmış, burayı bilen insanlardan oluşmaktadır. Kiralık evlerde kalanlar ise genelde 3-5 
kişi olarak ve 750 TL civarında kira ödeyerek Hatay’da ikamet etmektedirler. 

Sığınmacıların önemli bir kısmı Hatay’da yaşadıkları mahallelerde çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalmakta ve kendilerini dışlanmış bireyler olarak algılamaktadırlar. Her ne kadar burada kalmak 
istediklerini belirtseler de kendi ülkelerine olan özlemleri ve umutları sığınmacılarla yapılan sohbet 

esnasında çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Yaşadıkları ikamet sahalarında komşuluk ilişkiler in in 
çok zayıf olduğundan mustarip olduklarını belirterek, bu yüzden buradaki yaşamlarının çok sıkıntılı 
olduğunu ifade etmişlerdir. Sığınmacıların çok az bir kesiminin komşularıyla aralarında iyi ilişkile r 
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geliştirdikleri tespit edilmiş olup, birbirleri arasında yine de birtakım çekincelerin de var olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Sığınmacıların mekânla olan ilişkilerini belirleyen faktörler arasında, bir savaş ortamından 
kaçmış olmalarının verdiği ruh hali ve komşularının onlara yönelik tutum ve davranışları yer almaktadır. 
Nitekim bıraktıkları ülkede ortaya çıkan kaos ve bunun götürüleri sığınmacıların hayatlarında derin 
yaralar açmıştır. Bu bakımdan sığınmacılarda beliren mekânsal algı süreç içerisinde komşuluk 
ilişkilerinde meydana gelen olumsuz değişimlere bağlı olarak da farklılaşmış ve yeniden şekillenmişt ir.  

8. Sonuç 

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki dağılışları birtakım kaynaklarda farklılıklar gösterse de 
kayıt dışı olanlarla birlikte birçok ilde ikamet ettikleri ve bunların sayısının 1 milyonu geçtiğin i 
söylemek mümkündür. Yine bu sığınmacıların birçok ilde kayıt dışı ve ucuz birer işgücü konumunda 
çalışmakta oldukları da bir başka gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bugün Suriyeli sığınmacıların yaşadığı semt veya mahallelerde mekânı kullanımı sosyo-
ekonomik durumlarına göre farklılıklar göstermektedir. Çalışma sahasında elde edilen bilgiler ışığında 
bu konu analiz edildiğinde sığınmacıların önemli bir kesiminin çok büyük ekonomik sorunlar yaşadığı 
ve bunların hemen tamamının ekonomik geliri düşük olan mahallelerde ikamet ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Diğer sığınmacılara göre ekonomik durumu iyi olan ve sığınmacıların çok az bir kesimini 
oluşturan sığınmacılar ise kentin daha iyi koşullara sahip olan lüks mekânlarında ikamet etmektedirler. 
Her ne kadar aralarında ekonomik farklılıklar olsa da doğup büyüdükleri toprakları, yaşam alanların ı 
terk etmek zorunda kalmış olan bu insanlar, geldikleri bu mekânlarda uyum sorunu yaşamaktadırlar. 
Nitekim uyumun en önemli unsurlarından biri olan göç edilen ülkenin dilini bilmemeleri sığınmacıla r 
için başlıca bir sorundur. İkinci olarak sığınmacılara karşı çeşitli önyargıların olması sığınmacılar ın 
kendilerini buraya ait hissetmelerinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu bakımdan aidiyet 
duygularının gelişmesinde bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Her ne kadar ortak bir 
coğrafya ve kültürü paylaşsalar da küreselleşme ile birlikte değişen dünyada bu kültürel ve coğrafi 
unsurların çokta önemli olmadığı ve kültürel bağların zayıfladığı görülmektedir. 

Suriyeli sığınmacıların ikamet ettikleri mahallelerde komşuluk ilişkilerinin oldukça zayıf 
olduğu ya da zayıfladığı dikkat çekmektedir. Nitekim Suriye’de yaşanan savaşın ilk dönemlerinde 
Türkiye’deki insanlarımız tarafından misafir olarak görülen bu sığınmacıların bir gün geri döneceği 
düşünülmüş bu yüzden de kendilerine oldukça yardımcı olunmuştur. Ancak aradan bu kadar süre 
geçmesine rağmen kendi ülkelerinde durumun normale dönmemesi, geri dönmeyecekleri haberlerinin 
yaygınlaşması ve birçok olaya karıştıklarına dair medyada çıkan haberlerin varlığı, sığınmacılara 
yönelik algının olumsuza dönmesine neden olmuştur. Bu bakımdan sığınmacılar bütün bu yargılar 
karşısında kendilerini hep bir öteki olarak düşünmüş bu yüzden gerçek kimliğini bir türlü yaşama fırsatı 
bulamamıştır. Özellikle saha çalışması esnasında fotoğraflarının çekilmesi konusunda oldukça 
tedirginlik yaşamış ve bunlara karşı çıkmışlardır.  

 Son zamanlarda Suriye’de meydana gelen olaylardan sonra ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar ın 
sayısı iki milyona yaklaşmaktadır. Sığınmacıların hemen tamamı kayıt dışı ve ucuz işgücü 
konumundadır. Sığınmacıların mekânsal kümelenmeleri sosyo-ekonomik koşullara göre değişmektedir. 
Yaşadıkları mahallelerdeki komşularının ya da Hatay’daki yerel halkın kendilerine karşı 
önyargılarından dolayı aidiyet ve uyum sorunu yaşamaktadırlar. Küreselleşmenin etkilerinin çok güçlü 
hissedildiği bu dönemde sığınmacılar arasında kültürel bağların zayıflığı görülmektedir. Sığınmacılar ın 
Hatay’daki yerel halk ile olan komşuluk ilişkilerinin ilk zamanlara göre oldukça zayıfladığı 
gözlenmektedir. Sığınmacıların en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi mazot ya da insan kaçakçılığı 
olduğu göze çarpmaktadır. 
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Zira yaşanan işsizlik, yoksulluk ve yahut savaş ortamından kaçma bir suça yönelme gerekçesi 
olarak addedilmektedir. 

Sonuç olarak sığınmacılar Hatay’da kentsel mekânı, kendi ülkelerinde olduğu gibi düşünmekte, 
algılamakta ve öyle kullanmak istemektedirler. Ancak bu durum karşısında çatışma yaşamakta ve çeşitli 
uyum sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sığınmacıların bir kısmı dilencilik ya da hırsızlık 
yapmakta ve yahut Suriyeli kadınları fuhuş çetesinin eline düşürmekte ve bundan para kazanmaktadırlar. 
Ayrıca Suriyeli kadın sığınmacılar imam nikâhı kıyılarak para karşılığında buradaki erkeklerle 
evlendirilmekte ve kadına bir gelir elde etme aracı olarak değer biçilmektedir. Bütün bunların yanı sıra 
mazot kaçakçılığı da yine sığınmacıların bir kısmının başvurduğu para kazanma yollarından biri olarak 
sık sık gündeme gelmektedir. Zira yaşanan işsizlik, yoksulluk ve yahut savaş ortamından kaçma bir suça 
yönelme gerekçesi olarak addedilmektedir. 
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Bayat İlçesinde Göçlerin Nedenleri Ve Sonuçları 

The reasons and results of emigration in Bayat Town 
 

Mustafa Koçak¹* 
 

¹ Körfez dershanesi, Afyonkarahisar (Afyon Kocatepe Üniversitesi Doktora Öğrencisi) 
Öz: Çalışma alanını oluşturan Bayat, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içinde yer alıp, yönetim 
bakımından Afyonkarahisar iline bağlıdır. Daha önce Emirdağ ilçesine bağlı bucak olan Bayat, 1987 yılında 
Emirdağ ilçesinden ayrılarak, ilçe yönetim birimine kavuşmuştur. Çalışmada, Bayat ilçesindeki göçleri, göçlerin 
nedenleri ve sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bulgularımıza göre, Bayat ilçesindeki ekonomik 
faktörlerin yetersizliğinden dolayı 1960’lı yıllarda başlayıp, 1985 yılından sonra belirginleşen yurt dışı ve yurt içi 
göçler nedeniyle özellikle kırsal nüfusta ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu nedenle gerek ilçe merkezi gerekse kırsal 
kesimde 1935-2013 yılları arasında önemli bir nüfus artışı yaşanmamış bilakis nüfus azalmıştır. Bayat’tan yapılan 
göçlerin temel nedeni, Bayat ilçesindeki ekonomik faktörlerin yetersizliğidir. Bu yetersizlikte kuşkusuz ilçenin 
coğrafi şartlarının etkili olduğu anlaşılmıştır. İlçede göçlerin fazla yapılan yörelerinin, ilçenin doğal çevre 
koşulları bakımından göçler için itici unsurlar taşıdığı belirlenmiştir. Söz konusu yörelerde tarım alanlarının az 
olması ve kuru tarım yapılması göçlere davetiye çıkarmıştır. Göçler sonucu ilçedeki birçok köyde okulların ve 
sağlık ocaklarının kapandığı tespit edilmiştir. Göçler her ne kadar başlangıç aşamasında olumlu gözükse de 
ilçenin konumunun iyi olmasına rağmen gelişmemesinde etkili olmuştur. Göç olayının, Bayat ilçesine yapılan 
yatırımlar yönüyle yetersiz kaldığı, gelişimini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Nüfus, Göçler, Ekonomik Faktörler, Bayat 
 

Abstract: Bayat, the field of the study, takes part in the interior western anatoian part of Aegean Region and is 
dependent to Afyonkarahisar in terms of management. Bayat which is previosly a stale of Emirdağ, gained a county 
administrive management unit in 1987 by leaving from. In this study determining the reasons and the results of 
immigrations from Bayat were aimed. According to our findings because of the lack of economical conditions, 
especially the rural population in Bayat decreased dramatically because of the domestic and abroad immigrations 
that started in 1960s and became particular after 1985. Therefore both the county central and the rural populations 
did not increase but also decreased between 1935-2010. The basic reason of the immigrations from Bayat is the 
lack of economical conditions in Bayat. İn this deficiency certainly the geographic conditions of the county were 
effective. It is determined that the mostly immigrated areas of the county had forcing enviromental and natural 
conditions for immgiration. In these areas we talked about, the fewness of agricultural areas and dry agriculture  
opened way to immigrations. İt is determined that the schools  and the cottage hospitals in villages were closed 
because of the immigrations. However the immigrations seemed positive at the beginning, they became effective 
in the not developing of the county despite having a good location. Also the immigration affected the development 
of the Bayat negatively by limiting the investments to the county.  
Keywords: Demography, Migrotions, Economic Faktors, Bayat 
 

1. Giriş 
 

Araştırma konumuzu oluşturan Bayat ilçesi, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer 
alır. Bayat ilçesi; Afyonkarahisar ilinin kuzey doğusunda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Emirdağ 
İlçesi, kuzeyinde Eskişehir ilinin Han İlçesi, batısında İscehisar ilçesi, güneyinde ve güneydoğusunda 
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Bolvadin ilçesi bulunmaktadır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yükseltisi 1050 m. olup, ilçenin 
yüzölçümü 425 km² dir  (Şekil 1).  

Çalışmamızın amacı, Bayat ilçesindeki göçlerin nedenlerini, sonuçlarını belirleyip göçlerin 
yöredeki etkileri karşısında farkındalık oluşturmaktır. Bayat ilçesindeki işsizlik ve göçün önlenmesi, 
yöredeki göçlerin nedenlerinin doğru bir şekilde irdelenmesi ile mümkündür. Kuşkusuz göçlerin 
tamamen engellenmesi mümkün değildir. Ancak yerel boyutta yapılacak çalışmalarla göçler 
azaltılabilir. 

Bayat ilçesi, jeomorfolojik olarak, dar vadi tabanlarında bulunan dalgalı ovalar, bu kesimden 
yamaçlara doğru geçişte bulunan plato sahası ve ilçeyi çevreleyen çeşitli yükseklikteki dağlık alanlar 
olmak üzere üç farklı jeomorfolojik birimden oluşmaktadır. Sahada yerleşmelerin dağılışı belirli fiziki 
coğrafya şartları tarafından kontrol edilmiştir. Gerçekten de yörede ekip-biçmeye ve iskâna elverişli 
araziler sınırlı olup, tarım alanları (6.050 ha.) ilçe arazisinin % 14’ünü oluşturmaktadır.  
 

 
                          Şekil 1. Bayat ilçesinin konum haritası. 

 

İlçede yükseltinin fazla olduğu yerlerde doğal çevre koşullarının olumsuz etkisi belirgin 
olduğundan, bu sahalarda göçlerle nüfus kaybedilirken, yükseltisi az olan yerleşme alanlarının nispeten 
nüfuslarını korumuş olması, fiziki çevre ile göçler arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. 
Bayat ilçesinin temel geçim kaynağını tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Bununla birlikte ilçede 
bulunan kilim atölyelerinde üretilen kök boyalı Bayat kilimleri, diğer geçim kaynağıdır.  
 

2. Araştırmanın Yöntemi 
 

Bu çalışmada, Bayat İlçesi’nde göçler ve bu göçlerin nedenleri ve sonuçlarının ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için birincil ve ikincil veri toplama teknikleri 
kullanılmıştır. Birincil veri toplama kapsamında köy muhtarları, göç eden vatandaşlarla yapılan 
mülakatlar ve anketlerden yararlanılmıştır. İkincil veri araştırma kapsamında literatür çalışması 
yapılmıştır. İlçeye yaz aylarında gelen gurbetçilerin potansiyeli ve hedef alanının belirlenmesi çalışma 
alanının seçiminde etkili olmuştur. Ayrıca ilçenin coğrafi konumunun uygun olmasına rağmen az 
gelişmişliğin göçlerle ilgisini belirlemek için Bayat ilçesi araştırma konumuzu oluşturmuştur. Bu amacı 
gerçekleştirmek için, ilçenin nüfus ve göç ile ilgili veri araştırmasına geçilmiştir. Çok boyutlu inceleme 
alanı olan göçler ile ilgili bilgi toplamak ve analizini yapmak oldukça güçtür (Kahraman, 2005:39). 
Göçlerle ilgili doğrudan veri olmadığından yurt içinde Bayat doğumluların yaşadığı iller ve bir yönüyle 
göç verdiği yerler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) elektronik ortamda tespit edilmiştir. Ayrıca, 
araştırma sahasındaki köylerin 1935 yılı ile 2013 yılları arasındaki nüfus değişimlerinden yararlanarak 
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göçler belirlenmeye çalışılmıştır. İlçede yurt dışında yaşayan nüfus miktarı ve dağılımı Dış İşleri 
Bakanlığı ekonsolosluk kanalı ile alınmıştır. İlçede göçlerin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgilere 
destek olması için Bayat ilçesi ve köylerinin muhtarlarıyla yapılan anketler, Bayat ilçesine gelen 
gurbetçilerle yapılan anket ve mülakatlar kullanılmıştır. 
 

3. Bayat İlçesinde Göçler 
 

Günümüzdeki anlamıyla kırsaldan kente doğru olan göçler sanayi devrimi ile başlamıştır.  
Kentlerde, sanayi ve hizmetler sektörüne ait iş kollarına gerekli olan işgücü, kırsaldan kente göç 
edenlerle karşılanmıştır (Yakar, 2009:96). Göçlerin çekici etkisini oluşturan bu faktörlerle, kırsal 
kesimdeki itici faktörlerin birleşmesiyle nüfus harekete geçmiştir. Bayat’ın özellikle tarıma daha az 
elverişli olan verimsiz dağlık alanlarında yaşayan insanlar, nüfusun artması ile ekonomik olarak sıkıntı 
yaşamaya başladılar. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan insanların, öncelikle yakın çevredeki ilçe 
merkezlerine göç ettikleri belirlenmiştir. Bütün bunlar ilçeden, yurt içi ve dışına göçlere neden olmuştur. 
Türkiye’de 1950 yıllarında başlayan göçlere Bayat ilçesi 1960-1965 yıllarında katılmış, 1975 yıllarından 
sonra artan göçlerle nüfus kaybetmeye başlamıştır 
 

3.1.Bayat İlçesinde Yurt İçi Göçler 
 

Türkiye’de, iç göçlerle ilgili veriler, daimi ikametgâh değişikliği esasına göre yapılmaktadır 
(Yakar, 2009:118). Ancak 2000 yılından önce “Daimi İkametgâha Göre İç Göçler” il bazında 
yayımlandığından, Bayat ilçesine ait veriler bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile, yurt içine yapılan 
göçlerle ilgili “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” kadar yeterli ve doğru bilgi elde edilemiyordu. 
İlçeden göçün Türkiye’de, illere göre dağılımını ortaya koyacak bir veri aranırsa, Bayat ilçesi doğumlu 
nüfusun yaşadığı illere göre dağılımına bakılabilir. Bu yaklaşıma göre, diğer illerde sayılan Bayat ilçesi 
doğumlular, o illere göç etmiş olarak kabul edilebilir. 2010 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” 
göre Bayat ilçesi doğumlu olup ilçe dışında 6.915 kişi sayılmıştır. Bu durum, ilçe dışındaki Bayatlı 
nüfusun ilçede bulunan Bayatlı nüfusundan fazla olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bayat ilçesi 
doğumluların en çok sayıldığı yer, diğer bir ifade ile göçün en fazla yapıldığı yer, Eskişehir (ilçe dışında 
sayılan toplam nüfusun % 30,7) olmuştur. Eskişehir’i, Afyonkarahisar il merkezi, İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Antalya illeri takip etmektedir (Şekil 2 ve 3). Bayat ilçesinden yurt içine göçün yönü; 
komşu iller ve ülkenin üç büyük şehridir. Bu durum coğrafî yakınlıkla olduğu kadar, adı geçen illerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile de ilgilidir (Koçak, 2011:142). 

Göç yapanların yaklaşık % 91’i, Türkiye’deki 81 ilin 10 tanesinde yaşamaktadır (Şekil 2 ve 3). 
Diğer illerin oranı ise % 9 kadardır. İlçenin nüfus kütüğüne 2010 yılı itibariyle 17.119 kişi kayıtlıdır. Bu 
kişilerin 6.915’i yurt içinde, 2.031’i de yurt dışında yaşamaktadır. Toplam 8.946 kişi göç ederek Bayat 
ilçesi dışında hayatlarını sürdürmektedir. İlçe Nüfus kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların % 52’sinin göç 
ettiği söylenebilir. 
 
 

   

Şekil 2. Bayat ilçesi doğumluların                              Şekil 3. Bayat ilçesi doğumluların sayıldığı 
sayıldığı  illere göre dağılımı (2010).                          göre dağılımı (2010). 
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3.2. Bayat İlçesi’nde Yurt Dışı Göçler 
 

Bayat ilçesinden gerçekleşen ilk göçler, yurt dışı göçleridir. Bu göçler, ilçenin daha önce 
Emirdağ ilçesine bağlı bir Bucak olması nedeniyle, bu ilçedeki yurt dışı göç akımından 
kaynaklanmaktadır. Nitekim 1987 yılında Emirdağ ilçesinden ayrılarak ayrı bir ilçe olan Bayat’ta, 
göçler yurt dışından ziyade yurt içine yönelmiş, yurt dışı göç akımı azalmıştır. İlçeden yurt dışına 
yapılan göçler çoğunlukla devlet kanalıyla yapılmıştır. İlçeden devlet kanalıyla yıllara göre kaç kişinin 
gittiğiyle ilgili kesin veriler bulunmamakla beraber, Dış İşleri Bakanlığı’nın elektronik verilerinden yurt 
dışındaki göçmenlerin yaşadıkları ülkelere ulaşılmaktadır. 

Buna göre, Bayat ilçesi nüfusuna kayıtlı 2.031 kişi, günümüzde Avrupa ülkelerinde 
yaşamaktadır. 1964-1980 yılları arasında yoğun olarak gerçekleşen yurt dışı göçleriyle, Avrupa’da en 
fazla Bayat nüfusu barındıran ülke Belçika olmuştur. Belçika’dan sonra ise Almanya ve Fransa gelir 
(Çizelge 1, Şekil 4). Bu kişilerin ne zaman ve hangi ülkelere gittikleriyle ilgili bilgi ve kayıt 
bulunmamaktadır. Saptamalarımıza göre, ilçeden yurt dışına giden ilk göçmenler Avrupa’nın yaşam 
koşullarına uyum sağlayamamışlardır. Bu dönemde giden göçmenlerin büyük bir kısmı gerekli 
sermayeyi temin ettikten sonra ilçeye geri dönmüştür. 1970-1980 yılları arasında yurt dışına göç edenler 
ise gittikleri ülkelere adapte olarak, uzun süreli kalmışlar ve ailelerini yanlarında götürmüşlerdir. 2010 
yılı itibariyle Bayat nüfusuna kayıtlı 17.119 nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun yaklaşık 2.031’i 
günümüzde yurt dışında olup, bunun oransal karşılığı % 11,8’dir. 2013 yılı TUİK verilerine göre, toplam 
nüfusu 8.280 kişi olan bir ilçe nüfusunun önemli bir bölümünün yurt dışında yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Mevcut nüfusun  % 24,52 kadarı yurt dışında yaşamaktadır. Diğer bir ifade ile, yaklaşık her dört kişiden 
birisi yurt dışında bulunmaktadır (Koçak, 2011:138). 

 
              Çizelge 1.  Bayat nüfusuna kayıtlı nüfusun ülkelere göre dağılımı (2010). 

Ülkeler Erkek Kadın Toplam Oranı (%) 

Belçika 390 352 742 36,53 
Almanya 302 290 592 29,15 
Fransa 297 288 585 28,8 
İsviçre 38 26 64 3,15 
Hollanda 17 12 29 1,43 
Diğer Ülkeler 13 6 19 0,94 
Toplam 1055 976 2031 100 

  Kaynak: Dışişleri Bakanlığı, ekonsolosluk sistemi, 2010. 
 

 
                          Şekil 4. Bayat ilçesi doğumluların yurt dışında yaşadığı ülkeler (2010). 
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Bayat ilçesinden yurt dışına yapılan en fazla göç Belçika’ya gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, 
Bayat daha önce Emirdağ ilçesine bağlı bir yerleşme birimiydi. Emirdağ ilçesinden Belçika’ya yoğun 
bir göç yaşanmıştır. Belçika’da bulunan Emirdağlıların sayısı 36.620 kişidir (Köktepe, 2008:99). 
Emirdağ’dan gerçekleşen bu göçlerden, haliyle Bayat ilçesi de etkilenmiştir. Göçlerin Belçika’ya 
yapılmasının diğer bir nedeni ise, işçi olarak gitmenin kolay olmasıdır. 

 

4. Bayat İlçesinde Göçlerin Nedenleri 
 

Dünyada ve ülkemizde, endüstrileşme ile beraber göç hareketi farklılaşmıştır. Genel olarak göç 
nedenleri, kırsal kesimdeki işsizlik, sosyal ve ekonomik faktörlerdir. Ekonomik faktörler güçlü itme ve 
çekme dürtüsünü ortaya çıkarmakta ve insanlar yoksul bölgeden, yaşam standartlarının yüksek olduğu 
zengin bölgelere göç etmektedir. Bu durumu Bayat ilçesinde de görmekteyiz. İlçenin tarım alanlarının 
yetersiz oluşu, mevcut tarım alanlarında sulamalı tarımın olmaması, tarım ve hayvancılık dışında 
ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması insanların ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden 
olmuştur. Sonuç olarak bir sahadaki mevcut doğal, ekonomik sosyal ve politik faktörler göç kararları 
oluşturmakta olup, göç kararı ferdi ya da ortaklaşa olabilmektedir (Whynne-Hammond, 1985:65). Diğer 
bir ifade ile, endüstrileşme ile birlikte kentlerin işgücü ihtiyacı artar ve bu ihtiyaç köy halkının kente 
göç etmesiyle karşılanabilir. Bu yönüyle göçün geleneksel açıklamaları, kaynak bölgede iticiliğe ve göç 
edilecek alanlarda çekiciliğe neden olan faktörler üzerinde kurulur. Bu faktörler literatürde “itici ve 
çekici güçler yaklaşımı” çerçevesinde incelenir. “İtici güçlerin” başlıcası, işsizlik ve düşük gelir iken; 
“çekici güçler” arasında yüksek gelir ve istihdam fırsatları yer alır (Çelik, 2006:150). Fiziki faktörlerden 
olan olumsuz iklim şartları, yüksek ve engebeli araziler ile verimsiz topraklar, göçlerin kırsal kesimdeki 
itici faktörü iken, şehirlerdeki iş imkânları, sosyal ve eğitim imkânları ise çekici göç nedenlerini 
oluşturur.  
 

4.1. Doğal Ortam Özelliklerinin Göçe Etkisi 
 

 Bayat ilçesinde yükselti, eğim ve iklim özellikleri nüfus ve yerleşme üzerinde dolaylı ya da 
doğrudan etkili olmuştur. İlçede, daimi yerleşmeler 1000-1600 m yükselti aralığında yer almakta ise de, 
1300 m yükselti, sahadaki yerleşmelerin sürekliliği bakımından bir kırılma noktası oluşturmaktadır. 
Kırsal kesimdeki 12 köy yerleşmesinin 11 tanesi, 1200 m yükselti basamağının üzerinde kurulmuştur. 
Sadece Bayat ilçe merkezi, 1000-1100 m yükselti aralığında bulunur. Diğer köylerin 1 tanesi 1100-1200 
m, 7 tanesi 1200-1300 m, 2 tanesi 1300-1400 m ve 2 tanesi 1400-1500 m yükselti basamakları arasında 
bulunur. Türkiye’de ziraat sahalarını kısıtlayan, verim ve üretimde düşüklük ile istikrarsızlık oluşturan 
faktörlerin, genellikle fiziki coğrafya şartları ile ilgili olduğu (Tümertekin, 1968:50), bu fiziki koşulların 
etkisi altında tarım potansiyeli düşük, tarım alanları dar ve parçalı olan arızalı, dağlık ve yüksek 
sahaların, göç veren alanları oluşturduğu belirtilmiştir (Mutluer, 1992:120). İlçede 1965 yılında nüfusun 
% 15’i 1300 m’nin üzerinde yaşarken, söz konusu yükselti basamağında günümüzde nüfusun ancak % 
4’ü yaşamaktadır (Çizelge 2). 
 
             Çizelge 2. Bayat ilçesinde nüfusun yükselti basamaklarına göre değişimi (1965-2009). 

Yıllar 
Yükselti Basamakları 

1000-1200 m. 1200-1300 m. 1300 m. + 
Nüfus Miktarı % Nüfus Miktarı % Nüfus Miktarı % 

1965 4652 53 2801 32 1302 15 
2009 5654 67 2260 29 556 4 

      Kaynak: DİE, 1965-2009 Nüfus Verileri. 
 

 İlçede yükseltinin fazla olduğu yerlerde doğal çevre koşullarının olumsuz etkisi belirgin 
olduğundan, göçlerle nüfus kaybedilirken, yükseltisi az olan yerleşme alanlarının nispeten nüfuslarını 
korumuş olması, fiziki çevre ile göçler arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir.  
 

 İlçede, tarım alanının az olması, tarım alanlarında sulama olanaklarının sınırlı olması ( İlçe tarım 
alanlarının % 20,7’si sulanabilmektedir) yanında, yağış miktarının azlığı dikkate alındığında tarımsal 
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üretimin ilçe halkı için önemli bir gelir kaynağı olmadığı görülür. Bütün bunlar, ilçeden yapılan göçlerin 
nedenleri arasında gösterilebilir. İlçedeki yükselti, eğim, iklim koşulları, göç nedeni olarak itici faktör 
oluşturmuştur. İlçenin arazi dağılımı da göç faktörlerinden biridir. Nitekim ilçe arazisinin en geniş 
bölümünü, ormanlık ve fundalık araziler oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile, arazinin doğal koşulları 
yerleşmeyi sınırlandıran diğer bir faktördür. İlçenin yaklaşık % 60’ı orman ve fundalıklardır. Geri kalan 
kısımda engebeli ve yüksek araziler dikkate alınacak olursa, yörede, doğal çevre koşullarının itici unsur 
olduğu görülür. Genellikle diğer fiziki coğrafya koşulları ile birlikte arazi dağılımındaki bu problemler, 
yörenin farklı alanlarında tarım ve hayvancılık üzerinde olumsuz etkiler yaparak, bu etkilerin fazla 
olduğu yerlerde yaşayan kişilerin göç etmesine neden olmuştur. 

Bayat’ın toplam arazi varlığı 42.003 ha.’dır. Bu arazinin % 14,40’ı tarıma elverişlidir. Ancak 
bu tarıma elverişli arazi sınıfı içinde I. sınıf arazi bulunmaz iken, tarım alanlarının II-III ve IV. sınıf 
olduğu görülür. Gerçekten de ilçenin tarım alanı, Afyonkarahisar ilindeki diğer ilçelerin gerisindedir. 
Bayat ilçesi tarım alanı açısından Afyonkarahisar ilindeki 18 ilçe arasında 16. sıradadır.  Bayat 
ilçesindeki mevcut tarım alanları ilçe nüfusu için yeterli değildir. Bu durum, göçlerin en önemli 
nedenleri arasındadır (Şekil 5). İlçede tarıma elverişli olmayan araziler daha geniş yer tutar (% 84,60). 
Ayrıca, V.sınıf arazi bulunmaması da problemli arazi oranını daha da artırmıştır. Özellikle VII. sınıf 
arazinin % 60 oranında olması dikkat çekicidir (Şekil 6).  
    

                  
     Şekil 5. Bayat ilçesi’nde tarıma uygun ve tarıma              Şekil 6. Bayat ilçesi’nde arazi kabiliyet sınıfları dağılımı 
                     uygun olmayan alanların dağılımı 
                

 4.2.  Ekonomik Nedenler 
 

 Bayat ilçesinde ki göçlerin en önemli nedeni ekonomik sorunlardır. Birey, yaşadığı yerde, 
kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayamıyorsa, aç kalmamak için başka yerler de çalışmak pahasına, 
yurt ve aile özlemi çekerek yaşamaya kendini zorlamıştır. Kır ve kent arasındaki gelir farkı, göçün en 
önemli nedenlerinden biridir. Günümüzde göçler, düşük gelirli kırsal bölgelerden, yüksek gelirli 
kentlere doğru gerçekleşmektedir.  

1997 yılı Köy Envanter Etütleri’ne göre; ilçedeki köylerde yaşayan ailelerin % 8’i tarım dışı 
faaliyetler ile, % 92’si ise tarımsal faaliyetlerle meşgul olmaktadır. Çiftçiler arasında topraksız aile 
bulunmazken, % 13’ü 1-20 dekar, % 42’si 21-50 dekar, % 31’i 51-100 dekar, % 14’ü ise 100 dekardan 
fazla tarım arazisine sahiptir. İlçede, ortalama olarak çiftçi ailesi başına 3,9 dekarı sulu, 29,3 dekarı kuru 
olmak üzere ortalama 33,2 dekar arazi düşmektedir. Sahada, kuru tarım alanlarının büyük oranda nadasa 
bırakılması ve çoğunlukla kuru tarım alanlarının masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle ekim bile 
yapılmadığı dikkate alınırsa, çiftçi ailelerine başına düşen sulu tarım alanları önem kazanmaktadır. Bu 
bakımdan en şanslı yer ilçe merkezidir. İlçede 1997 yılında köylerden sadece birisinde sulu arazi 
bulunmaktadır. Çiftçi ailesinin geçinebilmesi için gerekli olan arazi miktarı, geneli sulu arazi olmak 
üzere 80 dekar olarak belirtilmiştir (Toroğlu, 2006:217). Yörede, çiftçi ailesi başına düşen arazi miktarı 
bunun çok altındadır. İlçenin tarım alanı ildeki 18 ilçe arasında 16. Sıradadır. Nitekim Dinçer ve diğerler i 
tarafından 1996 yılında yapılan “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırmasında, Bayat 
ilçesinin Afyonkarahisar ilinde 18 ilçe içinde de 12. Sırada (gelişmişlik grubu 4) yer alması, bu durumu 
doğrular niteliktedir (Dinçer, 1996:125). 2003 yılında Devlet Planlama teşkilatının yaptığı aynı 

Tarıma 
Uygun 
Alanlar

% 14

Tarıma 
Uygun 
Olmayan 
Alanlar

% 86

II.Sınıf 
Arazi

%2

III.Sınıf 
Arazi
% 5

IV.Sınıf 
Arazi
% 7 VI.Sınıf 

Arazi
% 20

VII.Sınıf 
Arazi
% 66
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araştırmada ise 13. Sırada yer almıştır. Bu durum, ilçedeki ekonomik şartların yetersizliğinden dolayı, 
ilçenin göç vermesinin hem göstergesi hem de nedenidir. 

Bayat ilçesinden göç etmiş olan 60 kişiye yaptığımız ankette birden fazla şıkkın işaretlendiği, 
“Bayat ilçesinden göç etme nedeniniz nedir?” sorusuna katılımcıların 48’i (% 43) ekonomik 
nedenlerden dolayı, 22’si (% 20) tarım alanlarının yetersizliğinden dolayı göç ettiklerini belirtmişlerd ir. 
Tüm bu açıklamalar Bayat ilçesindeki göçün nedenini açıklar mahiyettedir. Bunun dışında katılımcılar ın 
% 15’i sosyal imkânsızlıklardan, % 13’ü akraba isteği üzerine, % 10’u eğitim ve sağlık koşullarının 
yetersizliğinden dolayı göç etmişlerdir (Çizelge 3). Bunlarla beraber göç edenlerin % 76’sı kırsal 
kesimdeki ekonomik şartların kısıtlı olmasından dolayı göçe katılmıştır. 

 
            Çizelge 3. Bayat ilçesinden yurt içine göç etme nedeniniz nedir? 

Göç Nedeni Sayı Oran (%) 
Bayat ilçesinde tarım alanları yetersiz olduğundan 22 20 
Akrabalarım göç ettikleri için 14 13 
Okul ve sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan 11 10 
Sosyal imkânlar yetersiz olduğundan 17 15 
Ekonomik nedenlerden dolayı  48 43 
Toplam 60/120 100 

 

 5. Bayat İlçesinde Göçlerin Sonuçları 
 

Tarih boyunca çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan göçler, ülkelerin sosyo-ekonomik 
ve kültürel yapısı üzerinde büyük değişikliklere yol açan nüfus hareketleridir. Tüm göç türleri ve 
özellikle kırsal alanlardan kentsel alanlara yönelen göçlerle, birbirinden çok farklı özelliklere sahip iki 
nüfus kitlesi, sürekli etkileşim içinde bulunmaya başlar. Dolayısıyla göçler, nüfusun artmasının ve 
azalmasının yanında ekonomik, sosyal ve çevresel olarak geniş bir etki oluşturmaktadır. Nitekim, göç 
olgusunun pek çok sosyal bilimin alanına girişi de bu yüzdendir (Gezgin, 1994:16). Göç, göç alan 
yerleri, göçe katılan bireyleri ve göç veren yerleri farklı biçimlerde etkilemektedir.  

Bu bölümde, göçlerin şehirlerde oluşturduğu sonuçlardan ziyade, göçün gerçekleştiği yerlerde 
oluşan sonuçlar üzerinde duracağız. Bayat’ta 1960 yılında başlayan, 1975 yılından sonra artan ve 
günümüzde de devam eden yurt dışına ve özellikle yurt içine gerçekleşen göçlerin, yörelerde pek çok 
sonucu olmuştur. Bu sonuçlar ekonomik, sosyal ve kültürel değişmelere neden olmuştur. 
 

5.1 Göçlerin Nüfusa Etkisi 
 

Göçün en önemli etkisi ilçenin nüfusu üzerine olmuştur. Bayat ilçesinde göçün nüfus üzerindeki 
temel etkisi, nüfus miktarının azalmasına sebebiyet vermesidir. Özellikle 1975 yılından itibaren yurt 
dışına ve yurt içine gerçekleştirilen, göçler ilçenin nüfus gelişimini olumsuz etkilemiştir. 1975 yılında 
9.466 kişi olan ilçe nüfusu, 2013 yılına gelindiğinde 8.280 kişiye kadar düşmüştür. Nüfusun 
miktarındaki azalma ilçe toplamında 1975-2013 yılları arasında % 12,5 oranında gerçekleşmiştir. Bayat 
ilçesinde, 1975 yılından itibaren, bazı yıllar nüfus çok az artmış ve ilçe nüfusu daima düşme eğiliminde 
olmuştur (Çizelge 4).  

 
          Çizelge 4.  1935- 2009 yılları arası bayat ilçesi nüfusu 

Yıllar Kadın Erkek Toplam 
1935 2.746 2.933 5.679 
1955 3.801 3.781 7.582 
1975 4.750 4.716 9.466 
1990 4.357 4.628 8.985 
2000 4.265 4.488 8.753 
2010 4.116 4.057 8.173 
2013 4.239 4.041 8.280 

         Kaynak: DİE/TUİK 1927-2013 (Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik  
                        Nitelikleri 12/10/1980). 
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 Nüfusun azalma oranına yerleşme sayısı açısından bakıldığında, ilçedeki toplam 12 köyden 
4’ünde, % 50’den daha fazla olmuştur. İlçede sadece 1 köyün nüfusunda azalma olmamış, diğer köyler 
az ya da çok miktarda nüfus kaybetmiştir (Çizelge 5). 
 

      Çizelge 5. Bayat ilçesi’nde nüfusun azalma oranlarına göre yerleşme sayısı dağılımı. 

  % 10'dan az % 11-30 % 31-50 % 50'den 
fazla 

Azalma 
Olmayan 

Yerleşme Sayısı 3 3 1 4 1 
 

 İlçe Nüfus Müdürlüğünün verilerine göre, nakil gidenler hariç, 2010 yılı itibariyle Bayat 
nüfusuna kayıtlı 17.119 kişi bulunmaktadır.  İlçe nüfusunun bu dönemde, 8.173 kişi olduğu göz önüne 
alındığında, ilçeye kayıtlı 8.946 kişinin göç ettiği veya ilçe dışında yaşadığı anlaşılmaktadır. Göç eden 
8.946 kişiden en az 2.031’i Avrupa’ya göç etmiş, geriye kalan 6.915 kişi başta Afyonkarahisar, 
Eskişehir, İzmir, Ankara olmak üzere yurt içi göçlere katılmışlardır.  
 Göçlerin en belirgin ve en önemli etkisi belki de nüfusun yaş yapısı üzerinde görülür. İlçenin 
yaş yapısı göçlerle değişme göstermiştir. Gerçekten de ilçede başta yüksek olan 0-15 yaş dilimi zamanla 
azalma göstermektedir. Buna karşılık yaşlı nüfus ise artış göstermektedir. Sonuç olarak ilçede göçler, 
oransal olarak genç nüfusun azalmasına, yaşlı nüfusun artmasına yol açmıştır. 0-14 yaş arası genç nüfus 
1990’da % 40 iken, 2010’da % 25’lere kadar gerileme göstermiştir. Yaşlı nüfus ise aynı dönemde % 
5’lerden % 13’lere kadar yükselme göstermiştir (Şekil 7). 

 

 
               Şekil 7. Bayat ilçesinde çocuk ve yaşlı nüfus gelişimi (1990-2000-2010). 

 

 5.2. Göçlerin Yerleşmelere ve Hizmetlere Etkisi 
 

Göçler, gerek göç alan yerlerde, gerekse göç veren yerlerde, yerleşmeler üzerinde gözle görülür 
değişiklikler yapar. Göçlerle yerleşme açısından bakıldığında; şehirler hem dikey hem de yatay 
doğrultuda gelişirken, köylerde evler boş kalır, bakımsızlıktan yıkılır. Bu durum, göç veren yerlerin 
giderek küçülmesine yol açar. Bayat ilçesinde, göçlerin fazla yapıldığı yerler de benzer değişimler 
görülür. Kırsal kesimdeki göçler yerleşme üzerinde 2 etkiye yol açar. Bunlardan birincisi yerleşmelerin 
terk edilmesi, diğeri ise yerleşmelere yeniden yerleşilmesidir. Birinci etki olan kırsal kesimden yurt 
dışına ve yurt içine yapılan göçlerle, yerleşmeler boşalmakta ve terk edilmektedir. Ancak bu durum tüm 
yerleşmeler için geçerli değildir. Bayat ilçesinde, geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatın devam 
ettiği köyler vardır. Bu köyler, nüfus bakımından fazla ve tarım alanlarının hem fazla hem de 
sulanabildiği yerlerdir. 

Bayat ilçesinin sürekli göç vermesinin diğer bir sonucu ise, nüfusun azalmasıyla yöreye yapılan 
devlet desteğinin azalmasıdır. Gerçekten de yerleşim merkezinin nüfusuna göre yapılan yatırımlar, göç 
nedeniyle başka merkezlere kaymıştır. Kırsal kesimdeki öğrenci sayısı azaldığından mevcut okullar 
öğrenci olmadığı için ya kapanmış ya da birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilen merkezler haline 
gelmiştir. İlçenin kırsal kesiminde yıllardır yaşanan göçün bir sonucu olarak, eğitim ve sağlık hizmetleri 
taşımalı yapılır duruma gelmiştir. 1973 yılında ilçenin tüm köylerinde okul bulunmaktaydı. Şimdi ise 
öğrenci olmadığı için 5 köyde ilköğretim okulları kapatılmıştır. Bu köylerin genellikle göç veren köyler 
olması dikkat çekicidir. İlçedeki, Muratkoru, Mallıca ve Eskigömü köylerinde ilköğretim okulları 1997 
yılında, Çukurkuyu köyünde 2010 yılında kapatılmıştır. Köylerde daha önce kullanılan okullar şimdi 
harabe durumuna gelmiştir (Foto 1-2). İlçenin kırsal kesimini oluşturan köylerin beş tanesinde hiç okul 
bulunmaması ve mevcut okullardaki sınıf başına düşen öğrenci sayısının azlığı, köylerdeki genç ailelerin 
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azalması ve göç etmesi ile açıklanabilir. Gerçekten de ilçede eğitim-öğretim yaşındaki çocuklar sürekli 
azalmaktadır (Çizelge 6).  

 
    Çizelge 6. Bayat İlçesinde İlköğretim Düzeyindeki Öğrenci Sayısındaki Değişim. 

Yıllar 1990 2000 2009 

5-14 Yaş Dilimindeki 
Öğrenci Sayısı 

2.398 1.776 1.512 

     Kaynak: Genel nüfus sayımı istatistikleri. 
 

                              
                    Foto 1. Mallıca köyünde 1997                                    Foto 2. Çukurkuyu köyünde 2009 yılında  

    yılında kapatılmış ilköğretim okulu.                           kapatılmış ilköğretim okulu.   
 

 Göçlerin bu etkileri yanında ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere pek çok etkisi vardır. Bu 
nedenle göçlerin bütün olumsuz yanları, Türkiye yerleşmeleri için iyi tespit edilip gelecekte diğer 
yerleşmelerde yaşanmaması adına mevcut örneklerden ders alınmalıdır.   
 

6. Sonuç 
 

Daha önce Emirdağ ilçesinin Bucağı olan Bayat, 1987 yılında ilçe yönetim birimine 
kavuşmuştur. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayamayan Bayat kırsalındaki insanlar, başta yurt içi 
olmak üzere yurt içi ve yurt dışına göç etmeye başlamıştır. Günümüzde Bayat ilçesinden 2.031’den fazla 
kişi yurt dışında bulunmaktadır. İlçede, yurt dışından ziyade yurt içine göçler yaşanmaktadır. İlçe Nüfus 
Müdürlüğünün verilerine göre, nakil gidenler hariç, 2010 yılı itibariyle Bayat nüfusuna kayıtlı 17.119 
kişi bulunmaktadır.  İlçe nüfusunun 8.173 kişi olduğu göz önüne alındığında, ilçeye kayıtlı 8.946 kişinin 
göç ettiği veya ilçe dışında yaşadığı anlaşılmaktadır. Göç eden 8.946 kişinin en az 2.031 kişisi 
Avrupa’ya göç etmiş bulunmakta ve geriye kalan 6.915 kişinin başta Afyonkarahisar, Eskişehir, İzmir, 
Ankara olmak üzere yurt içine göç ettikleri anlaşılmıştır.  

Bayat ilçesindeki en önemli göç nedenleri olarak, ilçede tarım alanlarının az olması, tarım 
alanlarında sulama olanaklarının olmaması, ilçe arazisinin büyük bir bölümünün ormanlık ve fundalık 
alanlar oluşturmasıdır. Bütün bunlar ilçede ekonomik imkânları azaltmıştır. Ekonomik imkânların 
düşüklüğü ilçedeki insanların iş imkânlarının olduğu yerlere göçe zorlamıştır. Uygulanan anketler ile, 
Bayat’tan yurt içine ve yurt dışına gerçekleşen yapılan göçlerin temelinde % 63 oranla ekonomik 
sebepler olduğu görülmüştür. Yurt içine ve yurt dışına yaşanan göçler neticesinde ilçe nüfusu hızla 
azalmıştır. İlçe nüfusu 1975 yılından sonra (1985 istisna) sürekli nüfus kaybetmiştir. 1975-2009 yılları 
arasında ilçe nüfusu 996 kişi azalmıştır. Göçler sonucu, genç nüfus azalmış, yaşlı nüfus artmıştır.  
Yaşanan göçlerle nüfus kaybeden yerleşmelerde okul ve sağlık ocağı gibi devlet kuruluşlarının 
kapandığı, evlerin bakımsızlıktan yıkıldığı belirlenmiştir. Göçlerle nüfusun azalmasına bağlı olarak 
köylere götürülen yatırımlardaki azalmalara yol açmıştır. 

Araştırma sahası nüfusunda görülen ve en önemli sosyal sorunlara yol açan, göç hareketinin 
önlenmesi ve nüfusun yerinde tutulması amacıyla, öncelikli sahada istihdam imkânlarını artırıcı 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlçenin en önemli ekonomik kaynağı olan, tarım, hayvancılık ve 
kilimciliğin iyileştirilmesi gerekir. İlçenin D.260 karayolu kenarında bulunması, Afyon-Kütahya arasına 
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yapılan Havalimanın açılmasıyla beraber yurt dışına göç edenlerin ilçeye ulaşımını kolaylaştıracağın ı 
ve ilçeye yatırımların artacağını ümit ediyoruz.   
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Nüfus Hareketleri 

The Population And Population Movement In The Southeastern Anatolia Region 

Asım Çoban1* 

 
1 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Amasya * 
Özet:  Cumhuriyet döneminde 1927 de yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Güneydoğu 
Anadolu’nun nüfusu ise 899.577 dir. İlk sayım değerlerine göre Türkiye nüfusunun sadece % 6,6 sının Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde yaşadığı görülmektedir. Oysa adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin 2013 verilerine göre 
Türkiye’nin toplam nüfusu 76.667.864, Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplam nüfusu ise 8.096.352 olup; Türkiye 
nüfusunun %10,6 sı bu bölgede yaşamaktadır. Ayrıca 1927 den beri Türkiye nüfusu 5,6 kat büyürken, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin nüfus aynı zaman aralığında Türkiye genel nüfus büyüme oranının iki katı kadar daha fazla 
(11,1)  büyümüştür. 2007 yılından itibaren verdiğinden daha fazla göç alan bölgede 2008–2009 döneminden sonra 
en az göç verilen dönem 2011–2012 dönemidir. Yine nüfus hareketliliğine bakıldığında bölge nüfusunda net artışın 
en yüksek olduğu dönem ‘’çözüm süreci’’ olarak adlandırılan sürecin başladığı 2011–2012 dönemi olarak dikkati 
çeker (bu dönemde net nüfus artışı 60.343 kişidir).  
Anahtar kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölgesel nüfus, göç.  
 
Abstract:  In the first census carried out during the Republic period 1927, Turkey's population was 13.648 270, 
the Southeastern Anatolia's was 899.577. According to the first census rates,it is seen that only 6.6 % of Turkey's 
population lived in the Southeastern Anatolian Region.In fact according (based upon) to 
the  population registration system 2013's results of Turkey's population being 76.667.864, as for the Southeastern 
Anatolian  region's total population being 8.096.352,  10.6  % of Turkey's population is living in this region. 
Besides the growth of Turkey's population  5.6 times since 1927, within the same  time frame in the Southeastern 
Anatolia Region population growth of Turkey in general the ratio of population growth has  grown about as much 
as two times more (11.1) . In the region where immigration given more than takensince 2007, after the 2008=2009 
period, the period when the least immigration given is 2011-2012 period. Besides, when looked at the population 
movement,the period when the net increase was the highest in the region's population is noticed as 2011-2012 
period which started as "Solution Period". (In this period net poplation increase is 60 343 people) 
Key words: Southeastern Anatolia Region, regional population, immigration. 
            Giriş:       

06–21 Haziran 1941 tarihinde Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde toplanan 
I.Coğrafya Kongresinde daha çok jeolojik yapıyla birlikte yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve 
hidrografik koşulların belirleyici olduğu (Özçağlar, 2006: 25) Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri içerisinde 
toplam 59.176 km² lik alanıyla en küçük bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Türkiye arazisinin % 
7,5 ine tekabül eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi genel olarak sade bir görünüme sahiptir. Kuzeyden 
komşu olduğu Doğu Anadolu Bölgesinden Güneydoğu Toroslarla ayrılan bölge daha çok ova ve 
platolarla kaplıdır. Genel olarak batıdan doğuya doğru yükseltinin artış gösterdiği bölgenin en yüksek 
yerini Diyarbakır Karacadağ oluşturur (1938 m).  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 de toplam 899.577 kişilik 
nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun % 6,6 sının yaşadığı bölgede 2013 yılı ADNKS verilerine göre 
8.096.532 kişi yaşamaktadır. Türkiye toplam nüfusunun % 10, 6 sının yaşadığı ve 9 vilayet merkezinin 
yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi gerçekte doğal bir bölge olarak sınırlarımız dâhilinde 
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bitmemektedir. Bir yandan Filistin’e, bir yandan da Zağros etekleri boyunca Basra Körfezine doğru 
devam eder. Dış kenarından doğal orman yetişme ortamına ait daha nemli dağlık alanlar, iç kenarından 
da Suriye Arabistan çölünün kuzeye doğru sokulmuş kesimleri ile sınırlanan bu bölge, hilâle benzeyen 
bir yayılım alanı göstermektedir ( Erinç, 1980: 66). 

Milattan binlerce yıl önce gelişen ilk büyük uygarlıkların geliştiği bölge olan Güneydoğu 
Anadolu’da, bütün aşamalarıyla ilk yerleşim örneğini oluşturan Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü 
yerleşimi, yaklaşık 9000 yıl önce insanlığın kentli yaşam düzeyini yansıtan en eski örneklerdendir ( 
Kejanlı, 2005: 90). İlk uygarlıkların yaşandığı bölge aynı zamanda verimli tarım alanlarıyla ilk etkili 
tarımcılığın gelişme alanı olarak ün yapmıştır. Hilâl biçimli bu doğal bölgenin tarihçiler ve arkeologlar 
tarafından ‘’Verimli Hilâl’’ olarak adlandırılmasının nedeni budur ( Breasted, 1961: 100).       
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Harita 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
 

Gerçekten de Güneydoğu Anadolu, Verimli Hilâl’in birbirinden çöller ile ayrılmış iki uzak 
ucunun birleştiği, kuzeye doğru en çok sokulduğu ve en büyük genişliğe eriştiği orta kesimini 
oluşturmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak olanakları çok daha geniştir. Bölge içinde yol şebekesi 
bakımından adeta bir düğüm noktası durumundadır. Bütün bunlar, bugün olduğu gibi geçmişte de doğal 
ortam ve kültürel çevre bakımından önemli sonuçlara yol açmış olan ve olması da doğal sayılması 
gereken üstünlüklerdir (Erinç, 1980: 67).  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle insanlık tarihinin her 
döneminde gerek sahip olduğu ekonomik rezervler, gerek tarihi ve kültürel birikimi, gerekse kutsiyet 
atfedilen bir coğrafyanın odağında bulunması sebebiyle tüm zamanlarda beşerin ilgi odağı olmuş bir 
bölgemizdir. Günümüz dünyasında da emperyal güçlerin çıkar sahalarının başında gelen bölge ve yakın 
çevresi, aynı anda birden fazla güç tarafından kullanılan silahlı unsurların cirit attığı, adeta bir 
istikrarsızlık bölgesi konumuna gelmiştir. Dünün en eski medeniyet havzası, günümüzde demokrasi vaat 
ederek karıştırılan, kardeşin kardeşe kırdırıldığı, İslami bir yaklaşımla olduğu iddia edilen ancak, 
gerçekte en insanlık dışı uygulamalarının yaşandığı bir bölge özelliği kazanmıştır.  
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             Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfusu: 
I Dünya savaşının başladığı 1914 yılında toplam nüfusu 18.520.016 kişi olan Anadolu’da 

savaşın tüm hızıyla devam ettiği 1917 yılına gelindiğinde ise Anadolu’nun toplam nüfusunun 
15.028.889 kişi olduğu görülmektedir (Karpat, 2003: 4–5). 3 yıllık bir sürede nüfusun 3,5 milyon 
civarında ( toplam nüfusun % 18,9 u) azalmasına, savaşlarda yaşanan can kayıpları yanında, gerek 
ekonomik sıkıntıların, gerekse salgın hastalıkların yol açtığı ölümlerle birlikte, Anadolu’dan 
gerçekleşen gayrimüslim göçleri sebep olmuştur.  

29 Ekim 1923 de resmen kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk nüfus sayımı olan 1927 
nüfus sayımına göre ise ülkemizin toplam nüfusu 13.648.270 olarak tespit edilmiştir. 1914 yılı nüfus 
verilerine göre toplam nüfusta 4.871.746 kişilik bir azalma görülürken, 1917 yılı verilerine göre ise 
toplam nüfusta 1.380.619 kişilik bir azalma gerçekleşmiştir. 1914 yılında Güneydoğu Anadolu’nun 
nüfusu Diyarbekir ve Urfa sancakları dikkate alındığında toplam 790.813 tür (Bilgi, 2010: 112). Bu 
durumda 1914 Anadolu toplam nüfusunun sadece % 4,27 sinin Güneydoğu Anadolu’da yaşadığı 
görülmektedir.  
 
Çizelge 1. 1927’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusu 

İlin Adı Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam Nüfus 
Diyarbakır 97.387 96.929 194.316 
Gaziantep 105.907 109.855 215.762 
Mardin 90.539 92.932 183.471 
Siirt 50.353 52.080 102.433 
Urfa 101.062 102.533 203.595 
Bölge geneli 445.248 454.329 899.577 
Kaynak: İUM, Umumi Nüfus Tahriri 
 

Cumhuriyet döneminin ilk nüfus aysımı olan 1927 sayım sonucuna göre Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin toplam nüfusu 899.577 dir (Çizelge: 1). 1927 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
sadece 5 il merkezi bulunmakta olup, Malatya’ya bağlı iken 1954 tarihinde il statüsü verilen Adıyaman 
toplam nüfus kapsamı dışında tutulmuştur. Bugün bölgede bulunan illerden Batman ve Şırnak 1990 da, 
Kilis ise 1995 de kurulmuştur. 1927 yılı Türkiye toplam nüfusunun % 6,59 u Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yaşamaktadır. 2013 yılı ADNKS verilerine göre ise toplam nüfusu 8.096.532 kişi olan 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye toplam nüfusunun % 10,56 sının yaşadığı bir bölge konumuna 
gelmiştir (Çizelge: 2).  
Çizelge 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 2013 Nüfusu 

İLİN ADI ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU TOPLAM NÜFUS 
Adıyaman 299 963 297 221 597 184 
Batman 275 136 272 445 547 581 
Diyarbakır 809 791 797 646 1 607 437   
Gaziantep 930 972 913 466 1 844 438 
Kilis 64 346 64 240 128 586 
Mardin 391 422 388 316 779 738 
Siirt 161 802 152 351 314 153 
Şanlıurfa 901 868 900 112 1 801 980 
Şırnak 246 547 228 708 475 255 
Bölge geneli 4 081 847 4 014 505 8 096 352 

 Kaynak: (ADNKS).  
 

Dolayısıyla 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımından 2013 yılı sonuna kadar geçen zaman 
içerisinde Türkiye nüfusu 5,6 kat artarken, ilgili zaman aralığında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
nüfusu ise tam 9,0 kat artmıştır. Türkiye genelinde nüfus 5,6 kat artarken, aynı süre içerisinde 
Güneydoğu Anadolu’nun nüfusunun 9 kat artmasına yol açan sebeplerin başında doğurganlığın yüksek 
olması gelmektedir.    
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Çizelge 3. Yıllara Göre Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfusları ile Yıllık Nüfus Artış Hızları 

YILLAR TÜRKİYE GÜNEYDOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

TÜRKİYE 
NÜFUSUNA 
ORANI 

Nüfus Artış hızı (%) Nüfus Artış hızı (%o)            % 
1970 35.605.176 25,19 2.803.166 33,76 7,9 
1975 40.347.719 25,01 3.212.531 27,26 8,0 
1980 44.736.957 20,65 3.567.628 20,97 8,0 
1985 50.664.458 24,88 4.303.567 37,51 8,5 
1990 56.473.035 21,71 5.157.160 36,19 9,1 
2000 67.853.315 18,35 6.608.619 24,80 9,7 
2007 70.586.256 15,53 7.170.849 14,18 10,2 
2008 71.517.100 13,18 7.350.752 24,47 10,3 
2009 72.561.312 14,60 7.462.893 15,02 10,3 
2010 73.722.988 16,00 7.512.772 17,10 10,2 
2011 74.724.269 13,58 7.816.173 28,58 10,5 
2012 75.627.384 12,08 7.958.473 17,88 10,5 
2013 76.667.864 13,75 8.096.532 17,34 10,6 
Kaynak: (ADNKS).  

Türkiye’nin ilk nüfus sayımı olan 1927 sayım sonuçlarına göre ülkemizin toplam nüfusunun 
6,59 unun yaşamakta olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfus artışı Türkiye ortalamalarının hep 
üzerinde seyretmiş, bölge nüfusunun genel nüfus içerisindeki oranı giderek artmıştır ( Çizelge: 3). 1927 
de Türkiye toplam nüfusunun % 6,59 unun yaşadığı Güneydoğu Anadolu’da 2013 yılı verilerine göre 
Türkiye toplam nüfusunun % 10,6 sı yaşamaktadır. Türkiye’nin toplam nüfusu içinde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin payı oransal değer olarak sürekli artış göstermiştir. Bölgenin nüfus artış hızının 
Türkiye nüfus artış hızı ortalamasından düşük olduğu dönem sadece 2000 – 2007 arası dönemdir. Ayrıca 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin nüfus artış hızında bir önceki döneme nazaran hızlı bir düşüşün 
görüldüğü yıl ise 2009 yılıdır. 2008 yılında nüfus artış hızı %o 24,47 olan bölgenin 2009 yılındaki nüfus 
artış hızı %o 15,02 dir.    
    Çizelge 4. Bölge İllerinde Yıllık Nüfus Artış Hızları 

İLLER YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI  (%) 
2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Adıyaman 3,9 5,8 4,2 5,1 2,2 3,2 
Batman 27,4 24,6 24,0 27,5 18,4 20,7 
Diyarbakır 21,7 14,9 9,2 27,1 13,4 10,9 
Gaziantep 32,9 25,4 28,1 30,6 25,9 24,6 
Kilis 21,2 9,2 8,4 10,6 -1,1 33,7 
Mardin 6,6 -17,3 9,1 25,8 11,7 8,6 
Siirt 28,0 12,6 -9,7 32,0 1,3 10,5 
Şanlıurfa 33,0 24,8 30,3 31,3 26,3 22,4 
Şırnak 31,4 2,6 -0,7 62,8 19,4 17,6 

Kaynak: (ADNKS).  
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfus artış hızının en düşük olduğu 2008–2009 döneminde, 

bir önceki döneme nazaran nüfus artış hızı yükselen tek il Adıyaman’dır (Çizelge: 4). Bölge illerinin 
tamamında 2008 ile 2009 arası dönemde nüfus artış hızında belirgin bir düşme görülürken, sadece 
Adıyaman ilinin nüfus artış hızında artış yönünde bir değişme dikkati çeker. Bölge illerinde 2010 yılında 
da nüfus artış hızı genellikle düşüş seyri gösterir. Bu dönemde Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da nüfus 
artış hızı yükselirken, diğer bölge illerinde düşüş görülür. Bölgede nüfus artış hızı bakımından en dikkati 
çeken durum ise 2011 yılı ile birlikte nüfus artış hızında çok yüksek bir değişimin olmasıdır. Tabloya 
bakıldığında 2010 yılında nüfus artış hızı -0,7 olan Şırnak ilinde 2011 yılı nüfus artış hızı %o 62, 8 
olarak tespit edilmiştir. Bu yüksek artış hızına yol açan sebep illerin aldığı göçlerdir. Elbette bölge 
illerinde doğurganlık oranı diğer bölgelerimize nazaran daha yüksektir ancak, bu dönemde hızlı bir 
artışın ortaya çıkmasına alınan göçler daha fazla katkı yapmıştır. 2011 yılında bölge illerinde görülen 
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hızlı nüfus artışına yol açan en önemli sebep tereddütsüz çözüm süreci olarak tanımlanan politik 
süreçtir. 2011 yılını takip eden süreçte tüm bölge illerinin nüfus artış hızında tekrar gözle görülür bir 
düşüş gerçekleşmiştir. Bu dönemde nüfus artış hızı en çok azalan iller Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak’tır.  
2012 yılını takip eden süreçte de bölge illerinin çoğunluğunda nüfus artış hızı düşme eğilimin i 
sürdürmekte iken Kilis ve Siirt’te hızlı bir artış dikkati çekmektedir. Bu dönemde Kilis ve Siirt’te nüfus 
artış hızının yüksek seyretmesine doğal nüfus artışının yanında, sürece bağlı olarak gerçekleşen geri 
dönüşlerle Suriye’de yaşanan iç savaş etkili olmuştur.  
             Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Hareketleri 

Göç olarak tanımlanan nüfus hareketliğinin çok çeşitli sebepleri vardır. Nüfusun bir idari sınırı 
geçerek ikamet yerini devamlı ya da uzun süreli değiştirmesi (Tümertekin ve Özgüç, 1998: 307) olarak 
ifade edilen göçün meydana gelmesinde en önemli etkenlerin mekâna ait fiziki coğrafya koşuları olduğu 
bilinmektedir. Fiziki coğrafya koşullarının göç olgusu üzerindeki etkileriyle ilgili olarak Tümertekin, 
‘’fiziki coğrafya koşullarının olumsuz olması tarım alanlarını sınırlandırmakta ve verim ile üretimin 
azalmasına neden olmaktadır’’ (1968: 50) diye açıklamıştır. Gerçi Tümertekin’in bu yargıya vardığı 
yıllara bakıldığında nüfus hareketleri için tarım faktörü fiziki coğrafya adına başta gelen bir belirleyic i 
iken, günümüzde fiziki coğrafya koşulları içerisinde tarım faktörünün etkisini zayıflatan veya 
kuvvetlendiren başka etkenler de vardır. Olumsuz fiziki coğrafya şartları, başka bir ifade ile arızalı,  
dağlık ve yüksek sahaların bulunması, tarım potansiyelinin düşük olması ile birlikte tarım topraklarının 
da dar ve parçalı olmasına neden olmaktadır (Mutluer, 1992: 120). İnsanoğlunun sürekli yaşadığı 
coğrafyayı kalıcı veya uzun süreli olarak değiştirmeyi göze almasında belirleyici olan etkenlerden başta 
geleni itici faktörlerdir. Olumsuz coğrafi koşullar ile birlikte göçe neden olan kaynak yetersizliğinde, 
kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı, tarımsal alanların veraset yoluyla küçük parsellere dönüşmesi sonucu 
verimin azalması, ağalık sistemi ve dolayısıyla topraksız köylülerin fazlalığı ile tarımda özellikle 
traktörün kullanılmaya başlanması sonucu işgücü fazlalığının oluşması gibi faktörlerde etki etmektedir 
( Özgür, 1998: 34–35). Göç veren sahalardaki itici faktörlerin yanında şehirlerdeki çekici faktörler de 
göçün meydana gelmesinde önemli etkenlerdir ( Tümertekin, 1968: 56).  

Türkiye’de doğal koşulların çerçevesini çizdiği bölgesel düzeydeki sosyo-ekonomik 
eşitsizlikler, Türkiye’de iç göç akışlarını genelde doğudan batıya doğru yönlendirmiştir (Ritter ve 
Teopfer, 1992: 269, Özgür, 1998: 40, Özbay ve Yücel, 2001: 22). Bu çerçevede Orta, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri batıya yoğun bir emek göçü vermiştir ( Tümertekin, 1968: 
20-21, Cerit, 1986: 99-101). Böylece 1950 li yılların başlarından itibaren doğudan batıya doğru ivme 
kazanan emek göçü sonucunda en fazla nüfus kaybına uğrayan bölgeler arasında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile ilk sıralarda yer almıştır. Ne var ki, 1980 li yılların başlarından itibaren 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin iç göç profiline farklı bir ilave-boyut kazandıran husus, 
Türkiye’nin bu bölgelerinin özellikle kırsal kesiminden zorunlu göçlerin başlamış olmasıdır (Yüceşahin, 
M. Özgür, M. 2006: 20).  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülen nüfus hareketlerinde normal koşullarda göçler için 
tetikleyici rol oynayan etkenlerin etkisi oldukça azdır. Çevrenin doğal elemanları açısından bölgeye 
bakıldığında ne dağlık alanlar ne de toprakların verimsizliği göçler için itici etkenler arasında sayılamaz. 
Bölge nüfusunda görülen hareketliliğe yol açan faktörlerin başında tarım alanlarının yetersizliği veya 
verimsizliği değil, doğurganlığın yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik sebepler yer 
almaktadır. Ayrıca bölgede terör örgütünün uygulamaları, terörle mücadele sürecinde Devletin aldığı 
önlemler de nüfus hareketliliğini tetikleyen en önemli etkenler arasında yer alır.  

Ülkemizdeki nüfus hareketleri bölgeler temelinde ele alındığında sürekli göç veren ve sürekli 
göç alan bölgelerden söz edilebilir. Sürekli göç veren bölgeler; başta Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 
olmak üzere Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri, sürekli göç alan bölgeler ise İstanbul, Akdeniz, 
Marmara ve Batı Anadolu Bölgeleridir ( Bülbül, S., Köse, A. 2010: 17). 
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        Çizelge 5. Bölge İllerinin Aldığı ve Verdiği Göç Tutarları 

İL 
ALDIĞI GÖÇ VERDİĞİ GÖÇ 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Adıyaman 12.155 12.091 14.150 13.873 14.323 15.715 20.971 18.295 20.135 23.939 22.591 24.077 
Batman 16.467 18.326 19.561 18.429 15.906 18.816 19.669 16.855 18.839 19.902 20.739 20.209 
Diyarbakır 31.677 32.384 34.810 36.622 30.789 35.466 47.777 43.918 44.858 46.834 47.575 47.949 
Gaziantep 37.184 36.075 40.380 45.991 41.672 41.978 36.229 34.125 36.327 38.634 39.410 42.291 
Kilis  4.998 4.662 4.813 4.692 4.315 6.566 4.611 5.677 5.572 6.420 6.075 6.161 
Mardin 27.606 18.296 25.478 25.447 21.676 22.596 41.432 40.308 30.495 31.302 30.299 29.525 
Siirt 11.870 8.475 8.911 10.274 8.823 10.866 12.625 11.797 13.973 14.228 14.628 13.339 
Şanlıurfa 25.510 27.190 32.555 35.888 31.890 33.383 37.282 35.154 37.555 41.570 44.878 47.429 
Şırnak 13.223 8.356 11.733 13.403 11.075 13.031 15.877 13.025 13.554 13.957 14.617 13.753 
Toplam 180.690 165.855 192.391 204.619 180.469 198.417 236.493 219.154 221.308 236.786 240.812 244.733 

 Kaynak: (ADNKS). 
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ADNKS verilerine göre 2007–2008 döneminde alınan toplam 
göç180.690 kişi, aynı dönemde verilen toplam göç sayısı ise 236.493 dür. Bu dönemde bölgede görülen 
nüfus hareketlerine göre ne göç ise -55.803 dür (Çizelge: 5). 2008–2009 döneminde beşeri hareketlilik 
kapsamında bölgeye gelenlerin sayısı 165.855, bölgeden gidenlerin sayısı ise 219.154 olup; aynı 
dönemde net göç -53.299 dur. Bölgede yaşanan net göç miktarı 2009-2010 döneminde -28.917, 2010-
2011 döneminde -32.167, 2011-2012 döneminde -60.343 ve 2012-2013 döneminde ise net göç -46.316 
dır. Bölge illerinden sadece 
Çizelge 6. Bölge İllerinin Net Göç Miktarları 

İL NET GÖÇ 
2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Adıyaman -8.816 -6.204 -5.985 -10.066 -8.268 -8.362 
Batman -3.202 1.471 722 -1.473 -4.833 -1.393 
Diyarbakır -16.100 -11.534 -10.048 -10.212 -16.786 -12.483 
Gaziantep 955 1.960 4.053 7.357 2.262 -313 
Kilis 387 -1.015 -759 -1.728 -1.760 405 
Mardin -13.826 -22.012 -5.017 -5.855 -8.623 -6.929 
Siirt -755 -3.322 -5.062 -3.954 -5.805 -2.473 
Şanlıurfa -11.772 -7.964 -5.000 -5.682 -12.988 -14.046 
Şırnak -2.654 -4.669 -1.821 -554 -3.542 -722 

Kaynak: (ADNKS).  
Gaziantep 2012–2013 dönemi hariç verdiğinden fazla göç alan yerleşim yeri olarak dikkati 

çekmektedir (Çizelge: 6). Gaziantep ili nüfus hareketliliği kapsamında en fazla göçü 2010–2011 
döneminde almış, 2012–2013 döneminde ise ilk defa gelenlerden fazla giden olmuştur. Bölgede 
Gaziantep’ten başka diğer yerleşmelerin tamamında her dönemde gelenlerden fazla gidenler vardır. 
Batman’da 2008 ile 2010 yılları arasında nüfus hareketliliğinde gelenlerin daha fazla olduğu görülürken, 
Kilis’te de 2007–2008 döneminde ve 2012–2013 döneminde gelenlerin sayısının gidenlerden fazla 
olduğu görülmektedir. Araştırma bölgesini doğrudan ilgilendiren ve 2011 de uygulamaya geçilen çözüm 
sürecinde Gaziantep hariç, bölge illerinin tamamında bir önceki döneme nazaran nüfus hareketliliği 
kapsamında net göç miktarında düşüş görülmektedir. Bu durum üzerinde çözüm sürecinde alınan 
kararların ve uygulamaya konulan ekonomik önlemlerin etkisi olmalıdır. Ancak her şeye rağmen nüfus 
artış oranı yüksek olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, göç yoluyla genel anlamda nüfus kaybeden bir 
bölge özelliğini her zaman korumaktadır. Bu duruma etki eden sebeplerin başında tereddütsüz ekonomik 
etkenler gelmektedir. 

Türkiye’de iç göçün en önemli nedenlerinden biri de bölgesel gelir dağılımındaki 
eşitsizliklerdir. Türkiye’de bölgesel gelir dağılımındaki eşitsizlikler ülke içerisinde göçün artmasında 
tetikleyici bir faktör olmuştur (Dağdemir, Ö. Acaroğlu, H. 2011: 42). Genel nüfus hareketliliğinde akım 
yönü doğudan batıya doğrudur. Batıya yönelen göçlerde çekicilik oluşturan faktör ise gelişmiş lik 



335  
 

farkıdır. Türkiye’nin batısı ile doğusu arasındaki gelişmişlik farkına yol açan etkenlerden biri de 
şüphesiz coğrafi koşullardır. Dinler’e (2008:16168) göre Batı Anadolu ile kıyaslandığında Doğu 
Anadolu’nun zorlu coğrafi koşulları bu bölgenin ekonomik kalkınmasını engelleyen olumsuz 
etmenlerden biri olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi koşullar bu bölgelerdeki ekonomik kalkınmaya engel 
olmakta, ulusal ve uluslar arası pazarlara erişim olanaklarını ve yatırım alma olanaklarını sınırlamaktadır 
(Yavan ve Kara, 2003: 39). Ancak burada bahsedilen ekonomik kalkınmayı engelleyen olumsuz coğrafi 
koşullar daha çok Doğu Anadolu için geçerli olup, çalışma sahası olan Güneydoğu Anadolu için coğrafi 
koşulların kalkınmayı engellemesinden bahsedilemez. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekonomik 
büyüme için coğrafi koşulların itici değil, çekici etki oluşturacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.     

Cumhuriyet döneminin en büyük projesi olarak nitelendirilen GAP projesi ile bölgenin göç 
veren değil, göç alan bir bölge özelliği kazanacağı belirtilmekteydi. Harran ovasında 1995 de başlanan 
sulama olgusunun Şanlıurfa’daki göç olgusuna da olumlu etkisinin henüz başlamadığı görülmektedir. 
Hâlbuki yapılan araştırmalar Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) gerçekleşmesi durumunda 
bölgeden verilen göçün azalacağı, buna karşın bölgeye yüksek oranda göçün yöneleceğin i 
göstermekteydi. Aynı şekilde 2005 Hedef Yılında bölgesel istihdamda istihdam fazlalığı oluşacağı ve 
bu da bölge dışından, bölgeye çalışan nüfusu çekme gücü anlamına geldiği belirtilmektedir ( Günal, 
2012:109). Öte yandan bölgeye yönelik göçün en büyüğünün projenin başları (1990) ile sonları yani 
ürünlerin verileceği 2010 olacağı belirtilmektedir. Ayrıca göçün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu’dan geleceği vurgulanmaktadır ( Akış, A. Akkuş, A. 2003: 534). Oysa 2012–2013 döneminde 
bölgede net göç oranı en yüksek olan il Şanlıurfa’dır. Dolayısıyla bölgenin göç vermek bir tarafa, göç 
alan bir bölge konumuna gelebilmesi büsbütün sağlanacak istihdam ortamıyla ilgili değildir. Bölgede 
istihdam alanları oluşturmadan önce güvenlik ortamının sağlanması göçe engel olabilecek, dışarıdan da 
göç alabilmesine zemin oluşturacaktır.       
Çizelge 7. Bölge İllerinin En Fazla Göç Aldığı İller 

İLLER YILLARA GÖRE EN ÇOK GÖÇ ALINAN İLK 5 İL 
2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Adıyaman 1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Şanlıurfa 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Malatya 
3-Gaziantep 
4-Mersin 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-Malatya 
3-Gaziantep 
4-Şanlıurfa 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Şanlıurfa 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Şanlıurfa 
5-Adana 

Batman 1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Mardin 
4-Siirt 
5-Ankara 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Mardin 
4-Siirt 
5-İzmir 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Siirt 
4-Mardin 
5-İzmir 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Siirt 
4-Mardin 
5-Ankara 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Siirt 
4-Mardin 
5-İzmir 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Siirt 
4-Mardin 
5-Ankara 

Diyarbakır 1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Ankara 
4-İzmir 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-İzmir 
4-Ankara 
5-Bingöl 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-İzmir 
4-Mardin 
5-Batman 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-İzmir 
5-Batman 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-Batman 
5-İzmir 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-Batman 
5-İzmir 

Gaziantep 1-Şanlıurfa 
2-İstanbul 
3-Adıyaman 
4-K.Maraş  
5-Kilis  

1-Şanlıurfa 
2-K.Maraş  
3-İstanbul 
4-Kilis 
5-Adıyaman 

1-Şanlıurfa 
2-İstanbul 
3-K.Maraş  
4-Kilis 
5-Adıyaman 

1-Şanlıurfa 
2-İstanbul 
3-K.Maraş  
4-Kilis  
5-Adıyaman 

1- Şanlıurfa 
2-İstanbul 
3-K.Maraş  
4-Kilis 
5-Adıyaman 

1-Şanlıurfa 
2-İstanbul 
3-Adıyaman 
4-K.Maraş  
5-Kilis 

Kilis  1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Mersin 
5-Adana 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Osmaniye 
4-Hatay 
5-Şanlıurfa 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Mersin 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Mersin 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-K.Maraş  

Mardin 1-İstanbul 
2-Adana 
3-Diyarbakır 
4-İzmir 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-Adana 
3-İzmir 
4-Diyarbakır 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Diyarbakır 
4-Adana 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Diyarbakır 
4-Adana 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Diyarbakır 
4-Şanlıurfa 
5-Şırnak 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-İzmir 
4-Şanlıurfa 
5-Mersin 

Siirt 1-İstanbul 
2-Şırnak 
3-Batman 
4-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Diyarbakır 
4-Şırnak 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 
4-Diyarbakır 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 
4-Van 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Diyarbakır 
4-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Diyarbakır 
4-Ankara 
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5-Adana 5-Adana 5-Adana 5-Diyarbakır 5-Adana 5-Şırnak 
Şanlıurfa 1-Gaziantep 

2-İstanbul 
3-Mersin 
4-Adana 
5-Antalya 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Diyarbakır 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Mersin 
4-Adana 
5-Ankara 

Şırnak 1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Mersin 
4-Ankara 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mersin 
4-Adana 
5-Mardin 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Ankara 
4-Van 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Ankara 
4-Mersin 
5-Van 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-Mersin 
5-Adana 

Kaynak: (ADNKS). 
 
 

2000 li yıllarda bölge illerinin en fazla göç aldıkları illere bakıldığında bölgeye en fazla göç 
veren il İstanbul’dur (Çizelge:7). Bölge illerinden Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa dışında kalan illerin 
tamamı tüm zamanlarda en fazla göçü İstanbul’dan almaktadır. Gaziantep en fazla göçü Şanlıurfa’dan 
alırken, Şanlıurfa ve Kilis’e ise en fazla göç Gaziantep’ten gerçekleşmektedir. Şanlıurfa sadece 2008–
2009 döneminde Gaziantep yerine en fazla göçü, diğer illerde olduğu gibi İstanbul’dan almış 
bulunmaktadır. İstanbul bölge illerinin tamamına en fazla göç veren ilk beş il arasında yer alırken 
Ankara, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Mardin’e en fazla göç veren ilk 5 il arasında bulunmamaktadır. 
Bu illerden sadece Kilis’in 2011–2012 döneminde göç aldığı iller içerisinde Ankara 5. sırada 
bulunmaktadır. Aynı şekilde büyük nüfusunun artışında iç göçlerin belirleyici olduğu illerimizden olan 
İzmir de Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın en fazla göç aldığı ilk 5 il arasında 
bulunmamaktadır. Bu durumda bölgenin göç aldığı yerlerin başında İstanbul gelirken, İstanbul’u bölge 
illeri, Akdeniz kıyı kesimi (Adana, Mersin, Antalya), Ankara ve İzmir takip etmektedir.  
        
Çizelge 8. Bölge İllerinin En Fazla Göç Verdiği İller 

İLLER YILLARA GÖRE EN ÇOK GÖÇ VERİLEN 5 İL 
2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Adıyaman 1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Mersin 
5-Antalya 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Malatya 
3-Gaziantep 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Mersin 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Gaziantep 
3-Malatya 
4-Şanlıurfa 
5-Mersin 

Batman 1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-K.Maraş  
4-İzmir 
5-Siirt 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-İzmir 
4-Siirt 
5-Ankara 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Mardin 
4-Ankara 
5-Antalya 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Mardin 
4-Antalya 
5-Ankara 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Ankara 
4-Antalya 
5-Mardin 

1-İstanbul 
2-Diyarbakır 
3-Siirt 
4-Mardin 
5-Ankara 

Diyarbakır 1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Ankara 
4-Antalya 
5-Mardin 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Ankara 
4-Adana 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-İzmir 
4-Batman 
5-Mardin 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-İzmir 
4-Batman 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Ankara 
4-Batman 
5-Antalya 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-İzmir 
4-Batman 
5-Mersin 

Gaziantep 1-K.Maraş  
2-Şanlıurfa 
3-İstanbul 
4-Kilis  
5-Hatay 

1-İstanbul 
2-Şanlıurfa 
3-K.Maraş  
4-Adana 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Şanlıurfa 
3-K.Maraş  
4-Adana 
5-Antalya 

1-İstanbul 
2-Şanlıurfa 
3-K.Maraş  
4-Ankara 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Şanlıurfa 
3-K.Maraş  
4-Antalya 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Şanlıurfa 
3-K.Maraş  
4-Kilis 
5-Ankara 

Kilis  1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Antalya 
5-Mersin 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Mersin 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Antalya 
5-Adana 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Antalya 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Hatay 
4-Adana 
5-Ankara 

Mardin 1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Diyarbakır 

1-İstanbul 
2-Adana 
3-İzmir 
4-Diyarbakır 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-Adana 
3-İzmir 
4-Diyarbakır 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Şanlıurfa 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Adana 
4-Diyarbakır 
5-Mersin 

1-İstanbul 
2-İzmir 
3-Diyarbakır 
4-Adana 
5-Ankara 

Siirt 1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Batman 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 

1-İstanbul 
2-Batman 
3-Ankara 
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4-Mersin 
5-Adana 

4-Adana 
5-Mersin 

4-Mersin 
5-Diyarbakır 

4-Mersin 
5-Diyarbakır 

4-Mersin 
5-Adana 

4-Mersin 
5-Diyarbakır 

Şanlıurfa 1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-İzmir 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Mersin 
4-Adana 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Ankara 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Mersin 
4-Ankara 
5-Adana 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Adana 
4-Mersin 
5-Antalya 

1-Gaziantep 
2-İstanbul 
3-Mersin 
4-Adana 
5-Ankara 

Şırnak 1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mersin 
4-Siirt 
5-Adana 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mersin 
4-Mardin 
5-Siirt 

1-İstanbul 
2-Ankara 
3-Mardin 
4-Mersin 
5-Gaziantep 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Mersin 
4-Ankara 
5-Gaziantep 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Mersin 
4-Ankara 
5-Van 

1-İstanbul 
2-Mardin 
3-Ankara 
4-Mersin 
5-Gaziantep 

Kaynak: (ADNKS). 
Türkiye genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla göç alan yer İstanbul’dur 

(Çizelge: 8). Bölge illerinin sadece Kilis ve Şanlıurfa hariç diğerlerinin en fazla göç verdiği şehir 
İstanbul’dur. Kilis ve Şanlıurfa illerinin en fazla göç verdikleri il ise Gaziantep’tir. Adıyamanlıların göç 
etmekte İstanbul’dan sonra gelen tercihleri Gaziantep iken, Batmanlılar Diyarbakır’ı, Diyarbakırlıla r 
İzmir’i, Gaziantepliler Şanlıurfa’yı, Kilisliler İstanbul ve Hatay’ı, Mardinliler İzmir’i, Siirtlile r 
Batman’ı, Şanlıurfalılar İstanbul’u ve Şırnaklılar ise daha çok Ankara ve Mardin’i tercih etmişlerdir. 
2012–2013 döneminde bölgeden dışarıya yönelik göçlerin % 20,09 u İstanbul’a, % 10,4 ü Adana ve 
Mersin’e, % 6,2 si Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye, % 5,9 u Ankara’ya ve % 4,4 ü de İzmir’e 
gerçekleşmiştir. Ayrıca bölge illerinden 2012–2013 döneminde gerçekleşen göçlerin % 15,9 u da bölge 
illeri arasında yaşanmıştır.   

2012–2013 döneminde bölgenin dışarıdan aldığı nüfusta ise İstanbul’un payı % 16,4, Ankara % 
5,3, İzmir % 4,01, Adana-Mersin % 11,04, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye yöre payı ise % 7,35 dir.  
Bölge illerinin dışarıdan aldıkları göç toplamında bölge illerinin toplam payı ise % 20,04 dür. Bölge 
illerinin dışarıdan aldıkları göç oranlarına bakıldığında en fazla göçün bölge içerisinde yaşandığı 
görülmektedir. Bu duruma etki eden en önemli etken tereddütsüz bölgede etkili olan terör kaynaklı 
güvenlik sorunudur. Bölge illeri arasında yaşanan nüfus hareketliliğinde en fazla göç alan saha 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan oluşan TRC2 bölgesidir. Bölge içi nüfus hareketliliğinden TRC2 bölgesinin 
payı % 7,5 dir. TRC1 bölgesi olarak belirlenmiş olan Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’dan oluşan bölge 
% 7 lik göç oranıyla 2. sırada yer alırken; bölge illerinden Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ın 
oluşturduğu TRC3 bölgesi ise bölge içi göçlerin %5,5 inin yöneldiği yöre özelliği taşımaktadır.        
       Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aldığı göç toplamı ile bölgenin verdiği toplam göç 
miktarlarına bakıldığında, bölgenin genel olarak göç veren bir bölge özelliğine sahip olduğu 
görülür. Doğurganlığın yüksek olduğu bölgeden başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir 
gibi büyük illerle Akdeniz kıyı bölgesine yönelen göçlerin temel sebebinin ekonomik olduğu 
görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleşen nüfus hareketlerinin en önemli 
nedenini aile içi dayanışma ve bağlılık oluşturmaktadır (Çizelge: 9). Bölge illerinin göç aldığı 
ve verdiği yörelerin genellikle aynı olması, ilgili yerleşim yerleriyle bölge arasında aile 
bağlılığının varlığının göstergesidir. Doğurganlığın yüksek olduğu bölgede daha çok ekonomik 
sebepli olarak zaman içerisinde gerçekleşen göçler bugün başta İstanbul olmak üzere bölgenin 
göç verdiği yöreleri beşeri bakımdan adeta bölgenin hinterlandı içerisine dâhil etmiştir.  
                  Çizelge 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Hareketlerinin Nedenleri 

GÖÇ NEDENİ YÜZDE (%) 
İş aramak/bulmak 12,1 
Tayin/iş değişikliği 19,8 
Eğitim 15,3 
Evlilik/boşanma 6,9 
Sağlık 0,3 
Hane fertlerinden birine 
bağımlı göç 

45,0 

Diğer 0,6 
 Kaynak: (T.C.Kalkınma Bakanlığı) 



338  
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen nüfus hareketlerinde aile fertlerinden birine 
bağımlı olarak yaşanan göçlerden sonra ikinci önemli neden tayin veya iş değişikliğidir. Bölgede 
görülen nüfus hareketlerinin % 19,8 i tayin veya iş değişikliğine dayalı olarak gerçekleşmiştir. Nüfus 
hareketlerinde bir diğer önemli itici faktör ise eğitimdir. Bölgedeki nüfus hareketliliğinde eğitimin rolü 
% 15,3 tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesini ilgilendiren nüfus hareketliliğinde belirleyici etkenin aile 
dayanışması olduğu açıkça görülmektedir. Geleneksel çok çocuklu aile tipinin yaşatıldığı bölgede 
kalabalık aile bireyleri nerede yaşarlarsa yaşasınlar aile bütünlüğüne özen gösterdikleri görülmektedir. 
Bu duruma dayanışma, yardımlaşma, birlikte hareket etme, aile ve soy bağını yaşatma, örgütlü olma 
gibi nedenler yol açmaktadır. Göç edilen yerleşmelerde genellikle bölge halkının hep aynı semtlerde 
toplanması, siyasal nitelikli örgütlenmelerin görülmesi de yukarıda ortaya koyduğumuz yaklaşımlar ı 
doğrulamaktadır. Oysa ortak değerlere sahip toplumlarda, gelecekle ilgili ortak hedeflerin bulunması 
mikro anlamda dayanışmaya ve korunmaya gerek duyulmayı önleyecektir. Görülen o ki Güneydoğu 
Anadolu Bölgesini ilgilendiren nüfus hareketlerinin yaklaşık yarısı aile fertlerine olan bağımlılık 
nedeniyle gerçekleştiğine göre bölge halkında azınlık psikolojisi hâkimdir. 
 
             Sonuç ve öneriler:  

Türkiye’de doğurganlığın ve buna bağlı olarak doğal nüfus artışının en yüksek olduğu bölgemiz 
Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Ülkemizde çok çocuklu aile tipinin geçmişten beri tercih edilmesinde 
geleneksel değerler önemli rol oynar. Daha çok kırsal kimlikli Türk toplumunda işgücü ihtiyacı ve 
yerleşik hayatın sürdürüldüğü ortamlarda güçlü olabilme isteğinin yol açtığı kalabalık aile tarzının 
değişen koşullara rağmen, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halen tercih edilmesinin ekonomik 
faktörlerle bir ilgisinin olmadığı çok açıktır. Kaldı ki çok çocuklu aile tipinin tercihinde yıllarca gerekçe 
olarak ortaya konulan fiziki çevre faktörlerinden kaynaklanan ekonomik etkenlerin günümüzde, 
Karadeniz kenar kesimlerinde daha baskın olduğu bilinmektedir. Bölgenin refah düzeyinin düşük 
olduğu, ekonomik faktörlerin yetersizliği, bölgeye yatırımın yapılmadığı, işsizliğin en ileri düzeyde 
olduğu yaklaşımları olaya objektif bakıldığında, doğurganlığın düşmesine yol açmalıdır. Oysa 
ekonomik etkenlerin olumsuzluğuna rağmen bölgede nüfus artışı kontrolsüzce devam ediyorsa konunun 
farklı sosyolojik boyutlarının olduğu dikkate alınmalıdır.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan nüfus hareketlerinin büyük ölçüde hane fertlerinden 
birine bağımlı olarak gerçekleştiği, belli hedeflerle sınırlı olduğu görülmektedir. Bölgeden gerçekleşen 
nüfus hareketliliğinde aile fertlerinden birine bağımlı göçün oranı tüm beşeri hareketlilik içerisinde % 
45 gibi yüksek bir oranla karşılık bulmaktadır. Bölgeden giden ve bölgeye gelenlerin oluşturduğu nüfus 
hareketliliği çoğunlukla aynı illeri veya aynı yöreleri ilgilendirmekte, adeta beşeri hareketlilik karşılıklı 
bir süreç izlemektedir. Bölgede yaşanan terör ortamından önceki dönemlerde nüfus hareketliliğinde itici 
faktörler bütünüyle ekonomik kaynaklı olup, hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği istihdam 
ihtiyacına dayanmaktaydı. Ancak günümüzde nüfus hareketliliğinin nedenleri arasında, otorite 
boşluğunun yol açtığı güvensizlik ortamının çok ayrı bir yeri vardır. Bölgedeki bölücü örgüt ile güvenlik 
güçleri arasında yaşanan mücadelede arada kalan insanların büyük bir bölümü çareyi bölgeyi terk 
etmekte bulmaktadırlar. İstihdamı artıracağı, bölgeden dışarıya yönelik göçü engellediği gibi bölgeye 
özellikle de Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden önemli miktarda göçün 
gerçekleşmesini sağlayacağı iddia edilen GAP projesinin tamamlanan bölümleriyle göçe engel 
olamadığı görülmektedir. 

Bölgede eğitim seviyesinin artırılmasına, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına yönelik 
önlemler ivedilikle alınmalı, yüksek öğrenim teşvik edilmeli. Öğrenim düzeyinin yükselmesi 
doğurganlık oranını önemli ölçüde düşürecek, doğal nüfus artışının hızla seyretmesinden kaynaklanan 
sorunlar zaman içerisinde azalacaktır. 

Çocuk yaşta evlendirilen ve Türkiye Kamuoyunda ‘’çocuk gelinler’’ olarak tanımlanan 
evliliklerin mutlak anlamda engellenmesi, evlilik yaşı ile ilgili yasal prosedürün kat’i biçimde 
uygulanmasının sağlanması. 
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Çok eşli evliliklerin engellenmesi, yapılacak yasal düzenlemeyle birden çok kadınla 
sürdürülen evlilikler için caydırıcı önlemlerin en kısa zamanda alınması. 

Bölge illerinde görevli kamu çalışanlarının yöre halkıyla iç içe yaşamalarının sağlanması, kamu 
çalışanlarına bölge halkıyla kaynaşma-paylaşma bağlamında sorumluluklar verilmesi. 

Bölge halkının devlete olan güveninin yeniden kazandırılması, devletin, bölge halkının günlük 
hayatının her safhasında yanında olduğu imajının güçlendirilmesi. 

Bölgenin her karış arazisinde huzurun yeniden tesis edilmesi, terör örgütünün bölge halkı 
üzerindeki baskısı ortadan bütünüyle kaldırılması. Terörle mücadele sürecinde güvenlik güçlerinden 
kaynaklanan istenmeyen tutum ve davranışların tamamen engellenmesi. 

Türkiye’de terörü bitirmek, bölge halkıyla devleti yeniden buluşturmak-barıştırmak hedefli 
yürütülen ‘’çözüm süreci’’nde terör örgütünü ‘’inisiyatif sahibi’’ konumundan mutlaka çıkarmak. 
Projenin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Milli Projesi olduğu izlenimini yerleştirmek.  

İstihdamla ilgili sorunların yerinde çözülmesi, yatırımların teşvik edilmesi, istihdam amaçlı 
yapılan girişimlere yönelik saldırıların en ağır bir şekilde cezalandırılmasının sağlanması. 

Bölge kaynaklı bazı olayların görsel ve yazılı basında ‘’tahrik unsuru’’ olabilecek şekilde 
kamuoyuna sunulmasına engel olunması.  

Bölgede bulunan sınır boylarında kontrolün tavizsiz biçimde sağlanması, insani nitelikli mağdur 
halkın geçişleri kontrolsüzce yapılmamalı. 
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Kentleşme Hızının Kent Morfolojisine Etkileri; Keçiören 

(Ankara) Örneği 

The Impact of the Speed of Urbanization to the Urban 
Morphology; Case Study Keçiören (Ankara)  
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Öz: Keçiören; Ankara gibi  megalopolisin önemli bir  parçasıdır.  Doğal olarak kentteki insanlar sürekli 
hareket halindedirler. Sürekli bir şeyler satın almak veya bir işi halletmek için hareket halindedirler. 
Bu durum büyük bir kentsel dinamik meydana getirmiştir. Dinamik ve büyük Keçiören’in problemlerini 
çözmek bir hayli zor bir süreç olmuştur. İkinci önemli zorluk nüfus ve mekan yoğunluğudur. Araştırma 
sahası mekanları ile yaşayan nüfus ile her m2’si insanlar ve insanın oluşturduğu inşa edilmiş bir ortam 
ile kuşatılmıştır. Ayrıca Keçiören her tipten, her sosyal ve iktisadi gruptan insanı çekmektedir. Var olma 
mücadelesi içerisinde farklılıklar benzerliklere üst üste oturmuştur. Böylece değişken-heterojen bir 
arazi kullanımı, Keçiören’in kentsel karakterleri ve analiz edilmesi gerekli metodolojik problemler 
olarak kendisini göstermiştir. Keçiören kent morfolojisi, Ankara’da yaşanan hızlı kentleşme sonucunda 
sürekli nüfus artışına bağlı olarak yeni konut alanlarının ortaya çıkmasıyla şekillenmeye başlamıştır. 
Keçiören kent morfolojisi, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar farklı süreçlerin etkisi altında 
kalmıştır.  Bu serüvende topografya işlenmiş ve kentsel alan bugünkü halini almıştır. Keçiören kent 
morfolojisini; Bağ evleri, Gecekondular, Kentsel konutlar (apartman blokları) ve Cadde-sokak 
sistemleri ile kent içi ulaşım oluşturmaktadır. Kent Morfolojisine biçim ve şekil veren unsurlar ise 
Doğal ortam karakteri ve beşeri unsurlardır. 
Anahtar Kelimeler; Coğrafya, Keçiören, Kentleşme, Şehir Morfolojisi, Ankara 
Abstract:Keçiören is an important part of the megapolis Ankara. Naturally, people in the city are in 
constant move. They are moving in order to buy something or to perform an action. This situation 
created a big urban relief. It is a difficult process to solve the problems of dinamic and big Keçioren. 
Second difficulty is about population and space.the research area is full of living population and the 
construction created by them. In addition, Keçioren could attract people from every social and economic 
group. In the struggle to survive, similarities and differences overlap. Therefore, changing- 
heterogeneous land use appeared as the methodological problems that should be analyzed. Keçioren 
Urban Morphology is shaped by the emergence of new housing zones due to constant population growth 
caused by rapid urbanization in Ankara. Keçioren urban morphology has been under the impact of 
various processes since the establishment of the Republic. In these processes, topography has been 
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treated and gained its today’s shape. The elements that constitute Keçioren urban morphology are: 
vineyard houses, slums, urban houses (apartment blocks) , street systems and urban transportation. The 
factors that shape the urban morphology are; natural environment features and human factors.  
Key words: Geography, Keçioren, urbanization, urban morphology, Ankara 
 

1. Giriş 

Keçiören; İç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde, Ankara İline bağlı bir ilçe 
merkezidir. Aynı zamanda Keçiören, Ankara il merkezinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Genel 
olarak engebeli ve volkanik araziler üzerine kurulmuş olup; kuzeydoğu ve doğudan Pursaklar, güney ve 
güneydoğudan Altındağ, güneybatı ve batıdan Yenimahalle, kuzeybatıdan Kazan, kuzeyden de Çubuk 
ilçeleriyle çevrilidir. Doğusunda Hüseyin Gazi dağı ve 1985 m yüksekliğindeki İdris dağı, kuzeyinde 
Karyağdı dağı ile Ufuk tepe ve Batısında Yüksel tepe bulunur. Çubuk Çayı, Keçiören’in güney sınırını 
oluşturarak, Hatip ve Ankara çayları ise Keçiören’in güneybatısından geçmektedir (Harita 1).  

 
Kent morfolojisi,  yerleşmelerin yapısını, oluşum ve dönüşümünü, mekânsal bünyesini ve 

karakterini tarih içerisinde geçirdiği evreleri ve yerleşmeleri oluşturan unsurların anlaşılmasına yardım 

eden bir yaklaşımdır. Bu niteliğiyle kent morfolojisi, kentlerin tarih içerisinde geçirdikleri evreleri, kent 
dokusunda meydana gelen değişikliklerin belirlenmesinde önemli bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 
Morfoloji veya fizyonomi şekil, biçim anlamına gelmektedir.  Şekil kelimesi “bir nesnenin dış çizgiler i 
bakımından niteliği, dıştan görünüş biçimi olarak tanımlanmaktadır” (Türkçe Sözlük, 1983, s.115). 
Kavram coğrafyada özellikle yerleşme coğrafyasında yerleşmelerin şekilsel bileşenleri olarak 
tanımlanabilir (Tolun Denker, 1976, s.4).   

Yerleşmenin şekil özellikleri ise, onun ana unsuru olan konutların arazi (yerleşim alanı/sit alanı) 
üzerindeki dağılım düzeniyle ilişkilidir (Özçağlar, 2000, s.64). Şehir mimarisinin gerçekliği, şehrin 
biçimidir ki buda kentsel artifaktların, kökenleri dâhil bütün kökenlerini özetler gibidir. Şehir 
Morfolojisi; biçimle ilgili bir betimleme,  ampirik olguların hepsini hesaba katar ve ancak titiz bir 
gözlem aracılığıyla niceliksel olarak ifade etmektir (Rossi, 1982, s.13). Smailes, kavramı şehir 
morfolojisi olarak ele almış, “Urban Landscape” veya “Townscape” (şehirsel görünüm) olarak 
nitelemiştir. Buna göre “Twonscape”, şehrin fiziksel formu, alan ve binaların yerleşme alanı üzerindeki 
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düzeni olarak tanımlanabilir (Smailes, 1957, s.84). Başka bir anlatımla “Townscape’in” üç önemli 
bileşeni bulunmaktadır: Bunlar, cadde ve sokak planı veya düzeni, binaların mimari stil ve dizaynı ve 
arazi kullanımıdır (Herbert, Thomas, 1982, s.12). 

 Kent morfolojisini ortaya koyabilmek için birçok bileşene ihtiyaç duyulur. Bu bileşenler ise o 

yerleşimin özelliklerini belirleyen unsurlardır; 
1. Kentsel cephe sistemleri 
2. Yerleşime açık ve kapalı alanların yoğunluğu, 
3. Yerleşimin plan tipolojisi, 
4. Sokak görüntüleri, 
5. Düğüm noktaları gibi unsurlardır. 
2. Keçiören’in Kent Morfolojisinde Doğal Ortamın Etkisi 
Keçiören’de kent morfolojisini etkileyen doğal etmenler, 
1. Topografya, zemin yapısı ve toprak niteliği 
2. İklim 
3. Bitki örtüsüdür.  
Keçiören farklı jeomorfolojik birimler üzerinde gelişmiş kentsel bir yerleşmedir. Genel olarak 

arızalı bir topografyaya sahip olmasına rağmen, kentsel arazi kullanımı olumsuz etkilenmemiştir. Arızalı 
topografya üzerinde, kent yükseltiye bağlı olarak kısmen sınırlandırılmasına rağmen, büyümeye devam 
etmiştir. Keçiören ilk yerleşim morfolojisine sadık kalarak büyümemiştir. Yerleşmenin ilk çekirdekleri 
850-1000 m arasında gelişmiş olmasına rağmen, bugün kentleşme 800-1400 m arasında değişmektedir.  
Keçiören’de ilk yerleşim birimleri olan Etlik ve Keçiören (Asfalt-Dutluk ve Kalaba), alçak sekiler ile 
yüksek sekiler arasında topografik koşullara bağlı olarak gelişmiştir. Ankara’nın başkent olması ile 
başlayan süreçte kentleşme K, KD ve KB yönlerinde devam etmiştir. Topografik şartlar elverişli 
olmamasına rağmen kentleşmenin görüldüğü alanlar ise başta Aktepe Mahallesi olmak üzere, Atapark, 
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Sanatoryum, Köşk mahallesinin bulunduğu alanlarda hem kent dokusu sıktır hem de karmaşıktır. Bu 
alanlarda topografya engebeli ve arızalıdır (Harita 2). Bu durum binaların zaman içinde zeminin 
kaymalarına bağlı olarak çökmelere, yıkılmalara sebep olmaktadır.  

Keçiören’de kentleşmeyi etkileyen bir diğer faktörde yükseltidir.  Keçiören kentinin 800-1400 
metre yükseltiler arasına yerleştiği görülmektedir (Harita 2). Bu durum yerleşmelerin yer seçimlerinde 
ve kent dokusunda belirleyici olmuştur.  Kentsel arazi kullanımının %78‘i 800 ile 1100 metre 
arasındadır. 1200 metreden sonra kentsel alan kullanımı %3 düzeyindedir. Kuzeyde Bağlum beldesi 
sınırları içinde kalan bu yükselti aralıklarında 2000 yılından sonra kentsel alan kullanımı artmaya 
başlamıştır. Fakat Sosyo-ekonomik farklılaşmaya bakıldığında güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çünkü kentsel rantın etkili olduğu bu mekânlarda kentleşme 1960’lardan 
önce kooperatiflerle başladığı için kentsel mekân daha değerli ve kıymetli hale gelmiştir. Aynı zamanda 
orta yükseltide bulunan düzlük sahalar 3-4 katlı apartmanlar ile örtülüdür. Ancak sarp, dik ve arızalı 
topografyalar ise geçmişin gecekondusu günümüzde ise 10-13 katlı skyline sağlıksız, plansız kentsel 
konutları ile kaplıdır.  Fakat gelişen teknoloji ve artan nüfus-konut ilişkisi doğrultusunda kent 
topografyası her gecen gün işlenmekte ve kentleşme sürdürülmektedir. 

Konutların yer seçiminde zeminin durumuda (litoloji) etkili olmuştur. Keçiören’in güneyinde 
Çubuk çayı havzasında taban suyu yüksek ve zeminin taşıma gücü düşük olduğu için Gümüşdere, 
Basınevleri mahallelerinde kentsel yoğunluk daha azdır. Çubuk çayı havzası boyunca Kuvaterner 
arazilerine rastlanmaktadır. Bu alanlar en genç tabakalar olmakla birlikte yerleşme için en elverişsiz 
alanların başında gelmektedir. Bu doğal ortamlar yerleşmeden daha çok, kentsel eğlendinlen mekânları 
olarak tercih edilmelidir. Fakat Keçiören’de kentleşme gecekondularla birlikte gelişmeye başladığı için 
bu alanlar istila edilmiş ve yerleşim birimi olarak kullanılma açılmıştır. KD’da Altındağ-Keçiören 
Sınırında İrfan Başbuğ Caddesi boyunca Çubuk çayına paralel olarak konut yoğunluğu fazladır. Fakat 
araştırma sahasının kuzeyine doğru yükseltinin artmasıyla birlikte kent dokusu, biçimi ve yoğunluğunda 
sıkılaşmalar olmaktadır. Bu durum Keçiören’de kentsel ulaşımdan binaların kat sayısına kadar birçok 
unsuru etkilemektedir. Keçiören’de yerleşmeye uygun alanlar jeolojik açıdan, yerleşmeye uygun 
olmayan alanlar ise jeomorfolojik açıdan sakıncalı alanlardır (Harita 2-3). Örnegin Cubuk çayı boyunca  
Kalaba  vadisinde özellikle kuvaterner arazileri üzerine çok katlı konutlar yapılmıştır. Cubuk çayı 
boyunca zemin sıvılaşmasına bağlı olarak çökmeler meydana gelmesi muhtemeldir. Ayırca 
jeomorfolojik olarak yerleşmeye uygun olmayan araştırma sahasının kuzeyinde sit ve sitiasyona bağlı 
olarak kent sınırlandırılmıştır. Ancak jeolojik olarak yaşlı formasyonlar olmasından dolayı yerleşmeye 
daha uygundur. 
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3. Keçiören Kent Morfolojisinin Antropojen İlişkileri 
Kentlerin kuruluş amaçları kent morfolojisine yani yerleşme biçimine etki yapar. Başka önemli 

faktörler olmadığı müddetçe, yerleşme biçimleri sadece kuruluş nedenlerinin etkisi ile biçimlenirler ve 
bazı kent planlarının incelenmesi sırasında bu nedenler en önemli özellik olarak göze çarpar. Ancak 
yerleşme biçimini etkileyen kuruluş nedenlerinin yanı sıra bazı diğer durumlar da kentin karakterini 
etkileyebilirler (Bayhan, 1969, s.13). 

Kentlerin kuruluş sebepleri ve kentsel büyümenin toplumsal nedenleri, şehrin sunduğu şu 

avantajlarda bulunuyordu (Weber, 2012, s.20). 
1. Sosyal ve ekonomik nedenler,  
2. Coğrafi sebepler,  
3. Askeri nedenler ve devlet reislerinin arzusu 
4. Eğitim 
5. Eğlence 
6. Daha yüksek yaşam standardı 
7. Entelektüel kuruluşların cazibesi 
8. Kentsel ortama alışmak 
9. Şehir yaşamının değerlerine ait bilgisi 
Şehirlerin ortaya çıkışı ile ilgili birçok teori olmasına rağmen araştırma sahasında şehirleşmenin 

görülmesinde yegâne sebep idari ve bunun sonucunda göçle gelen nüfusun konut ihtiyacını 
karşılamak için yerleştikleri mekânların gelişmesi ile açıklanabilir. Bilindiği gibi Ankara’nın başkent 
olması idari fonksiyonlarının gelişmesi, bununla beraber sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe yaşanan 
değişmelerle birlikte kırdan kente nüfus çekmeye başlamıştır. Kırsal alanlardan gelen göçmenlerin ilk 
yerleşim alanlarından birinin Keçiören olması, Ankara kent alanının horizontal olarak büyümesine 
sebep olmuştur.   

Ankara kenti 1927 yılında 300 hektarlık bir alana yayılırken, kentin aldığı göç hızı ve büyüyen 
kent çevresinde kaçak yapılaşma alanları ile makro formu her geçen gün genişlemekte ve kent 
jeomorfolojik çanak içerisinde gelişmektedir. Bu dönemde 300 hektarlık alanda 74.553 kişi 
yaşamaktaydı ve hergün yeni nüfus eklenmekteydi. O dönemde yapılan arazi kullanım çalışmalarında 
kent sınırları net olarak çizilememektedir. Çünkü kaçak yapılaşma önemli boyutlara ulaşmış ve kent 
horizontal olarak büyümektedir. 1956 yılında kentsel alan 3650 hektar, mevcut nüfus ise 451.241’dir. 
1956 yılında nüfus yoğunluğu ise hektar başına 124 kişidir. Bu dönemde kent yatay olarak gelişme 
eğilimini sürdürmesinde uygulanan imar planları etkilidir. Çünkü Jansen İmar palanında kentin daha 
çok yatay olarak büyümesine olanak tanınmıştır. Keçiören’de bulunan 3-4 katlı konut tipi 
uygulamalarının temelleri bu dönemde atılmıştır. 1960 yılından sonra Keçiören’de değişen konut 
tipolojisinde kat sınırlaması etkili olmuştur. 1985 yılına gelindiğinde kent hem yatay hem de dikey 
olarak büyümeye devam etmektedir. Toplam kentsel yerleşik alan 27.000 hektara, nüfus ise 
2.304.166’ye yükselmiştir. Kentsel alanda nüfus yoğunluğu artarken, kaçak yapılaşma ve skyline 
büyüme eğilimleri de devam etmektedir. 1990 yılından sonra ise kentsel alan kullanımı önceki yıllara 
oranla artarken, değişen konut mimarisi ve uygulanan imar mevzuatları kentin gelişiminin batıya doğru 
çok katlı konutlar şeklinde olmasına olanak sağlamıştır. 
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Çizelge 1: Ankara’da Kentsel Alan Kullanımı (1927-2000) 

  Kentsel Alan (ha) Nüfus  
Arazi Kullanımı  

Artışı (%) Nüfus Artışı (%) 

1927 300 74.553     

1932 710 122.720 136 47,5 

1945 1900 226.712 167,0 100,0 

1956 3650 451.241 92,1 106,8 

1970 14000 1.236.152 283,5 171,6 

1985 27000 2.304.166 92,8 86.3 

1990 56000 2.584.594 107,4 12,1 

1997 62000 2.949.771 10,7 14,1 

2000 66000 3.356.877 6,4 9,7 
Kaynak: İmar ve İskan Bakanlığı Ankara Metropoliten Alan Nazım Bürosu  1970 ve 2010 çalışmaları, 

Akçura, T., 1971 Altaban,  Ö.,  1986 Altaban, Ö., 1998  

2005 yılında Nazım İmar Ofisi tarafından yapılan arazi çalışmasında, kentsel yerleşik alanın 
16.000 alanını konut alanı oluşturduğu, bu konut alanlarında yaklaşık 11.000 hektarı olan %70’e yakın 
bölümü düzenli konut alanlarından oluştuğu, bu alanlarda kentte yaşayan nüfusun yaklaşık %77.5’i 
yaşadığı belirtilmiştir. Mahalle sınırları baz alınarak, mahalle nüfusları ve her bir mahalle bazında 
dönüşen alanların tespit edilmesi ile elde edilen bilgiler, düzensiz konut alanlarının kentteki konut 
yaklaşık %30’unu kapsamakla birlikte bu alanlarda yaşayan nüfus, kentsel nüfusun %27,5’ine karşılık 
gelmektedir (Nazım İmar Planı açıklamalı raporu, s.67). Bu durum düzensiz yani gecekondu alanlarında 
yaşayan nüfusun daha az yoğunlukta olduğunu göstermektedir. Ankara kent merkezi daha çok skyline 
olarak büyümekte ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Kullanılan kentsel alanın artması ve nüfus 
yoğunluğundan dolayı kent morfolojisinin de değişmesine sebep olmuştur. Konut dokusu, yoğunluğu 
ve biçimi değişmektedir.  

Keçiören kentsel alan içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
birbirinden bağımsız çekirdek yerleşmeler ve coğrafi mekânda dağınık olarak bağ evleri kent dokusunun 
ana unsurunu oluşturmaktadır. Artan nüfus ve değişen arazi kullanıma göre kent formu 
şekillenmektedir. Keçiören’de nüfus artışı, kentsel mekânın istilası olarak mekânda, pota-barut yani 
kentsel mekâna toplanma ve saçılma şeklinde olmuştur.  1960-1980 yılları arasında Etlik ve Keçiören 
farkı iki yerleşim birimiyken ulaşım ağlarının gelişmesi ve konut artışından olayı özek çevresinden 
yayılarak büyümeleri sonucunda kentsel birleşme yani agglomeration (conurbation, konut 
kümelenmesi) yaşanmıştır. Bu birleşme, kentsel mekânda toplanma (pota) olmasına ve kent 
topografyasının özekler ve çevresinden başlayarak istila edilmesine neden olmuştur. Bu istila özekler 
çevresinde, boş araziler üzerinde gecekondular ile yaygınlaşmıştır. Artan gecekondu sayısının 
kentleşmeyi olumsuz yönde etkilemesini durdurmak için yasalar çıkartılmıştır. Bu dönemde araştırma 
sahasının kuzeyinde Aktepe Gecekondu Önleme alanı olarak ilan edilmiştir. Fakat her ne kadar yasa 
çıkartılırsa çıkartılsın, artan nüfusunun konut sıkıntısına çare olamamış ve çarpık kentleşme ürünü 
olarak gecekondular yaygınlaşmıştır. Aynı zamanda hızlı bir yapılaşma dönemi yaşanmıştır. Bu 
dönemde kentte yapsatçılar yani küçük girişimci müteahhit tarafından Keçiören, çok katlı binaların 
yapıldığı bir dönemi yaşamıştır. Kent özeği ve çevresi nüfus-konut artışı, toplanma ve yığılma 
şeklindedir. 1980’den sonra ise özekler çevresinin nüfus taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaşması, kentin 
gelişmeye uygun koşullara sahip alanlara doğru saçılmasına yani barut gibi merkezden çevreye 
yayılmasına neden olmuştur. Bu yayılma ulaşım ağlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Keçiören’de 
kuzeyde Ufuktepe, Kanuni ve Bağlum gibi yerleşmeler büyümeye ve gelişmeye başlamıştır (Harita 4).  
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Keçiören’de mahalle bazında arazi kullanımı ve nüfus yoğunluğuna bakıldığında 2000 - 2012 
yılları arasında, arazi kullanımında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir (Cizelge 2). Ancak 
mahallelerin nüfus yoğunlukları incelendiğinde önemli değişiklikler gözlenmektedir. 12 yıllık sürede 
mahalle sınırları baz alınarak yapılan hesaplamalar ile nüfus yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. Örneğin 
önemli kentsel nüfus toplanma alanlarından olan Kavacık Subayevlerinde 137 ha.  alanda 2000 yılında 
116 olan nüfus yoğunluğu özellikle idari yapıda değişiklik ve üst düzey yöneticilerin Subayevlerine 
yerleşmesi 2012 yılında nüfus yoğunluğunun 134’e çıkmasına sebep olmuştur. Genel olarak nüfus artış 
hızı kentleşme hızından fazla olan Keçiören’de kentsel arazi değişmezken, nüfus yoğunluğunun hemen 
her yerde artığı görülmektedir. Ancak Aşağı Eğlence mahallesinin MİS alanı olmasından dolayı 
özellikle 2012 yılında nüfus yoğunluğu düşmüştür. Bu alanda artık binaların sadece alt katları değil 
komple iş ve ticaret alanı olarak kullanılmaya başlanması etkili olmuştur (Harita 5 ).  
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    Çizelge 2: Keçiören’de Kentsel Alan Kullanımı (2000-2013)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 ve 2012 yıllarında mahallere göre nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun en yoğun olduğu 
alanlar araştırma sahasının güneyidir. Kuzey Ankara çevre yolu ile Çubuk çayı arasında bulunan 
mahallelerde nüfus yoğunluğu fazladır (Harita 5). Ancak Kuzeyde Bağlum beldesi bir yol boyu yerleşim 
birimidir. Yükseltinin 1100-1300 metre arasında olduğu beldede yol boyu nüfus toplanmaktadır. 2000 
ile 2012 yıllarında mahalle nüfuslarında büyük değişimler yaşanmıştır. Özellikle yeni kent 
merkezlerinin oluşması, ana yolların çevresinde nüfus yoğunluğu artmıştır. 2000 yılında araştırma 
sahasının KB ’da Yeşilyurt, Yeşiltepe ve Yeşilöz mahallelerinde nüfus yoğunluğu 2012 yılına göre daha 
fazladır. Çünkü Kuzey Ankara Kentsel dönüşümünden dolayı bu vadi ve yamaçlarda bulunan 
gecekonduların büyük bir çoğunluğu boşaltılmıştır. Bu yüzden 2012 nüfus dağılış haritası 
incelendiğinde bu bölge daha seyrek nüfuslu görülmektedir. Fakat Projenin tamamlanmasıyla tamamı 
çok katlı konutlar ile kaplanacak bu mahalleler muhtemelen yoğun nüfuslu alanlar haline gelecektir. 

 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013
K. Subayevleri 137 15994 18463 116 134 Uyanış 61 10479 16178 172 266

Çaldıran 44 6340 15093 144 343 Basınevleri 69 15214 16736 220 242

Hasköy 28 3516 4400 124 155 Emrah 142 15481 10013 109 70

Kamil ocak 59 15234 16393 260 279 A. Eğlence 93 30201 28870 323 309

Sevkat 81 16877 18362 208 226 Ayvalı 201 32209 42780 160 212

Senyuva 435 3979 4433 9 10 Etlik 131 32209 32209 247 247

Yeşiltepe 91 5023 9643 55 106 Ovacık 890 2905 3009 3 3

Yeşilöz 53 8384 3994 158 75 Sancaktepe 111 8614 9958 78 90

Çiçekli 48 11728 12400 247 261 Şehit kubilay 154 13847 20378 90 132

Güçlükaya 78 18524 20975 238 270 Yayla 230 14359 31760 62 138

Kalaba 42 15874 13525 377 321 Yükseltepe 528 12218 9799 23 19

Karargahtepe 55 13466 13849 244 251 Esertepe 184 17919 30679 97 167

Senlik 74 30768 29226 418 397 Gümüşdere 79 2428 1419 31 18

Tepebaşı 120 27085 25818 225 215 İncirli 113 27603 34695 245 308

Yakacık 40 17074 15811 428 396 Ondokuz mayıs 88 27403 29204 313 333

Atapark 172 13882 25671 81 149 Adnan menderes 56 10999 16267 197 291

Bademlik 96 8708 20374 91 213 Aktepe 34 4876 10030 145 298

Kanuni 268 10818 17186 40 64 Bağlarbası 123 21487 34945 175 284

Kuşcağız 29 15899 39882 556 1395 Güzelyurt 1494 2591 1377 2 1

Pınarbaşı 20 33137 35069 1677 1774 Köşk 1565 7257 11920 5 8

Osmangazi 76 7674 18756 101 246 Yirmiüç Nisan 32 5023 9262 156 287

Ufuktepe 55 5115 15796 92 285

NÜFUS Nüfus Yoğunluğu
Mahalle Adı ALANI(ha)

NÜFUS Nüfus Yoğunluğu
Mahalle Adı ALANI(ha)
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Şehiriçi arazi kullanımında da antropojen etkiler kendisini göstermektedir. Kentsel mekân 
sosyal bir mekândır. Süreç içerisinde toplumun sosyokültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına ve bu 
ihtiyaçların karşılanma biçimine bağlı olarak üretilir. Kentsel mekân aynı zamanda parçalanmış bir 
mekândır. Etnik, sınıfsal ve kültürel farklılıkların yanı sıra ekonomik işlevler ve coğrafi faktörlere göre 
bölgelere ayrılmıştır. Lefebvre'nin (1991) mekân anlayışından hareketle, kentte her bölgenin işgal 
edildiği gruplarca dönüştürüldüğü ve yeniden üretildiği ifade edilebilir. Toplumsal olarak üretilen 
mekân, bu dönüşüm sürecinde çeşitli biçimler alır ve onu işgal eden kişilerin yaşamları üzerinde etkide 
bulunur (Çetin, 2012, s. 161). 

Keçiören’de mekân dizimi (spacesyntax), sosyo-kültürel gruplar tarafından mekânın 
biçimlendirilmiş ve kendi dinamiklerine göre şekil vermişlerdir. Bu mekânın dönüşüm ve yeniden 
yapılandırılması çerçevesinde kırsal yaşamın hâkim olduğu dönemlerde bağ evleri, 1960’larda yeni 
kentli yoksullar tarafından değiştirilmiş ve kentin boş alanları süratle gecekondularla kaplanmıştır.  
Gecekondularda yaşayanlar arasında hemşericilik, akrabalık dayanışmasının yüksek olması bu bölgelere 
yerleşmelerinde önemli rol oynamıştır (Aytaç, Akdemir 2003 s.57). Bu gecekondu alanlarının 
topografyayı örtmesiyle birlikte kent içinde kültürel farklılıklara, bu farklılıklar ise farklı arazi 
kullanımlarına neden olmuştur.  Özellikle 1970 yılında kent morfolojisi , cadde sokak sistemleri ve ada 
parsel düzeni yeni bir görünüm almaya başlamıştır. 1970’li yıllarda Aktepe Gecekondu önleme 
projeleriyle başlayan kent reliefindeki değişimler, 2000’li yıllarda gecekondu dönüştürme projeleri ile 
birlikte kent mekânı değişmekte ve yeni bir görünüm kazanmaktadır. 
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Şehir morfolojinin bileşenlerinden biri cadde ve sokak sistemidir. Cadde ve sokak, kısaca yol 
sistemi bir çok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu faktörleri eski mahalle sistemi (organik yapı), 
topografya, iklim (Arû, 1998: 177),  şehir eski çekirdeğine ulaşan yollar, demir yolu istasyonunun şehre 
göre konumu ve planlamanın rolü şeklinde sıralamak mümkündür(Aliağaoğlu 2003, s. 66). Keçiören’de 
yol sistemlerini etkileyen en önemli faktörler topografya ve sitüasyondur. Keçiören farklı jeomorfolojik 
birimlere sahip olduğu için ana yollar ve semt dağıtıcı yolları, kuzey-güney doğrultulu iken, 
topografyanın şekillendirdiği mesken alanlarındaki yollar ise genel olarak doğu batı doğrultuludur. Ana 
yolların kuzey güney doğrultulu olmasında ana neden topografyadır ancak anakent merkezine 
erişebilirlik de etkili olduğundan bu şekilde bir uzanış sergilemektedir. Çünkü Keçiören, anakentin 
kuzeyinde yer aldığı için yollar kuzey-güney doğrultulu bir uzamış sergilemiştir. Keçiören’de yol 
sistemleri gelişme döneminde topografik birimler ile korelasyon göstererek gelişirken, günümüzde 
ulaşım ağları jeomorfolojik birimleri aşan, kesen, çok yönlü bir gelişme göstermektedir. Bu durum kent 
morfolojisini doğrudan etkilemektedir (Harita 6).  

Keçiören’de kent içi ulaşım ve kent morfolojisi arasında doğrudan ilişkiler bulunmaktadır.  
Fakat kentsel ulaşım alt yapısının kapasitesi ve ihtiyaçları kentsel nüfusunun ihtiyaçlarına göre 
şekillenmektedir. Planlı kentlerde bu sistemler nüfus projeksiyonlarına göre oluşturulurken, hızlı 
kentleşmeye bağlı olarak gelişen Keçiören gibi kentlerde ise mevcut nüfusun ihtiyacına göre 
şekillenmektedir. Kentsel ulaşım sistemlerinin mekâna etkisi ise kent doku ve biçimini şekillendir ic i 
olarak ortaya çıkar. Keçiören’de bulunan ana yollar kentsel hareketliliğin temelini oluşturmaktadır. 
Araştırma sahasında ana yollar nüfus yoğunluğundan dolayı cadde ve bulvarlardan oluşmaktadır.  Bu 
yollar, İrfan Başbuğ Caddesi,  Fatih Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kızlar Pınarı Caddesi, Sanatoryum 

Caddesi ve Etlik Caddesi-Yozgat Bulvarında bulunan yollardır. Bu yollar kentsel hareketliğin temelini 
oluştururken, toplayıcı yollardan gelen trafiği, ana kent içinde dağıtıcı bir rol üstlenmektedir.  Ana 
dağıtıcı olan bu yollarda belirli saatlerde trafik yoğunluğu artmaktadır. Özelikle sabah ve akşam mesai 
saatleri arasında trafikte kilitlenmeler olmaktadır.  Kuşkusuz bunda en önemli sebep Keçiören’in 
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iktisadi faaliyetlerde çok gelişmemiş olması ve bu yüzden farklı semtlerde bulunan çalışma 
alanlarına gidilmesidir. Keçiören’de semt dağıtıcıları yolların en önemli sorunu ise artan nüfus ve araç 
sahipliği sonucunda trafik yoğunluğunun her gecen gün artması ve dolayısı ile bu yolların trafik taşıma 
hacimleri artmasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmanın ön önemli yolu arazi kullanımını maksimum 
düzeye çıkarmaktır. Fakat bunda önemli bir sorun yol kenarlarında mülkiyet sahipliliğidir.  

4. Sonuç 

Keçiören’in, Ankara’nın kentleşme sürecinde ayrı bir yeri, özgün bir konumu vardır. Çünkü 
Başkent Ankara Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar önemli kentleşme ve kentlileşme 
eğilimleri göstermiştir. Bu eğilimler sonucunda ülke kentleşmesinin olumlu ve olumsuz yönlerinin ilk 
ortaya çıktığı kenttir. Kent farklı parçaların bir araya geldiği entegre bir yapıda olduğu için her bir nüve 
doğal ortam karakterine uygun olarak gelişim göstermiştir. Özellikle 1950 yılına kadar Ankara içinde 
Çankaya ve diğer yerleşmeler olarak bir ayrım söz konusudur. Bu dönemlerde kent ölçeğinde Çankaya 
gelişip büyürken, Keçiören’inde içinde bulunduğu kent özeklerine yakın merkezler hızlı kentleşme 
sonucunda ortaya çıkan sorunların kaynağı durumuna gelmişlerdir. Keçiören, Ankara içinde önemli 
kamu yatırımlarına, kooperatiflere tanıklık ederken aynı zamanda kentte yaşanan sağlıksız kentleşmeye,  
hızlı nüfus artışına, arsa spekülasyonlarına tanıklık etmiştir. Özellikle 1960 yılıyla birlikte Keçiören’in 
yoğun bir nüfuslanması ve bu nüfus artışına hazırlıksız yakalanan kentin tek yönlü bir kentleşme 
yaşanmasına neden olmuştur.  1960’larla başlayan bu süreçle kent çevresinde yaşanan değişimlere ayak 
uyduramayan geleneksel bağ evleri birer birer yok olup giderken, alt kentleşmenin (suburbanization)  
ilk mimarisi gecekondular kentsel alanda yayılmaya başlamıştır. Artan nüfusun konut ihtiyacı kentsel 
topografyanın işgaline neden olmuştur. Jeolojik ve topografik olarak yerleşmeye uygun olmayan alanlar 
ilkin gecekondular günümüzde apartmanlar tarafından kullanıma açılmıştır. 

Hızlı kentleşme konut tipolojisini doğrudan etkilemiştir. Kent özekleri olan Etlik ve Keçiören 

merkezlerde 3-4 katlı konutlar yaygınken, 1965-1990 yılları arasında özekler çevresinde 

gecekondular,1990 sonrası gecekondu dönüşümleriyle çok katlı konutlar gelişim göstermiştir.  
Sonuç olarak Keçiören’de kent morfolojisi; cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar farklı 

süreçlerin etkisi altında kalmıştır.  Bu serüvende topografya işlenmiş ve kentsel alan bugünkü halini 
almıştır. Ayırca planlı kent morfolojisinin ise, Keçiören gibi eğimli, arızalı topografyada kentsel 
sorunların daha şiddetli yaşanmasınına katkı yaptığı önemli bir bulgudur.  Keçiören kent morfolojisini; 
Bağ evleri, Gecekondular, Kentsel konutlar (apartman blokları) ve Kamusal alanlar oluşturmaktadır. 
Kent Morfolojisine biçim ve şekil veren unsurlar ise Doğal ortam karakteri ve beşeri unsurlardır.  
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Zihin Haritalarında Kimlik Algıları: Çanakkale Fevzipaşa 

Mahallesi Örneğinde Romanlar* 

Identity perceptions of mind maps: For example, in the neighborhood of 
Çanakkale Fevzipaşa Gypsies 

Elif Boyacı Kültür 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, İstanbul  
 
 
Öz: Bu çalışmanın amacı Romanların mekan algılarını ve mekana bakış açılarını ve bu açıların üzerinde etkili 
olan faktörleri belirlemektir. Tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen bireyler ile önce yarı yapılandırılmış görüşme 
yapılmış ardından zihinsel haritalama yöntemi uygulanmıştır. Veriler Excel çalışma dosyasında düzenlenerek 
tablolaştırılmıştır. Elde edilen veriler Beşli Öge Yaklaşımı ve Sosyal Temsiller Kuramı ile analiz edilmiştir. 
Romanların mekan bağlılığı “ana yurt” söylemiyle anlam kazanmaktadır. Onlar için mekan, kültürlerini devam 
ettirdikleri yerdir. Zihin haritalarında da bu ortaya çıkmıştır. Romanlar, öncelikle yaşadıkları mekanları 
çizmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: Mahalleye bağlılık, Zihin Haritası, Kimlik, yer kimliği, Kent kimliği,  

Abstract: the purpose of this study is to determine The perceptions and perspectives of residence and settlement,  
and the factors that influence the Gypsies on these terms. Individuals selected through random sampling has been 
interviewed by semi-structured method and then mental mapping method was applied. Data were tabulated by 
editing the file in the Excel worksheet. Obtained data had been analyzed with Five Elements Approach and  Social 
Representation Theory. Residence dependence of the Gypsies "homeland" has become literally on discourse. They 
resident is where they carry on their culture. This also came out in the mind map. Gypsies, drew the places they 
lived at first. 

Key Words: Neighbourhood loyalty, mental map, identity, residence identity, urban-related identity 

Giriş 
 

Araştırma Alanı 
Çalışmanın araştırma alanı Çanakkale kentindeki Roman nüfusunun ağırlıklı olarak yaşamakta 

olduğu Fevzipaşa mahallesidir. Mahallenin seçiminde Roman nüfusunun ağırlıklı yaşam alanını 
oluşturuyor olması ve ilk yerleşim alanı olarak seçilmiş olması etkili olmuştur.  

Fevzipaşa mahallesi; kuzeyinde Kemalpaşa mahallesi, güneyinde Sarıçay, doğusunda Namık 
Kemal mahallesi ve batısında Çanakkale Boğazıyla çevrilidir. Mahalle nüfusu 2.132 kişidir1.

1 

                                                 
1 http://www.nufusu.com/ilce/merkez_canakkale-nufusu (20.11.2014) 
 *Yüksek Lisans tezidir. Yayımlanmamıştır. 
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Araştırmanın Yöntemi 
"Zihin Haritalarında Kimlik Algıları: Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Örneğinde Romanlar" 

isimli çalışma nitel araştırmadır.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi uygulanırken sorular yarı 
yapılandırılmış sorulardan oluşturulmuştur. Briggs(1986) görüşmenin, sosyal bilimler alanında yapılan 
araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama yöntemi olduğunu savunmakta ve bu durumun,  
görüşme yönteminin; bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve 
inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olmasından kaynaklandığın ı 
belirtmektedir.(Yıldırım ve Şimşek 2004: 105) Yarı yapılandırılmış görüşmenin şüphesiz ki en etkili 
yanı kişilerin ifade ederken zorlandığı bazı soruları tekrar yapılandırarak sorabilmektir. Bu noktada 
lisans eğitiminden edindiğim eğitim bilimlerinin faydasını gördüğümü belirtmeliyim.  

Yarı Yapılandırılmış sorular demografik özellikler (cinsiyet, yaş, meslek, Fevzipaşa’da ikamet 
süreleri) hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan sorularla başlamıştır. Daha sonra sorular genel hatlarıyla; 
ekonomik, kültürel, sosyal ve etnik olarak ayrılmıştır. Araştırmada uygulanan bir diğer yöntem ise Zihin 
Haritası (bilişsel haritalama) yöntemlerinden olan “elle harita çizme” kullanılmıştır.  

Zihin Haritası, insanların yaşadıkları fiziksel çevreye ilişkin bilgilerinin ve yaşantıların ın, 
onların zihinlerinde oluşturduğu simgesel anlamların tümüdür. 

Zihinsel Haritalama işlemi, kişinin yaşam çerçevesinde gerçekleşen her şeyin niteliği ve kişiden 
kişiye değişen anlamlarıyla ilgili bilginin zihinde kodlanmasına ve depolanmasına yarayan bir dizi 
psikolojik dönüşümden oluşan bir süreçtir. Zihinsel (bilişsel) haritalar, coğrafi haritalara benzemezler 
ve çoğu zaman gerçek çevreyi bire bir yansıtmazlar; araştırmacılar, zihinsel haritaları insanın bir yerle 
ilgili olarak geliştirdiği iç imgeler olarak tanımlamaktadırlar. (Göregenli vd 2013: 5) 

Araştırmanın dayandığı bir diğer yapı ise “sosyal temsiller kuramı”dır. Sosyal temsiller teorisi,  
insanlar arasında “paylaşılan anlamlar”a işaret eder. Anlam oluşturma süreci, bireylerin bir sosyal 
olguyla ilgili var olan temsillerinden ve sosyal olarak paylaşılan bilgi birikiminden yararlanan sosyal 
gruplar tarafından tanımlanmaktadır. Sosyal temsiller bir kere oluştuktan ve derinleştikten sonra bizim 
dışımızdaki dünyayla ilgili gerçeğimizi oluşturur, dünyayı düzenleyiş ve algılayış biçimimiz haline 
gelir; böylece kendi temsillerimiz yoluyla sosyalleşmiş oluruz. Moskovici, Durkheim’ın kolektif 
temsiller teorisinden hareketle, parçalara ayrılan ve gitgide farklılaşan bir toplumun, toplumun tümü 
tarafından paylaşılan birtakım temsillerin var olması sayesinde ayakta kalabileceğini ileri sürmüştür. 
Yoksa farklı sosyal gruplar, kendi tarihleri ve anlayışları üzerinden birbirinden farklı temsiller 
yaratacaklardır. Sosyal temsiller teorisi ve niteliksel araştırma içindeki pek çok yaklaşımın paylaştığı 
bakış açılarından biri de bir toplumun içindeki çok kültürlü perspektif ve fikirlerin fark edilmesi ve 
desteklenmesidir. 

Sosyal temsiller teorisi kullanan bir araştırmacı kendi sosyal bağlamındaki bu çok kültürlü 
perspektifi ortaya çıkarmaya, incelemeye ve anlamaya çalışır. (Göregenli vd 2013: 32)  

Bilişsel harita çiziminde katılımcılardan, A5 boyutundaki beyaz, boş bir kağıda, kurşun kalem, 
silgi kullanarak çizim yapmaları istenmiştir. Katılımcılara: 

“Fevzipaşa’yı zihinlerinde canlandırmaları ve oluşan bu görüntüyü çizmeleri istenmiştir.” 

Bu çizim sürecinde katılımcılara tümüyle serbest oldukları, doğru ve yanlış gibi kavramların 
olmadığı özellikle belirtilmiş olup ekstra bir kağıt verilmeyeceği de eklenmiştir. 

Örneklem 
          Araştırmanın örneklemi görüşme (26) ve zihinsel (17) haritalama yöntemi için iki farklı grup 
olarak ele alınmıştır. Bunun temel sebebi ise iki çalışmanın farklı zamanlarda yapılmış olmasıdır. 
Bununla birlikte katılımcıların eğitim durumları da bir diğer etkendir. 
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          Görüşme yönteminde; araştırmanın örneklemi toplam 26 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların 5’i 
kadın, 21’i erkektir. Katılımcılar tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir.  

Çalışmanın bulgular bölümünde de belirtildiği gibi eğitim seviyesi genelde ilköğretim 
aşamasında. Fevzipaşa mahallesinde yaşayan bireylerin var olan ekonomik sorunlar nedeniyle okula 
devam edemedikleri görüşmelerde belirtilmiştir. 

 Katılımcılar ağırlıklı olarak hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. Müzisyen olanlar mesleklerini 
tanımlarken “klarnetçi” demektedirler.  Kadın katılımcılardan biri hariç diğerleri çalışmamaktadır. 
Çalışan kadın katılımcı ise evlere temizliğe gitmektedir. 

Katılımcıların yaş grupları çeşitlilik göstermektedir. Buna farklı yaş gruplarının farklı 
kuşakları oluşturmasından dolayı özellikle dikkat edildi. 

Zihin haritalama yönteminde; araştırmanın örneklemi 17 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar ın 
6’sı kadın, 11’i erkektir. Katılımcılar tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir.  

Katılımcıların yaş grupları çeşitlilik göstermektedir. Ancak 50 yaş ve üzeri katılımcı sayısı 
görece daha fazladır. 

Görüşmeye katılanlarda olduğu gibi zihinsel haritalama yöntemine katılanlarında çoğu ilkokul 
mezunudur. Ancak görece daha homojen bir dağılım oluşmuştur.  

 Katılımcılar görüşme yönteminde olduğu gibi daha ziyade hizmet sektöründe çalışmaktadır lar. 
Kadın katılımcılardan biri muhasebe bölümünü bitirdiği halde çalışmamaktadır. Buna etken ise eşinin 
bunu doğru bulmamasıdır. 

Bağ(ım)lı- Özgür: Mekâna Bakış 
Bu bölümde yer alan sorular: 

� Ne zamandır bu mahallede ikamet ediyorsunuz? 

� Mahalleden taşınmayı hiç düşündünüz mü? 

� Taşınmak istemenizin temel sebebi nedir? 

� Neden taşınmayı düşünmediniz? 

Çanakkale'deki bu mahallenin sakinlerinin genel mesleki dağılımına bakıldığı takdirde Roman 
üst kimliği çerçevesinde örgütlenilip, aynı sosyo-ekonomik skala içerisinde yer alınmakla birlikte, çeşitli 
mesleki dağılımlar görülmektedir. Ahmet Bey farklı mahallelerde oturmuştur. Ancak yine de mahalle 
dışına çıkıldığında, tıpkı Almancıların memleket hasreti çektiği gibi, Romanlar da mahalle hasreti 
çekmektedir. Şu sözler bu bağlılığın bir ifadesidir; "mahalle demek canım demek, her şeyim demek. İşte 
bu kadar önemli Fevzi Paşa..". Ahmet Bey, Ahmet Bey'i destekler nitelikte mahalle insanlarının kendi 
içlerine kapandıklarını ancak bunun temelinde mahalleliye imkan tanınmaması olduğunu belirtmektedir. 
Bu nedenle mahalleli çevre edinememekte, sabit fikirlere takılmakta, kendini anlatamadığından 
sorunları büyümektedir.  

Fevzipaşa'nın bir diğer sakini Erdinç Bey de, çocukluğundan beri burada yaşadığını, Biga'dan 
geldiğini ve taşınmayı düşündüğünü söylemekte olup, mahallenin güzel insanlara sahip olduğunu 
belirtmiş ve onların yegane fırsatının çevre değişikliği olduğunu eklemiştir. Müzisyen olan Erdinç Bey, 
kısa vadede taşınmak fikrinden vazgeçse de, orta-uzun vadede çocuklarının geleceği için mahalleden 
taşınmak istemektedir. Hasan Bey ise, Kemalpaşa'ya iş için gittiğini söylemektedir. Bu anlamda, o 
çocuklarının daha başka insanlarla tanışması ve çok çalışarak daha güzel bir yaşam imkânına sahip 
olmalarını istemiştir. Ancak mahalleden gittikten sonra mahalleyi yermemiştir. 

Feridun Bey de, doğduğundan beri Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşadığını, buraya çok alıştığını ve 
bundan sonra taşınmayı düşünmediğini belirtmektedir. Bu kararının üzerinde iki temel faktör etkilidir.  
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İlk olarak kiranın 150-200 lira baremini geçmemesi, ikinci olaraksa dışarıya nazaran bir Roman için 
burada yaşamanın daha kolay olmasıdır. Romanlar, dışarıya çıktıkça kiralar ve geçim zorlaşmakta, bu 
nedenle Fevzi Paşa'da kalmayı tercih etmektedirler. Bir diğer katılımcı olan Gökhan da dışarıda 
yaşamayı denediğini ancak huzur bulamadığını söylemektedir. 

Şakir Bey ise 22 yıl bu mahallede oturmuş ancak genellikle dışarıda oturmayı tercih etmektedir. 
Bunda temel gerekçe çoluk çocuğun daha iyi yetişmesinin sağlanmasıdır. Ancak bununla birlikte Şakir 
Bey de, Çanakkale'nin en yerli insanının Fevzipaşa'lılar olduğunu, özellikle boyacılık yapmalarından 
ötürü insanların evine girdiklerini ve onlarla yemek yediklerini- bunun insanlara güven telkin ettiğini 
söylemektedir. 

Bir diğer katılımcı Canan Hanım ise, yaklaşık 20 yıldır Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi'nde 
yaşadığını, buraya Gökçeada'dan gelin geldiğini belirtmektedir. Ona göre başka bir mahalleye gitmek 
asla akıllarından geçmemekte olup, düğünler ve komşu gezmeleri haricinde mahalleden 
ayrılmamaktadırlar. Bu bağlamda, Canan Hanım mahallede komşuluk ilişkilerinin gücünden de 
bahsetmektedir. Bir başka kadın katılımcı Naime Hanım ise 40 yıl önce evlenerek burada kaldığın ı, 
Fevzipaşa deyince aklına en önce mahallenin güzelliğinin geldiğini belirtmektedir. Ömür Hanım ise 
mahalleye 40 yıl önce evlenerek geldiğini, o zaman 13 şimdi ise 56 yaşında olduğunu söylemektedir. 
Ona göre mahalle "ekmek, su gibi bir şeydir" ve mahallesinden ve halkından çok memnun olduğunu 
belirtmektedir. Bu bağlamda, Canan, Ömür ve Naime Hanım’ın hikayeleri- mahalleye gelin gelme 
anlamında, benzeşmektedir. 

Çanakkale'nin bir başka yöresi olan Ezine'den Fevzipaşa Mahallesi'ne gelen Fahrettin Bey ise 
25 yıldır burada oturduğunu, başka bir yere taşınmayı düşünmediğini, çünkü Roman kültürünün ancak 
bu mahallede yaşanabileceğini söylemektedir. Buradan hareketle, Fevzipaşa Mahallesi'nde oturanların 
genelde 20-25 sene önceye dayanan geçmişi olanlar ile kendilerini çocukluktan beri Fevzipaşa'da 
mukim olanlar olarak kategorize edilebildikleri görülmektedir. 

 

Foto 1. Fevzipaşa Mahallesi Üstten Görünüm 

 Zihin Haritasındaki Mekansal Temsiller 

Haritaların tek tek çözümlenmesi sonucunda toplamda 95 öge bulunmuştur. Bu ögelerin 51’i 
isimlendirilmiş,  44’ü isimlendirilmemiş ögeden oluşmaktadır. 

İsimlendirilmiş çizimlerin analizinde elde edilen bulgular değerlendirmeye alınmıştır.  
Romanların Çanakkale’ye yerleşiminde Çimenlik kalesi önem teşkil etse de katılımcıların çiziminde 
buna pek rastlanmamaktadır. Katılımcılar kişisel mekanlara daha çok önem vermişler ve evlerini, 
sokaklarını çizmişlerdir. Katılımcıların çizdiği mekanlardan biri de Zafer Meydanıdır. Bu alan daha çok 
toplanma, eğlenme, dinlenme yeri olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan katılımcılar için önem arz etmesi 
doğaldır. Ancak bu meydanın yanındaki Ermeni Kilisesinin çizimlere dahil edilmemiştir. Bunda 
katılımcıların hayatlarının bir parçası olmaması etkindir. Sarıçay da katılımcıların genelinin çizdiği 
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mekanlardan bir diğeridir. Bu mekan da katılımcıların gezindiği kenarında oturup dinlendiği yer olması 
bakımından şaşırtıcı değildir. Yine erkek katılımcıların hayatlarının bir parçası olan kahve de çizimlerde 
karşımıza çıkmaktadır. 

Haritalarda yer alan mekânsal imajların genel dağılımına bakıldığında, elde edilen sonuçların 
Lynch’in (1960) bilişsel haritalama konusunda geliştirdiği “Beşli Öğe Yaklaşımı”nı bütünüyle 
desteklediği görülmüştür. Lynch (1960), Boston, Jersey City ve Los Angeles’ta yapmış olduğu bilişsel 
haritalama çalışmaları sonucunda şu beş öğenin bir kentin imajının oluşmasında önemli olduğu 
sonucuna ulaşmıştır: Yollar, bölgeler, sınırlar, kavşaklar ve odak noktaları(belirli bina ve yapılar) 
(Göregenli vd 2013: 82)  Bu alan çalışmasında da katılımcıların çizimlerine bakıldığında bu beş öğenin 
temelinde zihinsel temsillerin oluştuğu görülebilmektedir. 

Şekil 5. Zihin Haritasındaki Başlangıç Noktaları 

 

Katılımcıların çizime başladıkları noktalara bakıldığında kişisel mekan olan evlerinin ön planda 
olduğu görülmektedir. Özellikle kadın katılımcılar çizime evlerinden başlamışlardır. Bir diğer önemli 
referans noktalarından biri de Sarıçay’dır. Bu iki mekan çizim sıklıkları açısından da en fazla tekrar 
eden mekanlardır. 

Milgram ve arkadaşları (1972), kentsel imajların oluşumundaki etkenleri açıklamaya yönelik 
geliştirdikleri formülde, bir imajın tanınmasının, “popülasyonun akıcılığı anlamında merkezilik 
özelliği” ile  “sosyal ve mimari açıdan ayırıcı özelliklerinin”  bir fonksiyonu olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu formülden hareketle, yazarlar imajın oluşumunu etkileyen etmenleri iki grupta 
toplamışlardır: fiziksel etmenler (bina ve yapıların ayırıcı mimari özellikleri, halk tarafından sıklıkla 
kullanılan alanlara yakınlıkları) ile sosyal etmenler (genelde kullanılan yapıların sosyal ve psikolojik 
anlamları). Milgram ve arkadaşlarının geliştirdiği formülün genel geçerliliği Appleyard (1976) 
tarafından geçmiş yıllarda desteklenmekle birlikte, bu çalışmanın bulguları ile de doğrulanmaktadır. 
(Göregenli vd 2013: 83) 

0 2 4 6 8 10

sokak-cadde

kahve

ev

park

sarıçay

cami

yatır

Mekanların çizim sıklıkları



358  
 

Şekil 6. Zihin Haritalarında Mekanların Çizime Başlama Noktaları 

 
Şekil 7. Çizime Sarçay’dan Başlanan Bir Harita Örneği 
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Şekil 8. Çizime Sokaktan Başlanan Bir Harita Örneği 

 
Şekil 9. Çizime Evinden Başlanan Bir Harita Örneği 
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Şekil 10. Çizime Caddeden Başlanan Bir Harita Örneği 

 
Sonuç 

Fevzipaşa Mahallesi, gerçekten de şehrin kıyısında kurulmuş bir kenar mahalle görünümündedir 
Fevzipaşalılar mahallelerinden hoşnut olduğunu, burada kendileri ile benzer insanlarla bir kültürü 
yaşattıklarını söylemektedirler. Fevzipaşa onlar için ata yurdu, baba mahallesidir. Bu nedenle bazı 
katılımcılar çocuklarının geleceği için taşınmayı düşünseler de, genellikle mahallenin dışında 
yaşamayacağını, buraya gelin geldikten sonra alıştığını, Fevzipaşalı olmanın Fenerbahçelilik gibi 
olduğunu söyleyenler ağırlıkta gözükmektedir.  

Özellikle kadın katılımcılar yağmur sonrası evlere su basmasından, park alanlarının yetersiz 
olmasından şikayetçiler. Mahallelerine yürüyüş alanı istemektedirler. Bu noktada yaşamlarını ağırlıklı 
olarak mahallede geçiren kadınların bu tarz isteklerinin olması doğal bir süreç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durum zihin haritalarında da açığa çıkmıştır. Kadın katılımcılar evlerini sokaklarını 
çizmişlerdir.  

Mahallenin gündemindeki en temel konuların başında kentsel dönüşüm gelmektedir. Bir kısım 
mahalleli bunu gerekli görmekte olup, mahallelinin mahallesine geri dönmesi şartını koşmaktadır. Bir 
kısım mahalleli ise böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, 300 yıllık bir gelenek olduğunu söylemekte 
ve kentsel dönüşüm sonrası kendi mahallelerine başkalarının yerleştirilmesinden hoşlanmayacakların ı 
belirtmektedir. 
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Anadil, Etniklik ve Kentte Sosyo-politik Yaşam 

Mother Tongue, Ethnicity and Socio-political life in a City 
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Öz: Bu çalışma, Türkiye’deki resmi sayım ve araştırmalarda anadilin etnik kimliğin belirleyicisi olarak 
kullanılmasına eleştirel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca dayanarak bir kentsel alan olarak 
Zeytinburnu’ndaki sosyo-politik yaşamı etnik yaşam ve anadil kullanımı üzerinden incelemektedir. Bir niteliksel 
araştırma yapılmıştır. Anadil algısındaki çeşitlilik ve tanımlardaki çelişkilerin yanında, insanların etniklik ile dil 
arasındaki ilişkiyi nasıl kurguladıklarını tartışmaktadır. Bulgular, çoğunlukla, anadil ve etniklik arasındaki 
ilişkinin genellikle kültüre bağlılıkla ortaya çıktığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Kürtlerin anadil 
tanımlarını kimlikle bağdaştırdıkları görülmektedir.  
Anahtar kelimeler: Etnisite, anadil, kent çalışmaları, niteliksel araştırma. 
 
Abstract: This paper aims to develop a critical argument for the official censuses and research which accepts 
mother tongue as a proxy for ethnic identity in Turkey. Based on this purpose, using a  socio-political approach, it 
analyzes ethnic people’s lives and the use of mother tongues in Zeytinburnu which is an urban area. A qualitative 
survey was conducted. The findings, mostly, demonstrate that the connection between mother tongue and ethnicity 
generally appears in a loyalty to cultural aspects. However, Kurds are the only group who has associated their 
ethnic identity directly to their mother tongue. 
 

1.Giriş 
Kentsel demografik dönüşüm göstergelerine göre son kırk yıldır Türkiye’nin tüm bölgelerinde yerleşim 
yerlerinde toplumsal yapı ve yaşam heterojenleşmiştir. 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırmasına (TNSA) göre, Doğu bölgeleri haricindeki kentsel yerleşim yerleri bazında Batı,  
Kuzey ve Orta Anadolu demografik dönüşümü tamamlamak üzeredir. Raporda Doğu bölgelerinin ise 
henüz demografik dönüşümü tamamlamadığı, dahası kentlerin 1980’lerin demografik yapısını 
hatırlattığı belirtilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de demografik rejimler farklıdır ve nüfus politikalar ı 
bunları dengelemeye yönelik olarak geliştirilmelidir. Bu da nicelik yerine niteliği dikkate alan nüfus 
politikaları ile mümkün olacaktır (Koç, Eryurt, Adalı ve Seçkiner, 2010).  

Şehrin doğal çevresini, fiziksel yapısını, altyapısını, yerel yönetimini güçlendirme, iktisat 
programlarını, su ve besin kaynaklarını geliştirme, sağlık ve refah düzeylerini yükseltme gibi girişimler 
ve projeksiyon üretimi devletin kent yönetimine dair üstlendiği sorumluluklardır. Hâlbuki nüfus 
dünyanın her yerinde insan sağlığı ve hareketini ifade eden üç nüfus dinamiği üzerinden işler: Doğum, 
ölüm ve göç. Dolayısıyla, bu fiziksel iyileştirmelerin ötesinde bir kent gerçeğini kabul etmek 
gerekmektedir ve aynı zamanda bu üç temel dinamik daima politik odaklı düşünülmelidir.  Bir kentin 
heterojenliği veya çok nüfuslu bir toplumsal yapıya sahip olması, kentin yönetimine dair politik 
beklentileri yükselttiği gibi, politikaların eksikliği, yetersizliği karşısındaki eleştirileri de arttırmaktadır. 
Benim bu çalışmadaki eleştirim de kente yönelik yukarıda sayılan türde “iyileştirme” tartışmalarını bir 
tarafa bırakarak, heterojenliği etniklik ve anadil, belirleyici politik unsurları nüfus sayımları ve ulusal 
nüfus araştırmaları üzerinden ele alarak temellendirilmiştir. Amaç, etnik kent öznelerine yönelik, politik 
olarak “önceden hazırlanmış” bir kentsel sosyo-politik yaşamın analizini anadil ve etniklik arasındaki 
belirleyici ilişki kabulü üzerinden yapmaktır. 

Sayım ve nüfus araştırmaları verileri üzerinden konuya yaklaşmamın iki temel nedeni var: 
Demograf olarak bu araştırma ve uygulamaları bizzat tecrübe etmiş olmam ve alan tecrübesini-bu 
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çalışmada etniklik unsurlarına dair-sosyolojik teori alanları ile birlikte tartışmayı akademik bir çaba 
haline getirmiş olmamdır. Bu yüzden, kentsel unsurlara geçmeden önce, etnisite ve demografik 
meseleler arasındaki ilişki durumunu aktarmam faydalı olacaktır.  

1980’li yıllardan bu yana etnisite ve demografik meseleler arasındaki ilişkilere dair tahminlerde 
bulunmak için aile büyüklükleri, çocuk sayıları, etnik gruplar arası evlilikler gibi konular üzerinden 
analizler yapıldı. Bu çalışmalarda genellikle ana kaynak, her beş yılda bir yapılan, Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması’dır (TNSA)†. Araştırmalarda etnik kimlik, anadil sorularıyla tanımlanmaya 
çalışılmıştır. Anadil soruları “Anadiliniz nedir? Anadilinize ek olarak, başka hangi dilleri konuşabiliyor 
ya da anlayabiliyorsunuz? Annenizin anadili nedir? Babanızın anadili nedir?” şeklinde cevaplayıcın ın 
ve konuştuğu dil ve diller üzerine sorular ile eşlerinin ve/veya ebevenynlerinin dili üzerinden -
araştırmanın örneklemi özellikle bölgesel düzeyde detaylı çok değişkenli tablolamaya izin vermese de-  
birinci ve ikinci dile ve diğer sosyal demografik değişkenlere göre sınıflandırılarak çocuk sayıları, bebek 
ölümleri, göçler gibi demografik çalışma ya da yorumlamalar için kullanılmaktadır. Ayrıca, “anadil” 
kavramının anlamı cevaplayıcının algısına açık bırakılmıştır. Cevaplayıcılar anadili-etnik kökenlerine 
vurgu ile- anadil ya da cevaplayıcının -hâlihazırdaki kimliği üzerinden vurgu ile- “ana-dil” olarak 
algılayabilmektedirler. Kısacası cevaplayıcının anadili kavrayışı ve algılayışı, araştırmacının algısı 
doğrultusunda gerçekleşmeyebilmektedir.  Ayrıca kentsel ya da kırsal alanda yaşıyor olmak da bu 
algının farklılaşmasında belirleyici olmaktadır. Anadilin kentte kurulu kamusal ve özel yaşam 
alanlarında resmi dil ile sürekli karşı karşıya kalmasının algı yanılsamasını güçlendirdiğini ilerleyen 
bölümlerde örnek anlatılarla birlikte kolayca görebiliriz.  

Sayımlarda ise etnik profili anlamak amacıyla 1985 yılına kadar anadil soruları soruldu ve 
tanımı olarak “evde konuşulan dil” kullanıldı. Fakat Türkçe açısından manadaki yanılsama bu tanıma 
rağmen iş başındaydı; ana-dil Türkçe’de anadili “ata-dili”, “soyun dili” “çocuklukta öğrenilen dil”, 
“kültürün dili” anlamlarında fakat yine çelişki içinde kullanılıyordu ve “ana” kavramı açıkça bir 
beklentiye cevap vermiyordu.  

Bu arka plana dayalı olarak algıdaki farklılıkların ve tanımlamadaki çelişkilerin nedenleri 
üzerine sosyolojik ve antropolojik argümanlar geliştirmek, ayrıca, var olan verinin literatürde kabul 
gören kendini tanımlama (self-identification) unsurundan “etnisite için dil verisi” yaklaşımıyla uzak 
tutulmasının arkasındaki politik nedenleri kavramak önemlidir. Bu çalışma, ilk olarak, algı çeşitliliğ i 
içinde tek bir kavram üzerinden veri üretme anlayış ve kastının, yine veriye dayalı bir yaklaşımla 
açıklamasına odaklanmıştır. İkinci olarak; kent yaşamında etniklik bilincini, kişisel ve sosyal kimlik 
anlayışlarını ve bunlara bağlı olarak anadil kullanımının sosyolojik ve antropolojik unsurlarla birlikte 
açıklanabilirliğini gösterme çabası gütmektedir. 

 
2. Temel Literatür Kaynakları 
Bu çalışmanın zeminine oturan saha araştırması niteliğinde ve tamamı hermenetik yaklaşımla 

gerçekleştirilmiş temel kaynakların çoğu bu yeni göç hareketinin aktörleri olan Kürtler üzerine yapılan 
çalışmalardır. Bu kaynaklar; Akın ve Danışman’ın 90’larda Güneydoğu’da çocuk olmanın kimlik 
mücadelesi ve çatışmalarla bezenmiş acı tecrübelerini içeren anlatıları yayınladıkları “Bildiğin gibi 
değil”dir (2011). Bunun yanında, Toprak, Bozan, Morgül ve Şener’in din ve muhafazakârlık bağlamında 
ötekileştirilen grup üyelerinin mahalle baskısı ve yabancılaşma hissiyatına yönelik deneyimlerin i 
toparladıkları araştırma raporu niteliğindeki “Türkiye’de farklı olmak” (2010), Balancar’ın Ankaralı 
Ermeniler ile din, kimlik, dil, koruma, geçim ile ilgili sorunlarını derlediği “Ankaralı Ermeniler 
konuşuyor” (2013) Koçoğlu’nun azınlık gençleri ile Türkiye’de gayrimüslim yaşamı sorguladığı 
“Azınlık gençleri anlatıyor” (2004) ve Çağlayan’ın anadillerinin yasaklı zamanlarında Kürt kadınların 
ifade özgürlüklerinin engellenişinin kültürel, sosyal ve ekonomik sonuçlarını tartıştığı kitabından (2013) 
sonra, dili ana değişken olarak belirleyerek Diyarbakır’da anadili kullanma konusundaki baskı altındaki 
deneyimleri, sosyal, ekonomik, siyasi bağlamlarda ve bellek, kimlik, toplumsal cinsiyet kavramlarıyla 
birlikte tartıştığı “Aynı evde ayrı diller” (2014) düşünsel ve metodolojik açıdan bu çalışmaya rehberlik 
etmişlerdir.  

                                                 
† Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından Türkiye’de ulusal ve uluslararası kurumların 

da katkısıyla her beş yılda bir yapılır. 1968 yılından bu yana yürülmektedir.  
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Hepsi kent ve kır ekolojileri altında politize edilen yaşamlar içinde kimliğin kurgulanma 
biçimleri ile ilgilidir. Anadil ise çoğunlukla kimliği koruyucu olan, ona aracılık eden olarak 
belirmektedir.  
 

3. Yöntem ve Teknik 
“Etnik hane halkları arasında anadil algısı” adlı niteleyici çalışma, 2014 yılı bahar aylarında 
İstanbul’un çok-kültürlü ilçesi Zeytinburnu’nda yapılmıştır. Belediye bilgi merkezinin arşivine göre 
Zeytinburnu sınırları Cumhuriyet ilan edildiğinde Bakırköy ilçesine dâhildir. İlçe endüstriyel faaliyet 
alanlarının hızla gelişmesi nedeniyle hızla büyümüştür. 1950’lerin ortasında İstanbul’un 16 ilçesi vardır. 
Zeytinburnu 1957’de ilçe olmuştur. Endüstriyel gelişmeler devam ederken ekonomik ve sosyal 
koşulların yanında, politik uygulamalar nedeniyle 1980’ler ve 1990’larda dalga dalga devam eden iç 
göç özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan insanları bu ilçeye taşıdı.  Ayrıca Kazaklar, Uygurlar, 
Kırgızlar, Afganistanlı etnik Türkler, Batı Trakya Türkleri, Türkistanlılar gibi Türki gruplarlar 
da1960’lardan politik ayıklayıcı uygulamalardan kaçarak ilçeye gelip yerleşmişlerdir. Bugün ilçenin 
nüfusu 284.814’tür. Genellikle düşük ve orta gelir düzeyine sahip hanelerin yer aldığı bir ilçedir.  

Bir metropolitanın ilçesi olarak Zeytinburnu’nda yaşayan etnik gruplar anadil ile etnik kimlikler i 
arasında bağlantı kurmakta ya tam olarak çelişki duymuşlar ya da tam olarak kimliklerini dilleri ile 
vurgulamışlardır. Bu ilişkiyi kurarken kullandıkları belirleyicilerin (sosyal, siyasal, kültürel, eğitimsel 
vs.) önemli bir çoğunluğu ise kentsel alanda yaşamak ile bağıntılıdır.  

Muhtarlar, lise öğretmenleri, üniversite öğrencileri gibi anahtar kişiler hanelere ulaşılmasında 
yardımcı olmuştur. Haber gönderilen hanelerden sıkça ret cevabı gelmiştir. Öne sürülen sorular 
genellikle “neden bu araştırma yapılmak zorunda?”, “bizim yerimizi bilmemizi istiyorlar değil mi?”, 
“bizim dilimizi kullanmamızdan kime ne, etnik kimliğimizden kime ne, niye ilgileniyorlar?” , “bu benim 
üzerime dosya açmak için devletin bir şekilde operasyonu mu?” “Etnik filan deyince bile dışlanmış 
hissediyorum, görüşmek istemiyorum” şeklindedir. Bu sorular karşısında dahi araştırmacı veya okuyucu 
tarihsel olarak devlet politikalarıyla üretilmiş, bastırılmış öznelerin, yapay bilinç hallerinin ve 
nötrleştirilmeye uğramış bakış açılarının kolaylıkla farkına varabilir.  

Çalışmaya başlarken sübjektif örnekleme adı da verilen amaçsal örnekleme (Tim May, 2006: 
95) yöntemi ile Kürt, Arap, Ermeni, Kazak, Rum, Gürcü hane halklarından oluşan 42 hane halkı 
belirlenmiştir.  En fazla ret Rum ve Ermeni hanelerinden gelmiştir, en kolay kabuller Kürt, Arap ve 
Kazak hanelerinden gelmiştir. Temel kıstas her birinin ilçede en az 10 yıllık yerleşik olmalarıdır. Her 
hane halkından 20 yaşın üzerinde bir birey ile yaklaşık bir saat süren görüşmeler yapılmıştır.  

Anlatılardan yapılan alıntıların sonunda, sırasıyla, kişinin kendini tanımlaması ile etnik kimlik,  
yaşı ve anadili olarak belirttiği dil yer almaktadır. Cinsiyet ve eğitim birer belirleyici olarak 
değerlendirme kapsamında alınmamıştır.  
 

3. Kentte Anadil ile Bağıntılı Sosyo-politik Yaşam Kurgusu 
3.1.1. Anadilde tanıma bağlı algı çeşitliliği üzerine değerlendirmeler 

Dil ve Sembolik İktidar (Language and Symbolic Power) adlı eserinde Bourdieu (2012); dile dair ilke 
ve kurallara sahip lingüistik pazar ile lingüistik habitus arasındaki dil üzerinden bir sansürler sistemi 
aşılama konusundaki gizil işbirliğinden bahseder. En önemli nokta, farklı ifade etme türleri ile algılama 
süreçleri arasındaki ilişkiden doğan farklı kullanımlardır. Bu ilişki söyleme kendi ayırıcı özellikler in i 
kazandırır. Algı her bireyin bireysel ve ortak deneyimleriyle donanmıştır ve gerçekte kendini lingüist ik 
habitus diye sunan şey sınıf habitus (class habitus)tur. Bir etnik kimliğin tarihsel kurulumu, konuşmak 
zorunda oldukları dillere tepkilerini de içine alan lingüistik habitus ve kültürel bir değer olarak dillerin i 
konuşmayı ne kadar ciddiye aldıkları, o etnik grubun sosyal ve politik duruşunu belirler.  

Etnik dillerin, resmi ve pedagojik beklentiler yüzünden resmi dil ile yarışmak zorunda kald ığı 
gelişmekte olan ülkelerde, dil planlaması aynı zamanda modernizasyonun ve kalkınmanın bir ön-gereği 
olarak kabul edilmektedir. Modernleşmenin ve kalkınmanın içerdiği olgusal gelişmelerin en yoğun 
şekilde gözlemlendiği kentlerde, resmi dilin hâkimiyeti, sosyal ve kurumsal ilişkilerdeki egemen 
kullanımı nedeniyle etnik dillerin varoluş mücadelesini daha çok grup, akraba ve hane içlerine 
sokuşturmaktadır. Simmel’in modern toplum okumalarında “modern kent”, geniş gruplarda geleneğin 
yerini resmi sosyal denetim mekanizmaların alışı, bireyin grup için bağlılıklarının çok farklı sosyal bir 
takım çevrelere yayılışı, böylece bireysel özgürlük alanının artışı ve bununla birlikte bireyin “ben” 
bilincinin artışı vurgulanır. Modern kentteki işbölümü sosyal yaşamı parça parça ayırır, birey kısmi 
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şekillerde pek çok sosyal çevrede yer almaya başlar. Bu arada Simmel’e göre modern toplumlardaki 
işbölümü insanların kendi birlik alanlarına ve kendi bireyliğine dair bir özbilinci de arttırır. Çünkü 
farklılaşmanın bariz olduğu toplumlarda, birey sürekli olarak kendini ve kişiliğini daha fazla duyumsar. 
Bu arada modern kentin, modernize toplum yaşamının sunduğu yoğun bir algı çeşitliliği de üstüne 
üstüne gelmektedir. Simmel bu noktada bireylerin sahip oldukları kültürel dünyanın tahribatından, 
maddeleştirilmesinden ve yabancılaşmasından bahseder. Bu tür bir yabancılaşma zorunludur: Nesnel 
ruh, öznel ruha hâkim olmaya başlamıştır (Saunders, 2013: 101,103). Bu yabancılaşmanın denk geldiği 
kültüre dair maddeleştirmenin kapsamında şüphesiz dil de yerini bulmaktadır. Aslına bakılırsa, dilin 
içine sokulduğu cenderedeki öneminin devletin kendisi, politika yapıcılar, entellektüeller, etnik ve yerel 
elitler farkındadırlar ve çoğu dili ulusal ve kültürel bir kimliğin belirleyicisi olarak kabul ederler.  
Eğitimsiz veya eğitim düzeyi düşük vatandaşlar ise bu farkındalığın çoğunlukla dışından yaşama 
katılırlar; eğer birileri kendilerine bir bilinç aşılamamış ise tabii.  

Dilin planlanmasını sosyal teori ile ilişkilendirerek tartışan Tollefson’un “Dil Planlaması ve 
Sosyal Teori” (Language Planning and Social Theory) adlı çalışmasında yerel dillerin ne zaman resmi 
olarak devletin ve eğitimin resmi dilleri olarak kabul edileceğine dair bir soru yer alır (1989:309). Dil 
politikası dilin kurumsallaşması ile ilgilidir. Bu da dil politikalarına dayanan tanımları bariz sosyal 
sınıflar ve eşitsizlik içinde sosyal ve ekonomik ilişkiler yaratır. İşin içine ideolojik önermeler de girince 
sosyal sınıfın “barizleştirilmesinde” anadiller çok daha net birer “tanımlayıcı” öge haline gelirler 
(37,38).   

Etnik dillerin, resmi ve pedagojik beklentiler yüzünden resmi dil ile yarışmak zorunda kaldığı 
gelişmekte olan ülkelerde, dil planlaması aynı zamanda modernizasyonun ve kalkınmanın bir ön-gereği 
olarak kabul edilmektedir. Modernleşmenin ve kalkınmanın içerdiği olgusal gelişmelerin en yoğun 
şekilde gözlemlendiği kentlerde, resmi dilin hâkimiyeti, sosyal ve kurumsal ilişkilerdeki egemen 
kullanımı nedeniyle etnik dillerin varoluş mücadelesini daha çok grup, akraba ve hane içlerine 
sokuşturmaktadır. Simmel’in modern toplum okumalarında “modern kent”, geniş gruplarda geleneğin 
yerini resmi sosyal denetim mekanizmaların alışı, bireyin grup için bağlılıklarının çok farklı sosyal bir 
takım çevrelere yayılışı, böylece bireysel özgürlük alanının artışı ve bununla birlikte bireyin “ben” 
bilincinin artışı vurgulanır. Modern kentteki işbölümü sosyal yaşamı parça parça ayırır, birek kısmi 
şekillerde pek çok sosyal çevrede yer almaya başlar. Bu arada Simmel’e göre modern toplumlardaki 
işbölümü insanların kendi birlik alanlarına ve kendi bireyliğine dair bir özbilinci de arttırır. Çünkü 
farklılaşmanın bariz olduğu toplumlarda, birey sürekli olarak kendini ve kişiliğini daha fazla duyumsar. 
Bu arada modern kentin, modernize toplum yaşamının sunduğu yoğun bir algı çeşitliliği de üstüne 
üstüne gelmektedir. Simmel bu noktada bireylerin sahip oldukları kültürel dünyanın tahribatından, 
maddeleştirilmesinden ve yabancılaşmasından bahseder. Bu tür bir yabancılaşma zorunludur: Nesnel 
ruh, öznel ruha hâkim olmaya başlamıştır (Saunders, 2013: 101-103). Bu yabancılaşmanın denk geldiği 
kültüre dair maddeleştirmenin kapsamında şüphesiz dil de yerini bulmaktadır. Aslına bakılırsa, dilin 
içine sokulduğu cenderedeki öneminin devletin kendisi, politika yapıcılar, entellektüeller, etnik ve yerel 
elitler farkındadırlar ve çoğu dili ulusal ve kültürel bir kimliğin belirleyicisi olarak kabul ederler. 
Eğitimsiz veya eğitim düzeyi düşük vatandaşlar ise bu farkındalığın çoğunlukla dışında yaşama 
katılırlar; eğer birileri kendilerine bir bilinç aşılamamış ise tabii.  

Kelman’ın (1971:21) ulusal birlik için dilin kasıtlı kullanımlarının birleştirici sonuçlardan daha 
fazla bölücü sonuçlar doğurabilir uyarısı önemlidir. Kentler bir “kasıtlı” kullanım alanıdır. Anadile dair 
algıyı çeşitlendirmesi yukarıdaki modern kent ve bireyselliğin ve kültürel tahribatın etkisi altında 
beklenen bir durum olmalıdır. Etnikliğin, sınıflılığın farkındalığı gibi, bu farkındalığa hizmet eden 
anadile yönelik kayıplarının artması riski de beklenen bir durumdur.  

Zeytinburnu’nda yapılan görüşmelerde elde edilen anadil tanımları aşağıda verilmektedir. Bu 
alanda altı çeşit tanıma ulaşılmıştır: 

a) Çocuklukta öğrenilen dildir. 
b) Ataların konuştuğu dildir. 
c) Bir kişinin yaşadığı yerde konuşulan dildir (Resmi dildir). 
d) Her farklı (etnik) kökenden gelenin konuştuğu, “kendi dili” dir. 
e) Evde konuşulan dildir. 
f) Günlük dildir (işte, okulda, sokakta vs. konuşulan dildir). 
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Anadilin maruz kaldığı tahribat, bazı etnik gruplar için “ayakta kalmak” adına, Laitin' in  
deyimiyle bir çeşit gönüllü asimilasyona da götürebilmektedir (Ozolins,1996:189). Fakat yine Tollefson 
(1991) literatürüne göre her ne kadar kültürel, politik idealler ve ekonomik kalkınma bağlamında 
değerlendirse de “birleştirici”,  “birlikleştirici”, “tekdilci” bir yaklaşımla sunulmuş ulusal dil barışın ve 
uzun süreli bir huzurun garantisi değildir. Nitekim genel olarak Türkiye’deki, özel inceleme alanları 
olarak büyük şehirlerdeki politik, ekonomik, sosyal, dini ve ahlaki yapıların birbirleriyle etkileşimler in i 
etnik gruplar bazında takibe aldığınızda, bu grupların anadillerini kültürel varlıkları açısından ne kadar 
ciddiye aldıkları, anadile bağlanmak, anadili korumak, anadil politikaları karşısında bir eleştirel 
yaklaşım geliştirmek gibi sonuçlarla yakında ilgilidir. En azından hâlihazırda incelenmiş bir örnek alan 
olarak Zeytinburnu bunu göstermiştir.  

 
3.2. Anadil, kimlik ve koru(n)ma mücadelesi 

Anlatılarda‡ kentsel toplumsal yaşamda dil ile var olma, dil ve kimlik arasındaki bağlar, dili korumanın 
anlamı ve dil-kimlik ilişkisi üzerine ontolojik açıklamalar iki ana sürecin kavramsallaştırılmasına olanak 
vermektedir: Sosyo-psikolojik süreçler ve sosyo-politik süreçler: 

 3.2.1. Sosyo-psikolojik süreçler:  
Cohen’in basitçe kendini kültürel olarak diğerinden ayıran ve normatif davranış örüntülerine sahip her 
grup etnik grup olarak düşünülmeli iddiasına Verkuyten kültürleşmenin grup üyeliğinin ve kendini 
tanımlama eyleminin (self-definition) değişmesi anlamına gelmediğini ekler. İnsanlar, kültürleri 
diğerlerinin kültürel sunumlarıyla ile bir zorunlu geçişkenliğe maruz kalsa da çoğunlukla, geçmişle bir 
devamlılık sağlayan kimliklerine ve onun temel kültürel belirleyicilerine tutunurlar (Verkuyten, 2006).  
Zeytinburnu örneği bu bağlamda ele alındığında sosyal-psikolojik süreçler açısından “geçmişle bir 
devamlılık sağlayan” ifadesi ile bugünün kentsel ortamının bileşkesindeki etnik kişilik için, anadilin 
kullanımı açısından, üç ayrı psikolojik süreç ortaya koymaktadır: Küçümsenme, korku ve özgüven ile 
ilgili süreçler. Bu süreçlere işaret eden anlatılar aşağıda örneklendirilmektedir: 
 

 3.1.a. Küçümsenme ile ilgili süreçler:  
 
“Hor görülmek kötü oluyor. Okuyamıyor yeni nesil, yazamıyor kendi dilini.” (Kürt, 25, Kürtçe) 
 
“Nadiren kullanıyorum komik duruma düşmemek için.” (Kürt, 26, Kürtçe) 
 
“Kullandın mı dilini bir bakıyorlar garip garip, o an yabancı oluveriyorsun her şeye!” (Ermeni, 55, 

Kürtçe) 
 
“Bunlar Çin mi Japon mu, nece konuşuyor bunlar diyorlar dilimizi konuşunca, Çince mi Japonca mı 

diyorlar burada!” (Kazak, 70, Kazakça) 
 

3.1.b. Korku ile ilgili süreçler: 
 
“Bu şehirde çok seyrek kullanıyorum zaten, dilimi konuşsam ters ters bakıyorlar.” (Horasan Türkü, 

56, Kürtçe) 
 
“…sıkıyönetim vardı yasaktı konuşmamız. Biz de korkudan çocuğumuza öğretmedik. Dışarıda hiç 

kullanmıyorum.” (Ermeni, 62, Kürtçe) 
 
“İnsanların özel hayatlarında zorlandıkları, kaçtıkları bir dil varsa o anadilleri olmalı”(Ermeni, 27, 

Kürtçe) 
 

3.1.c. Özgüven süreçleri: 
 
“En mutlu olduğum dil Kürtçe’dir, konuşursam zafer kazanmışım gibi geliyor bana!” (Ermeni, 62, 

Kürtçe) 
“ Dilimi konuşunca bir özgüven geliyor, ben de varım ya, varım diyorum!” (Kürt, 25, Kütçe)  

                                                 
‡ Anlatılardan yapılan alıntıların sonunda kişinin kendini tanımladığı kimlik, yaşı ve anadili olarak 

belirttiği dili yer almaktadır.  
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“Kazakça biz Kazakları bir tutan şeydir, yedi ceddi atalarımız, bir de dilimiz!” (Kazak, 37, Kazakça) 
 
Her üç süreçte de tarihsellikle belirlenmiş politik ve sosyal baskı hissiyatının “farklı dili kullanmak” 

üzerinden yarattığı bir liminal§ kimlik imgesi ile yabancılaşmanın gerçekleştiği kavranabilmektedir.  
Anadil ve kimlik üzerinden toplanmış niteliksel veri üzerinden kurgulanan bütünlüklü “anlamlar”, 
etkileşim düzeyi üzerine odaklanan sosyal psikolojik alanların doğrudan doğruya sosyal teori alanlarıy la 
bağıntılı ve söylemsel taraflarını ortaya koymaktadır. Bu noktada öne sürülen fikirler, belleğin bir 
kavram olarak ortaya çıkmasına hizmet etmekte ve söylemsel bir analizinin yapılmasının şart olduğunu 
göstermektedir.  

 
“Kürt’üz, öyle bilinelim isteriz. Lazı, Çerkezi hep ister. Diğer azınlıklar bedel vermedi böyle çok, 
belki o yüzden biz biraz daha hak ediyoruz dilimizi özgürce konuşmayı” (Kürt, 25, Kürtçe)  
 
“Anadil deyince de aklıma annem, babam, memleketim geliyor. Bizi kapı ardında dinlemeleri, 
işkence etmeleri geliyor.” (Horasan Türkü, 56, Kürtçe) 
 
“Anadilimi daha çok kullanmak isterim ama bu bana bu ortamda bir şey kazandırmaz.”(Kürt, 26, 
Kürtçe) 
 
Anlatılarda etnik ya da azınlık olma bilincinin yükselişi kültürel bellek ve ortak bellek türlerine 

dayandırılabilmektedir. Assmann’ın (1995) iletişimsel bellek adını verdiği bellek türü kültürel belleğin 
bir ögesi olarak tanımlanır. Buna göre her bireysel bellek kendini diğerleriyle iletişim içinde kendini 
kurar. Bu diğerleri öylesine bir dizi insan değildir; bunlar birlik oluşlarını ve özgülük alanlarını 
geçmişlerindeki ortak bir imajdan doğru kurarlar. Aileler, mahalleler, dernekler, politik partiler, 
profesyonel gruplar, her birey böyle birçok gruba aittir. Bu yüzden sayısız ortak benlik imajı ve 
hatıralarıyla karşı karşıya yaşarlar Kültürel bellek günlük olana mesafesi ile karakterizedir. Zaman geçse 
de tarzı ve anlayışı değişmez. Onun sabitlenmiş merkezinde geçmişten gelen hayati öneme sahip olaylar 
yer alır. Hafızası kültürel bir formasyonla (yazılı metinler, ritüeller, törenler, anıtlar vs.) ve kurumsal 
iletişim (nakledilen bilgiler, uygulamalar, riayetler vs.) yer alır. Kültürel bellek kimliğin 
somutlaştırılması için bir aracıdır. Birlik ve özgülüklerini önemseyen diğerlerinin karşısında bilgi 
deposunu muhafaza eder. “Biz buyuz”  ya da “Biz bu değiliz” duygusunun bir tür belirleyicisidir (129, 
130). Bu şekilde bir bellek oluşumu sosyal alanda özgüvene sahip olma ve öz anlatım (kendini ifade 
etme) çabasını da beraberinde getirmektedir. Kamusal alanda konuşma özgürlüğü, anadille ifade 
özgürlüğü, öz-vurgu, hep belleğin, özellikle tarihsel belleğin güdülediği bir bilinci ve bu bilinçlilik 
halinin kazandırdığı kültürü ayakta tutma mücadelesine hizmet etmektedir. Etniklik vurgusuyla bir aşırı 
farklılaşmanın var olduğu ve devletin her sosyal davranış ve harekette nefesini ensede hissettirdiği bir 
toplumsal alanda yaşamanın getirdiği beklentiler ve talepler daha abartılıdır. Aynı zamanda bir 
eşitsizliği, gerginliği ve beraberinde de anadili koruma mücadelesini ayakta tutmaktadır.  

Yukarıdaki her üç anlatıda ve gerçekte anlatıların çoğunluğunda kültürel bellek, ortak bellek, 
iletişimsel bellek ve tarihsel bellek tanımlarını bulmaktadır. Ancak bu bellek türlerinin etnik varlık 
mücadelesine ağırlıklı olarak düşünsel destek verdiği etnik gruplar, Kürtçe konuşan etnik gruplardır : 
Kürtler ve anadili Kürtçe olan Ermeniler. İkinci grup tamamen kendi etnik kimliğini ve anadilini özgürce 
tanımlama ilkesine göre “Ermeni’yim, anadilim Kürtçe” şeklinde tanımlayan bireylerden oluşmaktadır. 
Şüphesiz nedenini yalnızca bu gruba özgü bir sözlü tarihte ve bizzat diğerlerinin tarihinde aramak 
gerekir. 

 
3.2.2. Sosyo-politik süreçler:  

Simmel’e göre, modernizmin bir gereği olarak, tarihin yolu metropole doğrudur. Kent yaşamına doğru 
bir değişim ile metropol, kırsal yaşamla köklü zıtlıklar üretir (Saunders, 2013:104)  Wirth (1967) için 
ise kentsel-kırsal ikilemi iki tip insan birliği yaratır. Bu nedenle farklı yerleşim yerlerinin biraz ya da 
fazla kırsal ya da kentsel olabileceğini belirtir. Kırsalda yaşayan halkın yaşadığı yaşam biçimlerin in 
kentlerde de var olabileceğini, bunun nedeninin de kolayca bastırılamayan ve insanların birlik içinde 
ürettikleri örüntüler olduğunu açıklar. Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmeler, kent-kır farklarını 

                                                 
§ “Arada kalmış” anlamında. Liminalite: Arada kalmışlık. Antropoloji. bknz. kaynakça: Victor Turner. 



367 
 

belirsizleştiren önemli etmenlerdir. Büyüklük ekolojik belirleyicilerin yanı sıra etnik köken, statü, 
meslek, dil gibi çeşitlilik alanlarına yansıtılabilirdir. 

Foucault literatüründe egemen kurumların zemininde yatan tarihsel ve kültürel kaynaklar 
insanların yaşamlarını kurarlar Böylece, özneler pozisyonları ve sosyal etkileşim ağları söylem 
tarafından kurgulanmış bir alanda yaşarlar (Verkuyten, 2005). Büyük kentlerde kişi küçük bir sosyal 
çevre kurgulayarak dar bir insan grubu ile iletişim içinde olacaktır ve kentte sosyal mesafenin ortaya 
çıkışı da bu şekildedir (Saunders: 110-115). Küçük sosyal çevre kurgusu bağlamında etniklik ve anadil 
arasındaki ilişkinin iletişimde tereddütsüz kullanımı söz konusudur. Bu kullanım özellikle, etnik 
farklılığı dil politikalarının kasıtlı sınıfsallığına karşılık, bir varoluş ve birliktelik teması ile besleyen ana 
ögelerden biridir.  

Kasıtlılığı açmak gerekirse; dil politikaları dilin kurumsallaşması ile ilişkilendirilir. Bu da dil 
politikalarına dayanan sınırları kolayca çizilebilen sosyal sınıflar ve eşitsizlik içinde bir sosyal ve 
ekonomik ilişkiler ağı yaratır. İşin içine ideolojik önermeler (ulusal dil, ulusal kimlik, ulusal birlik) de 
girince sosyal sınıfın “barizleştirilmesinde” anadil çok daha net birer “tanımlayıcı” öge haline gelir 
(Tollefson, 1989: 309).  Dilin yaşatılması idealize edildiğinde ise; birey, toplum ve sosyal yaşam 
dinamiği arasında sosyal etkileşim ağlarının oynadığı rolün önemi ortaya çıkar. Verkuyten (2005:17) bu 
tür bir analizden  “sosyal kimlik formasyonu”na ulaşır. Anadilin yaşatılması bu formasyon içinde bir 
ontolojik mücadele alanına dönüşmektedir. 

 
“Kürtçe konuşuyoruz Ermenice bilmiyorum. Elimden gelse devlet dairesinde de Kürtçe 
konuşurdum ama yasak.” (Ermeni, 62, Kürtçe) 
 
“Arabım…. devlet kurumları milliyetçi. [Kürtçe] Bilinmeyen dil kabul ediliyormuş hâlbuki dışarda 
bir sürü insan bu dili konuşuyor. Bu çok rahatsız edici, bana bazen kendi durumumu da 
sorgulatıyor.”  (Arap, 50, Arapça)  
 
“Ben sonradan kendime Kürtçe konuşabileceğim alanları yarattım.” (Kürt, 27, Kürtçe)  
 
“Tanıdıklarla, arkadaşlarla,  akrabalarla, misafirlerle konuşulur. Dili kaybetmek gibi bir endişem 
zaten yok. Ermeni lisesi, kilise, dernekler var” (Ermeni, 35, Türkçe) 
 
“Hastaneye gelen Kürt bir kadın gördüm. Doktor dilini anlamıyor, kadın habire derdini anlatmaya 
çalışıyor. Devlet hastanesi… Nasıl hissettim? Kötü.” (Arap, 57, Arapça)  
 
Böyle bir alanda Bourdieu’nun (2012) dil kullanımı ile iktidar ilişkileri arasındaki bağıntı ile 

kültürel kapital üzerinden talepleri formülleştirme yaklaşımı bir öneri olarak alınmalıdır. Zira, ona göre, 
saha verilerinin üretilmesi bağlamında bireylerin içinde bulundukları dil durumlarına karşı tepkilerin in 
ölçülmesi ve bunların, dil politikaları ve maruz kaldıkları sosyal ve politik baskıları ile korelasyona tabi 
tutulmaları gerekmektedir. Zeytinburnu’nda anadili konuşmak, yukarıdaki bellek tanım ve tartışmaların ı 
da temele atarak, iletişim ve etkileşim süreçlerinin araçsallığı bağlamında, kentsel alanda kurgulanan 
sosyal kimlik formasyonunun da bir ögesi olarak ortaya çıkıyor. Sosyal kimlik formasyonu, anlatılarda, 
sahip olduğu sosyal ve psikolojik ögelerin yanı sıra güçlü politik (devlet/iktidar) süreçlerin sonucu olan 
grupsal iletişim ve etkileşim mekânlarının yaratılmasına da olanak sağlamaktadır. Zeytinburnu’nda 
yapılan görüşmelerde bu mekânsal ve aynı zamanda –kimi bireyler için öyle olmasa da aslında özü 
itibariyle de- eleştirel olan ortam oluşturma eylem ve faaliyetleri açık şekilde yansımaktadır.  

Gerek sosyal ve grupsal iletişim mekânlarının gerekse doğrudan doğruya etnik kimlik ve anadil 
bağıntısının tartışıldığı noktalarda dil ve kültür arasında ilişki açıklanırken fazlasıyla “gelenek” 
kavramının kullanılması önemlidir: 

 
“Bana göre anadilini konuşmaya devam etmek kültürünü ayakta tutar, geleneklerini korur yani. 
Kızım… Türklüğü benimsedi. Arap olmak ve Arap gelenekleri hakkında çok az şey biliyor.” 
(Arap, 52, Arapça) 
 
“Kürtçe bilmezsen…O zaman bütünlüklü bir Kürt olma ihtimali bence yok yani.” (Kürt, 27, 
Kürtçe) 
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 “Dilimizi, geleneklerimizi, müziğimizi bile öğreten derneğimiz var. Kazak çocuklar çok 
gidiyorlar oraya. Bizim halkla ilgili hiç bir şeyi unutmuyorlar böylece” (Kazak, 43, Kazakça) 
 
Redfield’in (1947) kırsal halka topluluk olarak yaklaşması ve topluluğu akrabalık ve dine 

dayanan sosyal bağlar üzerinden giderek iç tutarlılığını geleneklerle sağlayan, ticari kaygılar gütmeyen 
insan birlikleri olarak tanımlaması da bize anlatıları anlamakta yardımcı olabilir. Zira burada hem 
Redfield’ın hem de Wirth’in dar alanların ve dar ilişkilerin kurgulanışı konusundaki belirteçlerine 
kültürün ve etnik kimliğin merkezi konusu olan dili ve onun gelenek ile ilişkisini eklemlemek zor 
değildir. Ayrıca dili korumanın geleneği korumaya çalışmakla bağdaştırılmaktadır. Dil, etnik kimliğin 
tanımsal olarak bütünleyicisi ve aynı zamanda sürekliliğidir. Kurgulanan birliktelikler ve mekânlar 
genellikle bir etnik bütünlüğü yaşatmak amacındadır ve bu tür bir kültürel sembollere adanmışlık da 
kentsel olanda modern değil de yerel olanın, kentsel değil de kırsal olanın varoluşunun ve hatta az ya da 
çok kırsal olmanın en temel nedenlerindendir. 
 

Sonuç 
Touraine’e göre kimlik siyasası; ekin, toplum ve siyasa arasındaki zorunlu bir bağa ve onun tekabül 
ettiği bir nüfusa götürür insanı. Bu tür nüfuslar onların adına konuşan bir siyasi iktidara tabi 
tutuluyorlarsa, ekin alanından çıkılmış, bir topluluk alanına girilmiş demektir. Ayrıca, 
“…çokekinciliğin, ekinsel deneyimlerin çeşitliliğiyle ekin ürünlerinin kitlesel üretimi ve dağıtımın ı 
bağdaştırmaya çalışan bir düşünce olduğunu” belirtir (2011: 223). Ekinsel çeşitlilikte birleşme ve özne 
özgürlüğü bir taleptir ve bunu temel alan bir siyasal demokrasi toplumsal birlikteliğimizi mümkün kılan 
tek düşüncedir. Çoğunluğun yasasının egemenliği altında kendi farkındalıkları ve kendilerini yok sayan 
tepkiler arasında kalma riskleri her zaman olasıdır (2011:251).Türkiye’de bu risk, demografik 
istatistiklerle anadil üzerinden “tanımsızlık” üretme gibi ince bir yaklaşımla dahi körüklenmektedir. 
Dahası tek bir milliyet kaygısıyla bütünleşmiş tarihsel bir “yoksunlaştırma” ve “yoklaştırma”nın 
eşiğinde yaşayan etnik gruplar, en çok da Kürtler, bugün halen, anadillerini konuşmak üzerinden dahi 
mahalle baskısı, yabancılaşma, kaçınma gibi sözüm ona “ehlileştirici” sosyal-politik baskı süreçlerini 
tecrübe etmektedirler.  

Zeytinburnu çalışmasından elde edilen sonuçlar, yalnızca Kürtçe konuşan Kürt ve Ermeni 
nüfusun değil, kentte yaşayan Türkî nüfusların, gönüllü asimilasyona uğramış Gürcü nüfusun, Ermenice 
konuşan Ermeni nüfusun ve Arap nüfusun, hiçbirinin yekpare kültür ve melezleşme ideallerine açıkça 
kültürel sembollerin yaşatılması açısından pek de yakın durmadıklarını göstermiştir.  Sorulması 
muhtemel soru şudur: Anadiller, kendileri için söylem tarafından tanımlanmış mekânsal meşruluk 
alanlarına sığdırılsalar da, konuşulmaları ve konuşma alanları yaratmak için örgütlenmelere gidilmes i 
melezleşme beklentisine karşı bir meydan okuma değil midir? Zira “anadil” kavramı, algı çeşitliliğine 
rağmen, görüşmeler derinleştiğinde, modern kentsel unsurların sosyo-politik her türlü etkilerine maruz 
kalmasına rağmen yerin-yurdun dili, etnik kültürün dili, geleneğin dili, ataların dili gibi derin temellere 
bağlanmıştır. O halde kendi anadilin göçebesi olma, orijinal bağın kullanım sıklığı açısından tahribatını 
getirse de, grup içi tarihsel ve kolektif belleğin gücü ile birlikte kültürel dinamiklerin işlevselliğinin dile 
atfedilmesi, korunması için bir çabayı ortaya koymaktadır. O halde, mesele, bir kültürel öz yaratımı ile 
korumaya dair bu süreçlerin dil ile doğrudan bağdaşıklığı yerine daha çok kimliğin korunması 
konusundaki bilinç yaratımını kavramaktır. Bayart’ın da yaklaşımıyla (1999:77), ötekinin baskınlığına 
karşı, bir koşullar yaratımı ve dayatımı ardılına karşın özgünlük talebi ve özgünlük sürecinin imal 
edilişine tanık olmayı kabul etmektir. 

Tüm kasıtlı yokluk yaratımlarına rağmen, Zeytinburnu araştırması süresince dahi, etnik 
gruplarla anadil meselesi üzerinden yapılandırılmış görüşmelerin tümünde, kültürel sembollerin anadil 
ile bağdaşıklığının vurgulanışı hâkimdir. Kırsal temelden gelen yerel kavramsallaştırmaların dıştan kent 
hanesi formundaki içerden yerel olana vurgu yapan ev-düzme teknikleri, şivenin terim-anlam 
karmaşasına tutulmadan doğuşu, ikramların geleneksel sunumları, Wirth’in farklı yerleşim yerlerinin 
biraz ya da fazla kırsal ya da kentsel olabileceği görüşüne doğrudan destek vermiştir. Wirth (1967), 
kırsalda yaşayan halkın yaşadığı yaşam biçimlerinin kentlerde de var olabileceğini, bunun nedeninin de 
kolayca bastırılamayan ve insanların birlik içinde ürettikleri örüntüler olduğunu aktarmıştır ki 
“büyüklük”, ekolojik belirleyicilerin yanı sıra etnik köken, statü, meslek, dil gibi çeşitlilik alanlarına 
yansıtılabilir bir ifadedir. Büyük kentlerde kişi küçük bir sosyal çevre kurgulayarak dar bir insan grubu 
ile iletişim içinde olacaktır ve kentte sosyal mesafenin ortaya çıkışı da bu şekildedir. Redfield’ın kırsal 
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halka topluluk olarak yaklaşması ve topluluğu akrabalık ve dine dayanan sosyal bağlar üzerinden 
giderek iç tutarlılığını geleneklerle sağlayan, ticari kaygılar gütmeyen insan birlikleri olarak tanımlaması 
da bu mesafenin içe dönük dinamiği hakkında fikir edinmeyi sağlayabilir (Saunders, 2013:110,115).  

Bununla birlikte, kentsel alanı az veya çok kırsal yapan topluluk betimlemesindeki ticari 
kaygısızlık belirlemesi dikkatli kullanılmalıdır zira kenti modernlik adına bireysel ve grupsal çıkarları 
motive eden bir mekanizmaya sahiptir. Kültürel değerler, kan bağları, etnik kolektif bilinç, beğeni ve 
beklentiler bu mekanizmanın bir parçasıdırlar. Zeytinburnu kentsel alanı, bu bakımlardan sınıfsal 
habituslara, örgütlenme ağlarına dair fikir anadil üzerinden dahi rahatlıkla fikir vermektedir. Grup içi 
iletişim ve eylem dinamiğinin temsili unsuru olarak ortaya çıkan anadil ve onun korunmasındaki 
ciddiyetin derecesi düşünüldüğünde, kapitalizm, rekabet, ayrımcılık ve toplumsal gerginlik ile karşı 
karşıya kalış durumuna göre en azından sembolik şiddet gözlenebilirdir. Örgütlenme; dernekleşme ve 
belli mekânlarda gruplaşma süreçleri, anadilin araçsallığıyla kendiliğinden de doğan bir ontolojik bilinç 
üretimini kolaylaştırmaktadır.  
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Tomris Uyar’�n “ Gülümsemeyi Unutma” Öyküsünde 

Cinsiyetlenmi  Kentsel Mekânlar 

Gendered urban spaces in the Tomris Uyar’s story “ Don’t forget to smile” 

Gülben Kocab�çak* 

Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü, Manisa.  

Öz: Cinsiyet odakl� toplumsal-kültürel yap�larda kategorize etme e ilimi, en kolay ç�k� � belirli standartlar 
geli tirmekte bulmu tur. Ancak, bu standartlar; ya an�lan mekânlardan konu ulan dillere, üretilen nesnelerden 
d�  dünyayla kurulan ili kilere kadar geni  bir alana cinsiyet özelli i yüklemi tir. Cinsiyetlenmi  mekân 
örnekleri ve kentlerin mekânsal kullan�l� lar�  toplumlara göre farkl�l�k göstermekle birlikte kad�n�n ve erke in 
ya ad� � mekânlar� düzenlemesine, bu mekânlardaki konumuna bak�larak mekânla cinsiyet aras�ndaki ili ki 
hakk�nda fikir sahibi olunabilece i toplumsal alg�da kabul görmektedir. Toplumun her kesiminde her alanda 
kar �m�za ç�kan bu cinsiyet odakl� bak�  aç�s�ndan güç bularak s�n�fland�r�lan kentsel mekânlar erke in kad�na 
kar � hegemonyas�n�n sürdürüldü ü alanlar olmu tur. Türk edebiyat�n�n önemli öykücülerinden Tomris Uyar; 
öykülerinde, geleneksel ataerkil yap�n�n çeli kilerini kahramanlar arac�l� �yla mekân� ön plana alarak kad�n 
bak�  aç�s�ndan vermi tir. Yazar�n öykü evreninin cinsiyet merkezli olmas� dolay�s�yla bireylerin aile ve toplum 
içindeki konumlar�na mekân� geni  bir aç�dan ele alarak dikkat çekti i tespit edilmi tir. Bu çal� ma; Tomris 
Uyar’�n “Gülümsemeyi Unutma” adl� öyküsünü, cinsiyetlenmi  kentsel mekânlar aç�s�ndan incelemeyi 
amaçlamaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyetlenmi  mekân, Tomris Uyar, Gülümsemeyi Unutma, öykülerde mekân, cinsiyetçilik. 

Abstract: The categorization tendency in gender focused socio-cultural structures, found the easy escape in 
developing particular standarts. But, these standarts have ascribed a sexual-oriented meaning a broad field; 
which is consists of environment, languages, external relations and produced objects. The examples of sexually-
oriented urban environment and the environment-oriented use of cities differs for each culture, where as this 
also organizes the environment in which the man and woman lives. It is accepted by the public perception, that 
by looking at the placement of the environment, it is possible to have an opinion based on the relation of 
environment and gender. Urban environment, which has been classified by gaining power through the sexual 
oriented opinion, is the environment where the man have sustained his hegemony over woman, which is visible 
in every class and phase of the society. Tomris Uyar; as one of the most important story writers of Turkish 
literature, showed the conflicts of the traditional patriarch from women’s perspective and put the environment in 
foreground through the characters of her stories. It has been noted, that because Uyar’s story universe is 
gender-based, she was able to use the environment from a wider angle to point out the position of individuals 
and families in social standings. The purpose of this research is to examine Tomris Uyar’s story,“Don’t Forget 
to Smile” from the perspective of sexual-oriented urban environment.  
Keywords: Gendered space, Tomris Uyar, Gulumsemeyi Unutma, space in stories, sexism. 
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1. Giri  

Arapça “ kevn” kökünden türemi  bir kelime olan mekân; yer, mahal, ev, oturulan yer 
anlamlar�na gelir. ( Devellio lu, 2007: 604). Bireyin mekânla olan ili kisine s�k� s�k�ya ba l� bu anlam 
s�ralamas� yak�ndan uza a, merkezden çevreye ilerler. Bu durum, mekân�n temel niteli i itibariyla 
bireyin iç ve d�  dünyas�n� kapsay�c� özelli e sahip olmas� ile ilgilidir. Bilinmezi ifade eden evrenin 
sonsuz geni li ini, ya an�lan mekân�, bar�n�lan meskeni ve en ki isel alan olan insan bedenini çe itli 
ekillerle kavramam�za temel te kil eder. Birbirinden farkl� bu mekânsal imajlar toplumsal, kültürel, 

ekonomik, politik yap�lar�n bireysel taraf�n� olu turur.  
Üretim ili kileri, beslenme ekilleri, s�n�fsal-toplumsal ve dinsel kimlikler, meslek alanlar�, 

giyim-ku am, hâl ve hareketler, dillerin kavramsal zenginlikleri gibi ya am�n be erî taraf�na ait 
faaliyetler co rafyan�n etkisinin do al bir sonucudur. Denilebilir ki insan; ya ad� � co rafyayla, içinde 
bulundu u mekânla bir bütünlük kazan�r. nsan eliyle in a edilen mekânlarla  bireylerin toplumsal 
çevre yarat�rken olu turdu u de erler etkile im hâlindedir. nsanla mekân�n birbirinden ayr� 
dü ünülemeyece ini savunan Alman dü ünür Martin Heidegger, in a etme/ kurma fikrini bütünsel bir 
bak�  aç�s�ndan verir: “ Heidegger’e göre yerle iklik, ancak bir in a/ kurma faaliyetiyle mümkündür. 
Mekânlar� ve eyleri kendi etkinliklerimizi çevreleyecek biçimde düzenleriz böylece. Biz onlar� 
düzenledikten sonra mekânlar ve eyler kendi aralar�nda ili kiler kurar, ayn� zamanda, yerle enler de 
mekânlarla, eylerle, birbirleriyle ili kilenirler ( bir orman, ancak içine yap�lan kulübeden sonra 
“anlaml�” bir yer olur: art�k ormanda bir referans noktas� vard�r).” ( Bora, 2009: 64-65).  

Heidegger’ in felsefesine göre yerle iklik, erke in varolu  tarz�d�r. Bu yakla �m yerle ikli in 
öncülü olarak erke i saymakta; kad�n� ikincil konuma atmaktad�r. Mekâna anlam kazand�ran erke in 
aksine kad�n�n do ayla özde le tirilerek in a sürecinde belirleyici bir rol üstlenmedi i vurgusu 
cinsiyetçi mekân ayr�m�n�n ç�k�  noktas�d�r. Mekânsal ayr�m�n yaratt� � tehlike; kad�nlar� erkeklerden 
farkl�, daha kapal� bir alan� sahiplenmek zorunda b�rak�ld� �nda   ortaya ç�kar. Erke e ev d� �ndaki tüm 
resmî ve sosyal yerleri kapsayan kamusal mekân, kad�na ise ev içinden ibaret olan özel mekân 
verilmi ; tüm toplumsal cinsiyetçi roller bu alana göre düzenlenmi tir. Bu ekilde bölünen mekânlarda 
kendi cinsine uygun olmayan bir alanda varl� �n� görünür k�lmak isteyen bireyin denetimi, elbette ki 
ataerkil toplumsal kurallarla sa lanmaktad�r. Bu alg�n�n devaml�l� �nda önemli rol oynayan ideolojik/ 
psikolojik alt yap�; çe itli denetim mekanizmalar� arac�l� �yla toplumsal haf�zaya ku aktan ku a a 
aktar�larak i lenir, geli tirilir. Böylece, mekâna anlamlar yüklendi i için de toplumsal dayatmalar 
somutla t�r�lm�  olur.  

2. Disiplinler aras� bir ö e olarak mekân 

Mekânlar�n insanlar�n ya am alanlar�nda yol açt� � ayr�m; mimarl�k, co rafya, jeoloji 
mühendisli i, kamu yönetimi, sosyoloji, ehircilik ve bölge planlama gibi pek çok alan�n ilgilendi i 
mesele hâline gelmesini sa lam�  ve do ru ba lant�lar�n kurulmas�yla mekânlar�n i levsel özellikleri 
üzerinde önemli çal� malar yap�lm� t�r. “ Anglosakson dünyaya ili kin literatürde özel olarak kentsel 
tart� malar, genel olarak da mekân analizleriyle kad�n�n konumunu birlikte ele al�p çözümleyen ilk 
akademik çal� malar, sosyal bilimlerin di er disiplinleriyle kar �la t�r�ld� �nda, göreli geç bir dönemde 
ve pek az say�da olmak üzere yay�mlanmaya ba lam� t�r.” (Alkan, 2011: 343). 

Di er alanlarda oldu u gibi edebiyatta da mekân�n anlam alanlar�n�n metin içerisinde i levsel 
bir özelli i vard�r. “ Anlatma esas�na ba l� edebî eserlerde mekân�n panorama, peyzaj, dekor olu u 
yine hem bak�  aç�s�, hem de nakledilen vaka zincirinin mahiyeti ile ilgili bir problemdir. Bunun için 
de tasvirle ilgili sat�r ve pasajlar�, yer ald�klar� metin halkas� içinde yüklendikleri vazifelere göre 
de erlendirmek yerinde olur.” (Akta , 2000: 132). Mekân�n edebî sunumu yaln�zca öykü dünyas�n� 
anlamam�z� de il; bireylerin mekânlar� kullanma biçimlerine vurgu yaparak toplumsal ve kültürel alt 
yap�da var olan cinsiyetçi alg�y� kavramam�z� da sa lar.  

19. yüzy�ldan önceki klâsik eserlerin ah�s- mekân ili kisine bak�ld� �nda mekân�n ço unlukla 
dekoratif bir özellik ta �d� � gözlenir. “ Klâsik romanda, e yâ olsun, mekân olsun, sadece insan�n 
ya ama ortam�n� belirleyen bir çevre olarak ortaya konur, hatta denilebilir ki, insan�n fizik olarak bir 
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mekânda bulunmas� söz konusu olmasa klâsik roman mekâna ve e yâya gerek duymaz.” ( Tekin, 
2001: 134). 20. yüzy�l�n kaydetti i önemli teknolojik geli melerle birlikte bilim yeni teoriler üzerinden 
yürümeye ba lam�  ve de i en alg� fen bilimlerindeki bak� � de i tirdi i kadar sosyal bilimleri de 
de i tirmi tir. Disiplinleraras� katk�lardan faydalanan sosyal bilimlerin önemli bir kazan�m� da, 
modern anlat�n�n geleneksellikten kurtulmas� olmu tur. Ça da  romanlarda mekân, zaman kadar önem 
kazanm� ; bunun da ötesinde mekâna anlam yüklenerek onunla ba lant�lar�n kurulabilece i fark 
edilmi  ve mekân anlaml� bir hâle gelmi tir.  

3. Tomris Uyar’�n “Gülümsemeyi Unutma” öyküsünde  cinsiyetlenmi  kentsel mekânlar 

K�rk y�ll�k yaz�n hayat� boyunca sadece tek bir edebî türde eser vermesiyle di er yazarlardan 
ayr�lan Tomris Uyar, Türk öykücülü ünde önemli bir yere sahiptir. Yazar�n vaka zincirini ustaca 
ekillendiren farkl� bak�  aç�lar� tekni i kullanmas�n�n yan� s�ra zaman, mekân ve ah�s kadrosu gibi 

unsurlar� çe itli niteliklere sahip olarak sunmas� öykü evrenini pek çok yönden incelemeye elveri li 
k�lmaktad�r. Bu çal� mada, yazar�n “Yaza Yolculuk” ad�n� ta �yan yedinci kitab�nda yer alan “ 
Gülümsemeyi Unutma” adl� öyküsünün mekân unsuru üzerinde durulacak; mekân�n kahramanlar 
taraf�ndan nas�l kullan�ld� � cinsiyet merkezli olarak irdelenecektir.  

“Gülümsemeyi Unutma” adl� öyküde, ben anlat�c� kad�n�n kendi bak�  aç�s�ndan Lüksemburg 
Bahçeleri ve bu izlenimlerle ba lant�l� olarak barda çal� an bir kad�n�n hayat�ndan bir kesit konu 
edilmektedir. Öykünün olay örgüsünün gerçekle ti i co rafî çevre Fransa- Paris’tir. Anlat�daki eyleme 
ba l� olarak de i en mekân çerçevelerini ise öyküdeki s�ras�yla ev, Lüksemburg Bahçeleri ve VIII. 
Henry Bar� olarak belirlemek mümkündür. Öykünün mekânsal dinamiklerinin evden evrene do ru 
aç�lmas� evin dü lemi bar�nd�rma özelli i ile ilgilidir. Çünkü; öz varl� �n topo rafyas� olan ev,  G. 
Bachelard’a göre dü ünceler, an�lar ve dü ler için en büyük tümle tirici güçlerden biridir ve yazar�n 
“Uzam�n Poetikas�” adl� eserinde belirtti i gibi “ Ev, bizim dünyadaki kö emizdir. Çok kez söylendi i 
gibi, ilk evrenimizdir.” ( Bachelard, 2008: 38). Anlat�c�n�n bulundu u konuma dair mekânsal ipucu 
ise, kar � apartmandaki antikac�n�n k�rm�z� mayosuyla göründü ü balkondur. Bu ipucundan yola 
ç�karak balkonun, ki i ile kent aras�nda s�n�rsal bir alan yaratt� � söylenebilir. Mekân çerçevelerinin 
s�n�rlar�, antikac�n�n balkonda güne lenmesi ile Lüksemburg Bahçeleri’nde insanlar�n güne lenmesi 
aras�nda ilinti kurulmas�yla de i ir. “ Orada da mayolar�n�, ortlar�n� giymi  gençler, yasaklar� 
çi neyip çimenlerde sevi en çiftler, arabalar�nda uyuklayan bebekler, s�k s�k gözlerini gö e kald�r�p 
güne i, bir türlü gelmeyen, ya am�m�za yaln�zca bir süreklilik halinde yerle en yaz�n k�zg�n güne ini 
bekliyorlard�.” ( Uyar, 2011: 10).  

Kentle kurulan ili ki sadece gözlemsel birikime dayanmaz; çevre ile insan�n bir arada 
bulunabildi i, eski ile yeninin heyecanland�r�c� uyuma sahip bir yer olmas� dolay�s�yla kent, 
anlat�c�n�n duygular�na zemin haz�rlar. Öyküde bu geçi  u cümlelerle yap�lm� t�r: 

“ Benim Lüksemburg Bahçeleri’ne tutulmam�n nedeni ba kayd�: gür ye il bir do a parças�n�n 
insan gözetimiyle, insan yarat�c�l� �yla y�llar y�l� böyle ayakta kalmas� dinlendiriciydi, avutucuydu; 
tarihselle ça da �n uyumu heyecanland�r�c�yd�. 

Sonra soka a ç�k�yorduk. ( Yoksa “ giriyorduk” demek daha m� do ru?) Çünkü as�l ev, 
sokakt� bu kentte. Evlere birkaç saatli ine u ran�yordu. Sokaklarda, kafelerde, �rmak boyunda, bu 
kom uluk ili kisinin törelerine titizlikle uyan kalabal�klar, yeni gelenlere hemen yer ay�r�yor, az�c�k 
yana kay�yorlard�.” ( Uyar, 2011: 10). 

Modern kent kültürü, yaz�nsal düzlemden t�pk� kameran�n görüntüleri kesyap tekni i ile 
aktarmas� gibi panoramik düzleme geçilerek verilir. Kafeler, müzeler, an�tlar, çiçek ve hayvan 
pazarlar�; k�sacas� kente gelen herkesin görmesi gereken yerler kentli kad�nlar, sarho  serseriler, as�k 
suratl� garsonlar kentin çoksesli dokusuyla birle tirilir. Bu mekânsal doku, cinsiyetli s�n�f kimliklerinin 
bir arada bulundu u VIII. Henry Bar�’n�n betimlenmesiyle modernle menin bir ele tirisi olarak 
okunabilir. “ Kanonik eserlerin gösterdi i gibi, modernli in önemli mekânlar�, erkek ve kad�n 
evrenlerinin kesi ti i ve s�n�fl� bir düzen çerçevesinde cinselli i yap�land�rd� �, s�n�rlar aras� 
mekânlard�r.” ( Pollock, 2012: 217). 
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Modern kentin ele tirisine bir geçi  sa layan VIII. Henry Bar�’n�n sahibine anlat�c� taraf�ndan 
Henry ad�n�n konmas� ironiktir. Eril tarihin kaydetti i VIII. Henry, evlilikleriyle gündem yaratm�  ve 
hayat� boyunca alt� e  de i tirmi  ngiltere kral�n�n ad�d�r. Modernist hareketin ç�k�  yeri kabul edilen 
Fransa’ da bulunan bu bar�n, modernli i temsil eden bir ba ka  kentin kral�n�n ad�n� ta �mas� mekânla 
modernite aras�nda kurulan ba a göndermedir. Kentsel mekânlar yaln�zca in a sürecinde kalmay�p 
sonras�nda da devlet eliyle desteklenerek erkeklerin varolu lar�n� simgeleyen yap�lar olarak kal�r. “ 
Sadece bir yer imlemesinin ötesinde, mekân�n kurgulanmas� bir yönüyle de dayat�lan toplumsal 
rollerin içselle tirilmesine yönelik olarak, mekânlar�n haf�zalara nak edilme sürecini de ortaya 
ç�kar�r.” ( Çak�r, 2009: 79). Bar sahibi Henry; barda gündüzleri kar�s�n�, geceleri sevgilisini 
çal� t�rarak toplumsal cinsiyet rollerini kamusal alanda ayr� t�r�r. Bu aç�dan VIII. Henry Bar�, 
hegemonik erkekli in mekânsal kullan�mla  devam ettirildi i bir yer olarak kar �m�za ç�kar.   

Anlat�c� taraf�ndan “ çift ki ilikli bir bar” ( Uyar, 2011: 12). olarak tasvir edilen bu bar�n kent 
alg�s�n� yans�tan mü teri profili vard�r. Çe itli uluslardan insanlar�n u rak yeri olan bar, gündüzleri 
sorunsuz mü terileri a �rlayan “ aile salonu” görünümüne sahipken geceleri hat�rl� mü terilerinin 
d� �nda sarho lar�n, zamparalar�n mekân�na dönü ür. Ataerkil kurallar gere i toplumda kabul gören 
mekân sahibinin “ resmî” e inin barda gündüzleri bulunmas� bu aç�dan sorun te kil etmez. Ancak; 
sevgilisi Sylvia’n�n gece sarho lar�yla ilgilenmesi, toplumsal hayatta “metres” konumunda oldu u için 
ona lay�k bir görev olarak görülmektedir. 

Tüm bu özelliklerine bakarak; modernlik mekân� olan kentlerde bile derinlere i lemi  kad�n- 
erkek e itsizli inin toplumsal- kültürel kökenlerini somutla t�ran VIII. Henry Bar�’n�n  cinsiyetçi bir 
yer oldu u ortadad�r.  

Kentsel mekânlar�n kullan�l� lar�n�n bireyin dram�n� ortaya ç�karma konusundaki ba ar�s� 
öyküde yaln�zca kad�n�n durumu aç�s�ndan verilmemi tir. Kent mekân�nda farkl� sosyal kesimden 
insanlar�n bir arada bulunmalar� toplumun cinsiyetçi de erlerini görmemizi kolayla t�r�r. Bu farkl� 
kesim insanlar�n birlikteliklerine ra men çevrelerinde olup bitenlere kay�ts�z kalan insan y� �nlar� 
olduklar� da u sözlerle ele tirilmi tir:  

“ Sanki Ortado u’da sava lar yoktu, sanki hiçbir yerde bir bask� rejimi kurulmam� t�, sanki 
insanlar evlerinden kopar�l�p bilinmedik yerlere götürülmüyorlard�. Sanki i sizlik, açl�k olgusu 
gözümüzün önünde de ildi.” ( Uyar, 2011: 13). 

Kapitalizmin y�k�c� ve sömürücü yan�n� gösteren sava , göç, i sizlik, açl�k gibi tahakkümler ile 
toplumsal cinsiyetçi alg� aras�nda birbirini destekleyen bir ili ki vard�r. “Connell, bunu sömürgeci 
yap�lar ile yerel insan topluluklar�n� birbiriyle ba lant�l� hale getiren ili kiler yap�s� yani ‘küresel 
cinsiyet düzeni’ (global gender order) olarak tan�mlar.” ( Sancar, 2014: 48). Bask� rejimleri ile de 
erkek iktidar�n� devam ettiren bu küresel düzen, erkekli i ayr�cal�kl� konuma yerle tirmi tir. Ayr�cal� � 
sa layan sistemin, Tomris Uyar’�n dikkat çekti i gibi, kad�nlar�n dezavantajl� konumundan beslendi i 
aç�kt�r. Militarist dü üncenin kök salmas� için sadece askerî mekânlara ihtiyaç yoktur. Kerameti 
kendinden menkul erkek egemenli i kad�nl� �n dezavantajlar�n� kullanarak sosyal, toplumsal, kültürel, 
dinsel mekânlarda da üstünlük kurmu tur. 

4. Sonuç 
      Mekâna cinsiyet bak�  aç�s�yla yakla an pek çok disiplinler aras� çal� man�n ortaya koydu u temel 
dü ünce, mekân�n toplumsal olarak üretildi idir. Bu dü üncenin öncülü ise, mekân�n cinsiyeti olup 
olmad� � konusundaki tart� malard�r. Mekâna yüklenen anlamlar, disiplinlerin bilim alanlar�na göre 
çe itli yönleriyle ele al�nm� t�r. Bir anlat� sanat� olarak edebiyatta mekân; önceleri, özellikle 19. yüzy�l 
eserlerinde,  kahramanlar�n ya da olay örgüsünün yorumlanmas� için bir dekor i levi gördü ü için 
üzerinde çok durulmayan bir unsur olarak kar �m�za ç�kmaktad�r. Edebiyat teorilerinin güçlenmesiyle 
mekân�n; olay örgüsü, ah�s kadrosu, zaman kadar esere önemli ölçüde etkili oldu u anla �lm� t�r ve 
anlat�n�n çözümlenmesinde kilit görevi gören örneklerin artmas�yla mekân�n kurgulan� � konusunda 
farkl� kuramlar geli tirilmi tir. Mekân�n toplumsal olarak üretildi i dü üncesi bu kuramlardan biridir. 
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 Toplum taraf�ndan dayat�lan kurallar�n, gündelik hayat�n her ân�nda bireyleri ku atmas� 
sorununun bireyi ele alan kurgusal anlat�larda kendini bir ekilde göstermesi beklenir. Aç�kça ya da 
birtak�m imajlar�n ard�na gizlenmi  bir biçimde sunulan bu sorunun temsil edildi i mekân; i aret etti i, 
ele tirdi i, sembolle tirdi i durum veya olaylar�n altyap�s�n�n sorgulanmas�na imkan tan�r. Mekân�n 
nas�l kurguland� � cinsiyet merkezli bak�  aç�s�ndan gösterilmek isteniyorsa mekân�n ah�slar 
taraf�ndan nas�l kullan�ld� �na, mekânlar�n kullan�mlar�yla ah�slar�n toplumsal rolleri aras�nda bir 
ba lant� olup olmad� �na, mekân�n olay örgüsünde nas�l bir i leve sahip oldu una dikkat edilmelidir.  

“Gülümsemeyi Unutma” adl� öykünün mekânlar�ndan biri olan VIII. Henry Bar�’n�n bütünsel 
anlam�n�n hegemonik erkekli in mekân� oldu u belirtilmi ti. Mekân�n, farkl� cins ve özelliklere sahip 
öykü ki ileri için ne anlama geldi ini ayr� ayr� söylemek de mümkündür. Bar sahibi için; eril kentin 
küçük ölçekli kopyas� olan bar�n anlam�, erkeklik hâkimiyetini devam ettirebildi i bir yer olmas�d�r. 
Sylvia için; toplumsal cinsiyetçi kurallar yüzünden ötekile tirildi i, mekânsal d� lanmay� ya ad� � 
yerdir. Bar sahibinin kar�s� içinse; kad�n kimli ini, kocas�n�n statüsü üzerinden tan�mlamas�na imkân 
veren yerdir. Eril kentin temsilcileri gece sarho lar� için, erkekli in ilan edildi i; kent içinse, içinde 
çe itli milletten, kültürden insanlar�n a �rland� � kentin cinsiyetçi dokusuna uygun ünlü bir bar 
anlamlar�n� ta �maktad�r. 

Sonuç olarak öyküdeki mekân�n sunumunun i levsel oldu u, karakterlerle ya ad�klar� yer 
aras�nda kurulan güçlü ba a bak�larak söylenebilir. Kent mekân�n� di er yerlerden ay�rt etme imkân� 
veren özellikleri sayesinde cinsiyetçi iktidar biçimleri ele tirilmi tir. Kamusal mekân- özel mekân 
ayr�m�n�n temeli olan bu durum, öykünün kurgusunu anlaml� k�larak mekân�n bir ba ka fonksiyonunu 
olu turur. Bireyin yaln�zl� �n�n sebebini kentin hem co rafî hem de kültürel dokusuna i lemi  cinsiyet 
merkezli izlerinde arayan Tomris Uyar, erkeklere özel bir mekân sunan VIII. Henry Bar� üzerinden 
hegemonik erkekli in tekrar üretildi i yerlere dikkat çekmi tir. 
 

Referanslar 

Akta , . (2000) Roman Sanat� ve Roman ncelemesine Giri , Akça  Yay., Ankara. 
Alkan, A. (2011) “ ehircilik çal� malar�n�n zay�f halkas�: cinsiyet”, çinde Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzy�la Girerken 

Türkiye’de Feminist Çal� malar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Arma an, (drl.) Serpil Sancar, Cilt:1, Koç 
Üniversitesi Yay., stanbul, 343- 414. 

Bachelard, G. (2008) Uzam�n Poetikas�, thaki Yay., st. 
Bora, A. (2009) “Rüyas� ömrümüzün çünkü e yaya siner”, çinde Cins Cins Mekân, (drl.) Ayten Alkan, Varl�k Yay., 

stanbul, 63-75. 
Çak�r, S. (2009) “Osmanl�’da kad�nlar�n mekân�, s�n�rlar ve ihlaller”, çinde Cins Cins Mekân, (drl.) Ayten Alkan, Varl�k 

Yay., stanbul, 76- 101. 
Devellio lu, F. (2007) Osmanl�ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ayd�n Kitabevi Yay., Ankara. 
Pollock, G. (2012) “Modernlik ve kad�nl� �n mekânlar�”, çinde Sanat/Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist Ele tiri, (ed.) Ahu 

Antmen, leti im Yay., stanbul,187- 251. 
Sancar, S. (2014) Türk Modernle mesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet, Kad�nlar Aile Kurar, leti im Yay., stanbul. 
Tekin, M. (2001) Roman Sanat� 1, Ötüken Yay., stanbul. 
Uyar, T. (2011), Yaza Yolculuk, YKY, stanbul.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SEKSİYON 

“EKONOMİK COĞRAFYA ve BÖLGESEL KALKINMA” 

Seksiyon Düzenleyicisi 

Doç. Dr. Nuri YAVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379 
 

Günümüz Türkiye’sinde İmalat Sanayinin Yoğunlaşmasında 

Etkili Olan Faktörlerin Analizi 

Analysis of the factors effective on the agglomeration of manufacturing industry 
in contemporary Turkey  

Burçin Yazgı Walsh*1, Ferhan Gezici Korten, Sinem Metin  

1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul  

Öz: Sanayinin kuruluş yeri tercihleri, bölgeler arasında var olan farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi 
bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasında da önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Türkiye’nin 
2010 sonrası ekonomik coğrafyasındaki değişimleri analiz etmek aynı zamanda da sanayi yığılmalarına 
etki eden faktörlerin mekana bağlı farklılaşmalar içerdiği varsayımını sınamak ve tartışmak amaçlı 
geliştirilen bu çalışmada kullanılan farklı iki regresyon modeli sonuçlarına göre mekansallığın farklılaşan 
etkileri ülke genelinde imalat sanayi bazında görülmektedir. Çalışmanın bulguları, sanayinin yer seçimi 
ve yığılmasında etkili olan faktörlerin mekana bağlı olarak şekillendirilmesinin önemine işaret etmektedir.  
Anahtar Kelimeler Ekonomik coğrafya, Türkiye, imalat sanayi, bölgesel farklılıklar. 

 
Abstract: Location choices can be based on the regional disparities but it is also an important factor to 
effect these differences. In order to analyse the change in the structure of Turkey’s economic geography 
as well as to test the hypothesis of changing determinants for industry related to the location this 
research is done. According to the results of two different regression models, the effect of location is 
considerable for manufacturing industries in Turkey. These results direct to the importance of the 
location in industry location decisions. 
Keywords: Economic Geography, Turkey, manufacturing industry, regional disparities.  
Ekonomik coğrafyanın öncemli konu başlıklarından olan sanayi yer seçimi ve yığılma ekonomileri, hem 
etki eden faktörler hem de sonuçları açısından önemli bir araştırma alanı olmaya tüm dünyada devam 
etmektedir. Bu tartışmalara ek olarak son dönemlerde özellikle dünya literatüründe mekansallığın 
etkisine vurgu yapan çalışmalar artmaktadır. Kuruluş yeri tercihleri, bölgeler arasında var olan 
farklılıklardan kaynaklanabileceği için buna yönelik farklı modellerle araştırmalar çeşitlenmektedir.  
 

Giriş 
Bölgesel dengesizlikler, mevcut yerel kaynakların kullanılması ve işletilmesindeki farklılıklar ın 

yanısıra, ilgili ekonomik aktivitelerin ilişkili alanda gelişmesine katkıda bulunacak potansiyeller in 
farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu boyutu ile farklı kuramlara ve araştırmalara konu olan 
bölgesel farklılıklar değişen bakış açıları ile anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bölgesel gelişme kuramı, bu 
kapasiteyi yaratan faktörleri, dışsal süreçleri ve bunu güçlendiren ya da zayıflatan ilişkiler i 
araştırmaktadır. Faktörlerin tümü ise bir bölgenin gelişme şeklini belirlemektedir (Capello, 2007). 

                                                             
* İletişim yazarı: B. Yazgı Walsh, e-posta: yazgi@itu.edu.tr  
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Bölgesel gelişme ise, üretimin yoğunlaşmış bir coğrafi organizasyonunun etkinliğine bağlı olmaktadır.  
 

Balkır’ın (1995) açıklamasından yola çıkarak, Türkiye’deki farklılıklar üç ana başlık altında 
toplanabilmektedir. Demografik ve altyapıya dair konular ilk iki grubu oluştururken üçüncü ve önemli 
grup ise ekonomik farklılıklara değinmektedir ve de sanayi bunun en önemli kollarından birini 
oluşmaktadır. Mekana bağlı olarak değişen faktörlerin en önemli inceleme alanlarından biri olarak 
sanayi alanları ve faaliyetleri hem Türkiye’de hem de dünyada farklı çalışmalarda karşımıza 
çıkmaktadır. 
 

Türkiye’de geçmişten bugüne varolan bölgelerarası farklılıkların çeşitli nedenleri olmakla 
birlikte, doğu-batı farkının halen belirgin bir şekilde devam etmesi ve İstanbul’un dominantlığı bölgesel 
gelişme literatüründe öne çıkan konulardır (Gezici ve Hewings,  2004). Bu iki durum da sanayiye ilişkin 
dinamiklerin değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’deki durumu sanayi açısından daha iyi 
anlamada bölgesel politikaların dönem içerisindeki değişimi de önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 
Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri tartışılmasındaki kilit kavramlar olan ‘beş yıllık kalkınma planları’ 
ve de ‘kalkınma öncelikli yörelerin’ tartışılması gerekemektedir. Doğu illerinin kalkınması odaklı olan 
ilk iki beş yıllık kalkınma planının ardından, üçüncü kalkınma planında yeni kavram olan kalkınma 
öncelikli yöreler geliştirilmiştir (Gezici ve Hewings, 2004; Celebioglu ve Dall’erba, 2010). Uzunca bir 
dönem ülkenin Ankara-Adana ekseninin doğusunda yer alan illeri için Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
politikası bu bölgelerde yatırımları teşvik etmek için kullanılmış, ancak kendi içinde de farklılık lar 
gösteren çok sayıda ilin aynı teşvik kapsamında değerlendirilmesi beklenen etkiyi yaratamamıştır  
(Gezici ve Hewings, 2004). Ülke içi bölgesel ikilemlerin bu bölgelere yönlendirilecek sanayi yatırımlar ı 
ile giderilmesinin planladığı bu dönemden sonra 2000’li yıllara gelindiğinde yöntemin başarısızlığ ı 
üzerinde tartışılmaya başlanmıştır (Gezici ve Hewings, 2004). Türkiye’deki illerin yarıdan çoğunun bu 
kapsamda değerlendirilmeye alınması ve hepsine aynı öncekliklerin verilerek genellenmeleri, amaca 
ulaşamanın temel nedenlerden birini oluşturmuştur. Bu sonuçtan yola çıkarak, farklılıklar ve de onlara 
göre geliştirilecek politikaların önemi çalışmanın önemli bir girdisini oluşturmaktadır. Mevcut durumu 
kabul edip, onun üzerinden tartışmaları geliştirmek lokasyonun etkisini araştırmaya katabilmenin birinci 
adımını oluşturmaktadır.  
 

Türkiye’de bölgesel farklılıklara değinen çalışmalar (Yeldan vd., 2012; Köroğlu ve Köroğlu, 
2004; Gezici ve Hewings, 2004) olduğu gibi, imalat sanayiini konu alan farklı araştırmalar da 
bulunmaktadır (Doğruel, 2006; Eraydın, 1999, 2002; Dinçer vd., 2003; Kazancık, 2007; Filiztekin vd., 
2011; Çağlar ve Kutsal, 2011; Elburz ve Gezici, 2012).  
 

Türkiye’nin 2010 sonrası ekonomik coğrafyasındaki değişimini lokasyon üzerinden analiz 
etmeye çalıştığımız bu araştırmada, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin etkilerini imalat sanayi 
sektörü üzerinden kuramsal tartışması sunulmaktadır. Hem ele alınan değişkenler, hem de lokasyon 
bağlamlarında gerçekleştirilen kavramsal çerçeve çalışmanın bir sonraki bölümünü oluşturmaktadır. 
Çalışmann metodolojisi ve verilerine dair bilgilerin aktarılmasını takiben yapılan analizler irdelenmiş 
ve konunun çıktıları tartışılmıştır.  
 

Yeni Kavramlar ve Değişen Politikalar: Dünya ve Türkiye Üzerine Bir Karşılaştırma 
 

Bu bölümde imalat sanayi üzerinden yoğunlaşabilmek için dünyada ve Türkiye’de dönemin öne 
çıkan kavramlarının hangi politiklarla gerçekleştiği ve aynı zamanda da bu politikaların ekonomik -
sanayi-yer seçimi odaklı hangi modeller ve değişkenler üzerinden tartışıldığının kavramsal bir çerçevesi 
oluşturulmuştur. Bütün dönemlere ilişkin farklı başlıklar Çizelge 1’den takip edilebilir. Özetle, 
Türkiye’de bugün öne çıkan kavramların dünya gündeminden aktarıldığı açıklıkla görülmektedir. 
Değişen politikalara bağlı olarak dünyada kullanılan modeller bazında daha hızlı bir değişim/dönüşüm 
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gözlenmektedir. Günümüz Türkiye’sinde ise özellikle de verinin türü, ölçeği ve kalitesi bazında yaşanan 
sıkıntılar gelişmeyi teşvik edici olamamakta ve dünyayı bu anlamda takip biraz zorlaşmaktadır.  
 

Diğer önemli bir konu ise bilgi toplumuna geçiş ile birlikte değişen kavramların ve onu takiben 
politikaların hem dünyada hem de Türkiye’de bulduğu karşılıklardır. Mekanın öneminin farklı 
boyutlarda devreye girdiği bu dönem ile tartışmalarımız farklı bakış açıları ile şekillenme ihtiyacı 
duymaktadır. Bu durum imalat sanayi aktiviteleri için de geçerli ve direkt olarak etkili olmaktadır. 
Türkiye’de bu zamana kadar yapmış olduğumuz doğu-batı ayırımını belki de bir adım öteye götürecek 
ve de farklılaştıracak tartışmalar bu kavramsal çerçeveye oturacaktır.  

 
Çizelge 1. Dünya ve Türkiye özeti: 1950 - günümüz 

 
  Dünya Türkiye 

  Kavram Politika 
Değişken/ 
Model  Kavram Politika Mekansal  

Değişken/ 
Model  

19
50

 - 
70
le
r 

Klasik yer 
seçimi teorisi

Devlet baş 
rolde 

Geleneksel 
modeller 

Güçlü Devlet 

Geleneksel 
bölgesel 

politikalar 

Büyük 
kentlere 

göç 
İşgücü 

Ölçek 
Ekonomileri  Arz-Talep 

ilişkisi 
Devlet 

müdahalesi  Temel gelir 
değişkenleri 

Nedensellik 
modelleri  Temel gelir 

değişkenleri 
Bölgesel 

eşitsizliğin 
azaltılması 
yönünde 

çalışmalar 

Tek 
merkez: 
İstanbul 

 

Neo-klasik 
ekonomik 
modeller 
(Dışsal) 

Kutuplaşmış 
kalkınma 

süreci 
başlangıcı 

İşgücü, 
hammadde, 
üretim yeri 

ilişkisi 
Amaç: 

sürdürülebilir 
ekonomik 
büyüme 

  

 

Kavram Politika 
Değişken/ 
Model  Kavram Politika Mekansal  

Değişken/ 
Model  

19
70

 - 
90
la
r 

Neo-klasik 
ekonomik 
modeller 

(İçsel) 

Ekonomik 
kalkınma ile 
yoksulluk 
politikası 
geliştirme 

Nitelikli işgücü Bölgeler arası 
denge 

Anadolu'da 
sanayi 

merkezleri için 
Kamu Yatırımı 

Yerellik Kamu 
yatırımları 

Bölgesel 
Ekonomiler 

Makroekono
mik 

düzenleme 

Birbiriyle 
güçlü ilişkide 
olan sanayiler 

İçsel büyüme 
dinamikleri 

İthalat bazlı 
politikalar 
aracılığıyla  
global 

piyasalarda yer 
alma 

Yeni bölge 
tanımı: 

ağın 
parçası 

olan bölge 
kavramı. 

Teşvikler 

Yığılma ve 
Dağılma 

Ekonomileri 
Rekabetçilik Yerellik Yığılma 

ekonomileri 

Piyasanın 
serbestleştirilm

esi 
 Altyapı 

yatırımları 

Globalleşme 
temelleri  

Mali teşvikler, 
harcama, 

enerji, cinsiyet, 
çevre 

Ölçek 
ekonomileri 

Yerel 
girişimlere 

dayalı gelişme - 
Kalkınma 

Anadolu'da 
ve 

Metropolite
n kentler 

çevresinde 

Yeni 
ekonomik 

değişkenler 
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sanayi 
merkezleri 
oluşumu 

 

Kavram Politika 
Değişken/ 
Model  Kavram Politika Mekansal  

Değişken/ 
Model  

19
90

 - 
gü

nü
m

üz
 

Post-Fordist 
model 

Yoksulluk, 
eşitsizlik, 
yolsuzluk 

politikaları 

İnsan kapitali Yeni bölgesel 
paradigmalar 

Globalleşme - 
güçlü ağlar 

Yeni ağlara 
göre oluşan 

bölgeler 

İnsan 
kapitali 

Globalleşme 

Gelişen 
ekonomileri

n küresel 
büyüme 

denkleminde
ki önemi 

 
Küresel 
rekabet 

dinamikleri 
Yenilikçilik 

Sınırların 
ortadan 

kalkması 

Teknoloji 
temelli 
veriler  - 
inovasyon 

Yeni 
ekonomi - 
Bilgi 

Ekonomisi 

Yeni çok 
kutuplu 
ekonomi 
gereği 

gelişen çok 
kutuplu bilgi 
gereksinimi 

Teknoloji ve 
inovasyon  
temel verileri 

Yenilikçilik ve 
bilgi 

toplumuna 
dayalı rekabet 

Yeni bölgecilik 
- İşletmeler 

arası etkileşim 

Zaman ve 
mekandan 

bağımsızlaş
ma 

Yabancı 
yatırımlar 

 
Kaynak:  Meier, 1995; 2001, Kara, 2008; Mookherjee ve Ray, 2001 

 
Yukarıda aktarılan kavramsal çerçeveyi takiben Türkiye’deki mevcut durum bir sonraki 

bölümde ele alınmıştır.  
 Verilerle Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 
 

2011 yılında Türkiye’nin batı tarafında konumlanmış olan 30 il milli hasılanın %78’lik payına 
sahiptir. Bu noktadan hareketle, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Raporu’nda 
aktarıldığı üzere (Şekil 1) Türkiye’de milli gelir ortalaması %75’in altında olan illerin (mavi, kırmızı ve 
yeşil renklerle gösterilen) oluşturduğu altlık mevcut bölgesel tartışmaların da sürdürüldüğü çerçeveye 
birebir oturmaktadır.  

 
Şekil 1. Milli gelir ortalaması %75’in altında olan iller 

 
Kaynak:  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2007  

Ş g
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Ülkede mevcut olan bu durumu imalat sanayi coğrafyası açısından ele alırken de bu iki ayrı 
bölge üzerinden farklı modeller geliştirilmesi bu çalışmada önerildiği gibi benimsenebilecek yollardan 
biri olabilir. Buna bağlı olarak imalat sanayi işgücünün mekansal dağılımına baktığımızda Şekil 2’deki 
gibi hala metropol kentler ve geleneksel sanayi merkezlerinde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, 
Kocaeli, Kayseri) ve onların komşu illerinde (Tekirdağ, Manisa, Konya, Eskişehir, vb.) toplandığından 
bahsetmemiz mümkün olmaktadır. 
 
 

Şekil 2. 2012 yılı imalat sanayi işgücünün illere göre dağılımı 
 

 
 

Kaynak:  SGK  
 

 
Araştırma kapsamında ülkenin içinde bulunduğu durumu anlamaya yönelik çok sayıda 

değişkene ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilmiş olsa da bu makale 
kapsamında üç temel noktaya değinilecektir. Özellikle de analiz sonuçlarını değerlendirirken yardımcı 
olabilecek kamu yatırımının illere göre dağılımı (Şekil 3), teşviklerin illere göre dağılımı (Şekil 4) ve 
de OSB sayılarının illere göre dağılımı (Şekil 5) aslında Şekil 1’de ortaya çıkan bölgesel ayrışmaların 
durumun destekleyici göstergeleri olmaktadırlar. Üç değişkenin seçilmesinin temel nedeni, Türkiye’de 
sanayi yerseçiminde kamu politikalarının etkisini görebilmektir. 

 
Şekil 3. 2012 yılı kişi başına düşen kamu yatırımının illere göre dağılımı 

 
Kaynak:  DPT  

 
Şekil 4. 2012 yılı teşviklerin illere göre dağılımı 
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Kaynak:  Hazine Müsteşarlığı 

 
Şekil 5. 2012 yılı OSB’lerin illere göre dağılımı 

 

 
 

Kaynak:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Yukarıdaki farklı göstergeleri takiben aslında ülke genelinde sergilenen durum, Türkiye 

ekonomik coğrafyasının bileşenlerinin halen daha mekansallık etkisi altında olduğudur. İmalat sanayi 
ve ilişkili değişkenler açısından mekansal olarak okuyabildiğimiz farklılaşmaları yakalayabilmek ve 
derinlemesine yorumlayabilmek için geliştirilmiş metodoloji ve veri grubuna ilişkin bilgiler bir sonraki 
bölümde aktarılmaktadır. 
 

Metodoloji ve Veri 
 

Bir önceki bölümde aktarılan çeşitli değişkenlere ek olarak analiz aşamasında kullanılmış olan 
tüm değişkenler için açıklayıcı istatistikler oluşturulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında bağımlı değişken olarak 2012 yılı il düzeyinde imalat sanayi işgücü verisi kullanılmış olup, 
bağımsız değişkenler olarak da 4 alt grup olmak üzere – demografik, altyapı, ekonomi, inovasyon/eğit im 
- 40 civarı değişken irdelenmiştir. Verinin derlenmesi için farklı kaynaklar ve yöntemler kullanılmış 
olup; demografik değişkenler olarak nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, iller arası net göç oranı ve 
kentleşme oranı ele alınmıştır. Bu kategorideki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde 
edilmiş olup 2012 yılına aittir. Altyapı başlığı altında gruplanan değişkenler ise havaalanı ve demiryolu 
varlığı gibi verilere ek olarak karayolu uzunluğu ve havaalanı kapasiteleridir. Bu değişkenler Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve TÜİK’den temin edilmiştir.  
2012 yılı verisine ulaşılamayan değişkenler için 2011 yılı değeri kullanılmıştır. Ekonomi grubu 
değişkenleri ise genel olarak farklı istihdam bilgilerini, firma sayılarını, organize sanayi bölgesi 
sayılarını, kamu yatırımları, teşvikler, mevduat, doğrudan yabancı yaırım, ithalat, ihracat ve krediler 
gibi farklı başlıklardan verileri içermektedir. Bu grup içinde yer alan ve yukarıda betimleyici olarak 
sunulan üç değişken bu grup içinde kamunun etkisini ortaya koyan değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu 
gruptaki veriler on farklı kurumdan elde edilmiştir ve çoğunlukla 2010 sonrası değerler 
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kullanılabilmiştir. Son grup olan inovasyon/eğitim kategoriside ise öğrenci, mezun, öğretim üyesi 
sayıları gibi eğitime ilişkin değişkenlere ek olarak, patent sayısı, Ar- Ge adedi gibi göstergeler 
derlenmiştir. Birkaç kurumdan (TÜİK, ÖSYM gibi) derlenen ve bu kategoride ele alınan tüm veriler 
2012 yılına aittir.  
 

Elde edilen bağımsız değişkenler ile imalat sanayi ilişkisini anlamak üzere yöntem olarak 
regresyon analizi kullanılmış, fakat mekansallığın etkisini işin içine katabilmek için Türkiye’nin doğu-
batı ikilemi baz alınarak ve böylelikle Türkiye illeri iki ayrı gruba ayrılarak iki farklı model 
uygulanmıştır. En iyi açıklayıcı modeli bulmak için regresyon analizi yapılmadan önce farklı tekniklerle 
veriler değerlendirilmiştir. Bu aşamalar özetlenecek olursa; ilk olarak tüm açıklayıcı değişkenler in 
tanımlayıcı istatistikleri incelenmiş, ikinci aşamada tanımlayıcı istatistiklere ve literatür taramalarına 
bağlı olarak veriler arasında kalitatif bir eliminasyona gidilmiştir. Bunu takiben değişkenler arası 
korelasyon ilişkileri değerlendirilmiş ve bunun sonucunda da dördüncü aşama olarak kantitatif sonuçlara 
göre değişkenler arası ikinci bir eliminasyona gidilmiştir. Regresyon analizinden önce son aşama olarak 
ise en iyi açıklayıcı modelin tespiti için hazırlanmış olan özel bir yazılım ile aşamalı analiz (stepwise 
analysis) gerçekleştirilmiştir. İleri ve geri beslemeli olarak çalışan bu yazılım Akaike bilgi kriterinin 
(AIC) minimizasyonu ilkesi ile çalışmakta olup, değerin üçün altına inemeyeceği aşamaya kadar tüm 
değişken kombinasyon olasıklarını denemektedir.  
 

Bu araştırma kapsamında verinin farklı süreçlerden geçirilerek değerlendirilmesi sonucunda 15 
değişken aşamalı analiz kapsamına dahil olabilmiştir. Bu değişkenler ise; kentleşme oranı, kıyı varlığı,  
havaalanı varlığı, karayolu uzunluğu, demiryolu varlığı, çeşitlilik endeksi, OSB sayısı, gayrimenkul 
yatırımları, kamu yatırımları, teşvikler, mevduat, DYY, üniversite mezunu sayısı, öğretim üyesi sayısı 
ve okullaşma oranıdır. Bu aşamada araştırmanın başında ele alınan dört farklı veri grubunu temsilen 
farklı değişkenlerin aşamalı analiz sırasında da temsilinin devam ettiğinin altının çizilmesi önemlidir. 
Bu adımlardan sonra imalat sanayi üzerinde ülkenin farklı iki bölgesinde etkili olan değişkenler bir 
sonraki bölümde regresyon analizi sonucunda aktarılmaktadır.   

 
Model ve Bulgular 

 
Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye il bazında imalat sanayi işgücünün dağılımının hangi 

etmenlere bağlı olduğunu farklı bölgelerde anlamaya yönelik olarak 2012 yılı verisi ile yapılmış bu 
araştırmanın ana amaçlarından biri sadece global olarak değil lokal olarak da farklılaşan etmenleri 
yakalayabilmektir. Bu nedenle lokallik etkisini değerlendirebilmek için, diğer bölümlerde aktarılan 
tartışmalara ve altlığa bağlı olarak, milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller ve üzerinde olan iller 
için iki ayrı model kullanılmıştır. Regresyon yönteminin uygulandığı bu modellerde farklılaşan durum, 
devreye giren tüm değişkenler aynı olsa da ileri ve geri beslemeli çalışan yazılım - bir önceki bölümde 
aktarılan aşamalı analiz kategorisi - sonucu her ‘en iyi açıklayıcı modelde’ yer alan faktörlerin 
farklılaştığının görülmesidir.  
 

Model 1 – Milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller 
 

Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü 
Bağımsız değişkenler: OSB sayısı, kentleşme oranı, teşvikler 

 
Çizelge 2. Regresyon analizi sonucu (milli gelir ortalaması %75 nin altında olan iller ) 

Değişkenler Beta Std Error t 
Constant 66275.36 12490.31 5.30 
OSB sayısı 7137.09 1290.64 5.52 
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Kentleşme 934.91 207.29 4.51 
Teşvikler 15296699.33 4282724.04 3.57 

Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü   
R2 = 0.7104 
Adj. R2 = 0. 6799 sig. = 0.000   

 
 
Model 2 – Milli gelir ortalaması %75 nin üstünde olan iller 
 
Bağımlı değişken: İmalat sanayi işgücü 
Bağımsız değişkenler: Doğrudan yabancı yatırım, üniversite mezun sayısı 
 

Çizelge 3.  Regresyon analizi sonucu (milli gelir ortalaması %75 nin üstünde olan iller ) 

Değişkenler Beta Std Error t 

Constant 12008.67 9559.80 1.25 

DYY 105.73 31.88 3.31 

Üniversite mezunu sayısı  0.67 0.03 17.02 

Bağımlı değişken: imalat sanayi işgücü 
R2 = 0.9145 
Adj. R2 = 0.9070 sig. = 0.000 

Model 1 sonuçlarını değerlendirerek başlayacak olursak, açıklama oranı her ne kadar %70’ler 
oranında kalsa da sosyal bilimler çalışmaları açısından bu değer yüksek olarak kabul edilmektedir. 
İlişkilerin %70’ini bu değişkenlerle açıklayabileceğimiz birinci model sonuçlarına göre milli gelir 
ortalaması %75’in altında olan (görece az gelişmiş)  illerdeki imalat sanayi gelişimi, teşvikler, kentleşme 
oranı ve organize sanayi bölgesi sayılarına bağlı olarak değişmektedir. Pozitif ilişkilerin gözlendiği bu 
durum, bu bölge özelinde kamu politikalarının imalat sanayi gelişimi için etkili olduğunu 
göstermektedir. 
 

Model 2 sonuçları ile birlikte, ilk etapta yapılabilecek yorum değişen lokasyon dinamiklerine 
bağlı olarak ilgili değişkenlerin imalat sanayi dağılımı ilişkilerini açıklamada farklılaştığı olacaktır. %90 
oranında açıklama gücüne sahp olan bu modelde devreye giren bağımsız değişkenler üniversite mezun 
sayısı ve doğrudan yabancı yatırım değeridir. Anlamlı pozitif ilişki, bir başka ifadeyle bu değişkenler in 
sayısal artışı ile artacak olan imalat sanayinden bahsederken, altını çizmemiz gereken durum, milli gelir 
ortalaması %75’in üzerinde olan iller için önemli olan bileşenlerin bölgesel gelişmenin yeni dinamikler i 
olarak insan kapitali ve inovasyon üzerine yoğunlaştığıdır. Bu bölgelerde sanayi, geleneksel olarak 
üretim faktörlerinin niceliğinden çok niteliğine yönelmektedir. 
 
 

Sonuç 
 

İmalat sanayi yer seçiminde lokasyona göre değişen dinamikler hipotezinin sınandığı Türkiye 
odaklı bu çalışma kapsamında farklı boyutlarda elde edilen sonuçlardan bahsetmek mümkün olmaktadır. 
Bunlardan ilki ülkenin içerisinde bulunduğu bölgesel farklılıkların doğu-batı ikileminde devam etmesi 
ve gelişmiş olan bölgelerin aynı zamanda imalat sanayinin yığılma bölgeleri olarak görülmesid ir. 
İkincisi ise imalat sanayinin yoğunlaşmasına etki eden faktörlerin mekana bağlı olarak farklılık 



387 
 

gösterebileceği, bu nedenle de genellemelerden kaçınmamız gerektiğidir. Mekansal veriyi iki farklı 
regresyon modeline yansıtarak anlamaya çalıştığımız bu makalede iki modelde de sadece anlamlı ilişki 
sergileyen değişkenlerin çeşitlenmesi değil aynı zamanda türlerinin de önemli derecede farklılık 
göstermesi önemli bir bulgudur. Milli gelir ortalaması %75’in üstünde olan gelişmiş iller için imalat 
sanayi ile olan ilişkilerinde inovasyon temelli ve dışa dönük bir yapıdan bahsedebiliyorken, geriye kalan 
illerde gözlenen ilişki daha çok kamu desteğinin etkisini öne çıkarmaktadır.  
 

Farklılaşan lokasyona göre değişen bileşenlerden ve etkilerden söz etmenin mümkün olduğu bu 
noktada, bundan sonraki çalışmaların lokalliği ön plana çıkarıcı model ve değişkenler ile üretilmesin in 
elzem olduğu durumunu ortaya çıkarmaktadır. Politikaların mekan odaklı çeşitlenebilmesi ve 
etkinleşebilmesi için bu tarz araştırmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

Araştırmanın en genel ve değerli sonucu elde edilen bulguların Türkiye’nin içinde bulunduğu 
mevcut politik ve teorik sürecin bir yansıması olduğudur. Bu sonuçtan hareketle, konunun geliştirilmes i 
adına, bundan sonraki çalışmaların mekansallık etkisini daha da derinlemesine tartışabilmesi önemli 
olacaktır. Buna baplı olarak da bundan sonraki çalışmalarda lokal regresyon yöntemlerinin aynı 
değişkenlerle Türkiye imalat sanayi üzerinden uygulanması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  
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Notlar 

1 Bu bildiri İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Ferhan Gezici Korten yürütücülüğünde 
(araştırmacılar Burçin Yazgı Walsh ve Sinem Metin) geliştirilmekte olan araştırma projesi 
çalışmalarının bir kısmından üretilmiştir. 
 
2 Metin içerisinde aktarılan Şekil 2,3,4 ve 5 numaralı haritalar araştırma projesi kapsamında Sinem 
Metin tarafından hazırlanmıştır. 
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Türkiye’de Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Örgütlenmesi 

The organization of cultural and creative industries in Turkey 

İ. Erdem Seçilmiş* 

Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Ankara  

Öz: Yaratıcı ve kültürel faaliyetlerin kalkınma ve büyüme üzerine etkileri pek çok araştırmacı tarafından 
incelenmektedir. Ancak bahsi geçen çalışmalar sıklıkla gelişmiş ülkeleri odağına almakta ve asıl analiz edilmeye 
muhtaç olan az gelişmiş ülkeler arka plana itilmektedir. Oysaki kültürel ve yaratıcı endüstrileri (KYE) nispeten 
zayıf olan bu ülkelerin ilgili alanda aşama kaydetmesi sadece kendi refahlar ı için değil küresel gönenç için de 
değerli bir katkı olacaktır. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de KYE’nin örgütlenmesi incelemiştir. İlgili kapsamda 
firma ve işgücü bazında yoğunlaşma katsayıları hesaplanmıştır. Ulaşılan yargı; çalışan sayısını temel alan 
yoğunlaşma metodunun gelişmekte olan bir ülke niteliğindeki Türkiye için daha gerçekçi sonuçları işaret ettiğidir. 
Anahtar Kelimeler: Kültürel endüstri, yaratıcı endüstri, kalkınma, yoğunlaşma katsayısı, Türkiye.  
 
Abstract: The effects of the creative and cultural activities on growh and devlopment have been addressed by a 
growing number of researchers. However, although there is a lack of research about developing countries, most 
studies focus on developed ones. In fact, the improvement of the related sectors in these countries, which have 
relatively underdeveloped creative and cultural industries (CCI), is important not only for their welfare but also 
for global wellbeing. For this aim, this study explores the organization o f CCI in Turkey. The location quotients, 
are calculated by both using firm and employment data. The conclusion, inferred from the analysis, the calculation 
of the location quotient by using employment data seems to be a better option in order to describe the current 
situation.of Turkey as a developing country.  
Keywords: Cultural industry, creative industry, development, location quotient, Turkey. 
 

1. Giriş 

“Yaratıcı endüstri” kavramı; teknoloji ve tasarım ile bağlantılı endüstrileri işaret etmek için son 
dönemde oldukça sık kullanılan bir kavramdır. Literatürde farklı yorumlara rastlanılsa da temel görüş; 
yaratıcı ekonominin yaratıcı endüstrilere ek olarak kültürel faaliyetleri de kapsadığı yönündedir 
(Hesmondalgh, 2002; Marcus, 2005; WF, 2007). Ancak bu çalışma çerçevesinde muğlaklığı önlemek 
amacıyla kültürel ve yaratıcı endüstri (KYE) ifadesi tercih edilmiştir. 

“Yaratıcı ekonomi” kavramı; iktisadi büyüme ve kalkınmayı destekleyen yaratıcı varlıkların 
öncülüğündeki piyasalara vurgu yapmaktadır. Yaratıcı ekonomiyi oluşturan sektörleri; kaynağında 
bireysel yaratıcılık, yetenek ve kabiliyetin yattığı ve fikri mülkiyet haklarının üretilmesi-kullanılmas ı 
yoluyla refah ve yeni iş imkanları yaratabilen sektörler olarak tanımlamak mümkündür (DCMS, 2001:5; 
UNCTAD, 2010:10).Yaratıcı sektörler ekonominin geri kalanından daha süratli büyüdükleri için (AK, 
2007:3); KYE’ye yoğunlaşan ekonomiler için sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmek daha 
kolaydır (DiNoto ve Merk, 1993:41-42). 

                                                             

* İletişim Adresi: e-posta: ies@hacettepe.edu.tr 
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Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Dairesi (DCMS) 1990’lı yılların sonlarında ülke 
ekonomisini kültür/yaratıcı ve yenilikçi odaklı olarak yeniden örgütlemeyi hedeflemiş ve ilgili alanda 
bir sınıflandırma geliştirmiştir. Tasnif dahilinde 13 alt alan tanımlanmıştır. Günümüzde hala 
geçerliliğini koruyan bu temel sınıflandırma içerisinde yer alan sektörler şunlardır: Reklamcılık, 
mimarlık, sanat ve antikalar, el sanatları, tasarım, moda, film ve video, müzik, gösteri sanatları,  
yayıncılık, yazılım, radyo-televizyon, bilgisayar oyunları. 

Yukarıda aktarılan sektörlerin hacmi ve faaliyetleri tüm dünyada çeşitlilik göstermekte; bu 
nedenle de iktisadi etki ve katkıları farklılaşmaktadır. KYE’nin; çeşitli coğrafyalarda sergilediği 
performans GSMH payı olarak Çizelge 1’de aktarılmaktadır. Ek olarak Çizelge 2’de farklı ülkelerde 
kültürel sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı paylaşılmıştır: 

     Çizelge 1. Dünyada KYE payları 

Ülke  GSMH payı (%) Yıl 
Avrupa Birliği 3 2011 
Birleşik Krallık 5 1997-2007 
İtalya 3,5 2011 
İspanya 4,8 2013 
ABD 4 1997-2007 

     Kaynak: UNCTAD (2008), Cooke ve De Propris (2011), Lazzeretti, (2013). 

                     Çizelge 2. Kültürel sektörlerde çalışan kişi sayısı (2009) 

Ülke  Toplam istihdama oranı (%) 
İzlanda 3,2 
Norveç 2,6 
Finlandiya 2,3 
İsveç 2,3 
Danimarka 2,3 
Portekiz 0,9 
Romanya 0,8 
Türkiye  0,4 

                       Kaynak: EUROSTAT (2011). 

Türkiye’de ise bugüne dek KYE’yi inceleyen kapsamlı üç araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmaların tümü il bazındaki envanter raporlarıdır: İstanbul (Aksoy ve Enlil, 2011), Ankara (Güran 
ve Seçilmiş, 2013), İzmir (İZKA, 2013). Bahsi geçen çalışmalarda DCMS ve Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından önerilen sınıflandırma ve kavramlar üzerine temellenen 
melez metodolojiler tercih edilmiştir. 

2. Veri Kaynakları ve Metodoloji 

Literatürde sınıflandırma için tercih edilen ortak bir metodoloji yoktur. DCMS, UNCTAD ve 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araştırma en yaygın 
kullanıma sahip DCMS (2001) yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. DCMS sınıflandırması popüler 
bir yöntem olarak dikkat çekmektedir (Lazzeretti, 2013; Trippl vd., 2013).  

Çalışmada DCMS sınıflandırmasının 2013 sürümü esas alınmıştır. İlgili çerçevede tasnife dahil 
edilecek endüstriler belirlenmiştir. DCMS tarafından yaratıcı olarak tanımlanan endüstri grupları ve 
sektörler NACE Rev.2 kodları ile birlikte Çizelge 3’de aktarılmaktadır (NACE Rev.2; AB tarafından 
iktisadi faaliyetlerin istatistiki sınıflandırması için kullanılan kodlamanın en güncel ve yaygın 
sürümüdür.): 

 
Çizelge 3. DCMS sınıflandırmasına göre yaratıcı endüstriler (2013) 

Yayımcılık  Yazılım ve Programlama 
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58 Yayımcılık faaliyetleri 
58.11 Kitap yayımı  
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin 
yayımlanması  
58.13 Gazetelerin yayımlanması  
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 
 
58.2 Yazılım programlarının yayımlanması 
58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 

 
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  
62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri 
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri   
 
Tasarım ve Moda Tasarımı 
 
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri  

Mimarlık 
 
71.11 Mimarlık faaliyetleri 
 

Reklamcılık ve Pazarlama 
 
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri 
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri  
73.12 Çeşitli medya reklamları için satış  
73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 
 

Fotoğrafçılık ve Diğer Faaliyetler 
 
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri 
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  

Sinema filmi ve Video 
 
59 Sinema filmi, video ve televizyon programları 
yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programı 
faaliyetleri 
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları 
çekim sonrası faaliyetleri  
59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları 
dağıtım faaliyetleri 
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri  

Eğlence ve Sanat 
 
90.0 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri  
90.01 Gösteri sanatları   
90.02 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler   
90.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri   
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi 
 
Kültürel Eğitim 
 
 85.52 Kültürel Eğitim 

Müzik  
 
59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 

Radyo ve Tv 
 
60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri  
60.10 Radyo yayıncılığı  
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 

Kaynak: DCMS (2013)’den yazar tarafından türetilmiştir.  

Çalışmada kullanılan veri seti oluşturulurken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır: Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültür İstatistikleri, TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (yerel birim 
faaliyetlerine göre temel göstergeler), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verileri, ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İstatistik Yıllıklarıdır (işyeri ve çalışan sayılarının illere göre dağılımı). Çalışmanın ilk 
etabında yaratıcı kümelerin tespiti için ilgili endüstrilerde faaliyet gösteren firmalara odaklanılmış ve 
Türkiye için “yoğunlaşma katsayıları (LQ)” hesaplanmıştır.  

LQ analizlerinde temel olarak endüstrilerin sosyal ve coğrafi dağılımlarını belirlemek için 
bölgesel birim yerel işgücü sistemleri kullanılmaktadır (Müstakil iş gücü piyasasına sahip bölgeler i 
işaret eder (Smart, 1974: 252-261)). Ancak Türkiye genelinde bu tip bir veri olmadığı için il bazında 
analiz gerçekleştirilmiş ve öncelikli olarak firma kümelenmesine odaklanılmıştır. Bu yaklaşım 
çalışmada kent merkezlerine daha fazla önem atfedilmesine neden olmuştur. Bu kısıtlar çerçevesine LQ 
indeksi; bir bölgede KYE firmalarının ulusal ortalamalara nispetle yüksek bir yoğunlaşma gösterip 
göstermediğini belirlemek için kullanılmaktadır. 
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Yukarıdaki formülde Efs s bölgesinde KYE’de uzmanlaşmış firma sayısını; Es s bölgesinde 
toplam firma sayısını; Ef tüm ülkede KYE’de uzmanlaşmış firma sayısını; ve E tüm ülkede toplam firma 
sayısını ifade etmektedir. LQ değeri ulusal ortalamalarla karşılaştırıldığında ilgili bölgenin KYE 
yoğunluğunu işaret etmektedir. Eğer LQ birden büyük ise ilgili bölgede yaratıcı endüstri 
kümelenmesinin ulusal ortalamadan yüksektir. Bu sonuç bölgede yaratıcı endüstri yoğunlaşmasın ın 
varlığının göstergesidir. 

 
3. Değerlendirme 

Gerçekleştirilen analizlerde Türkiye’de KYE’de uzmanlaşan 11 il olduğu tespit edilmiştir.  
Çizelge 4’de tüm iller için LQ değerleri aktarılmaktadır. Temel gözlemler Türkiye’de KYE’nin göreli 
olarak gelişmediğini işaret etmektedir. Ancak esas olarak dikkat çeken husus; Türkiye’deki KYE 
yoğunlaşmasının dünyadaki genel izlekten önemli ölçekte farklılaşmasıdır. Beklentiler ile uyumlu 
sonuçlar elde edilmemiştir. Çizelge 4’de de gözlemlendiği üzere yoğunlaşmanın gözlemlendiği iller 
arasında Ankara, İstanbul, Antalya ve Eskişehir gibi yüksek katma değer yaratan yoğun nüfuslu illerin 
yanında; Muş, Bingöl, Hakkari, Tunceli, Siirt, Ardahan ve Batman gibi nispeten seyrek nüfuslu ve 
iktisadi hacmin kısıtlı olduğu illerde mevcuttur. Bu tablo KYE yoğunlaşmasının genelde büyük 
kentlerde gözlemlendiği diğer çalışmalarla uyumsuzluk arz etmektedir (Scott, 2006; Stam vd., 2008; 
Baum vd., 2009). Halihazırdaki gözlemler de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yer 
alan bu illerin genelde endüstride özelde ise KYE’de bir uzmanlığı olmadığı yönündedir. Örneğin; 2010 
yılı için il bazında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya bakıldığında Muş, Bingöl ve Hakkari en 
olumsuz tablonun sergilendiği 10 il içerisinde yer almaktadır. Genelde bu illerde kümelenme -diğer 
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler- kapsamında değerlendirilen -uzmanlaşmış tasarım, fotoğrafçılık, 
tercüme benzeri faaliyetler- ve benzeri alanlarda gözlemlenmektedir. Bahsi geçen illerde yaratıcı 
potansiyeli sınırlı, geleneksel tipte üretim yapan, katma değer üretiminde düşük performans sergileyen 
küçük ölçekli işletmelerin sayıca çokluğunun analizin geçerliliğini etkileme olasılığı söz konusudur. Bu 
nedenle çalışmanın farklı metodolojik yaklaşımlar ile kontrolüne ihtiyaç duyulmuştur. 

Literatürde firmaların gözlem birimi olarak kabul edildiği çalışmalar (Środa-Murawska ve 
Szymańska, 2013) yanında kümelenme eğilimi için firma yerine için işgücü istatistiklerini temel alan 
araştırmalar da mevcuttur (Pratt (1997), Bassett vd. (2002), De Propris (2013)-Birleşik Krallık; Garcìa 
vd. (2003)-İspanya; Trippl vd. (2013)-Avusturya). Bu çerçevede karşılaştırmalı analiz yapabilmek 
amacıyla işgücü yoğunluğu esas alınarak Türkiye için LQ indeksi; bir bölgede KYE çalışanlarının ulusal 
ortalamalara nispetle yüksek bir yoğunlaşma gösterip göstermediğini belirlemek hedefiyle tekrar 
hesaplanmıştır: 

 

Yukarıdaki formülde Eis s bölgesinde KYE’de uzmanlaşmış çalışan sayısını; Es s bölgesinde 
toplam çalışan sayısını; Ei tüm ülkede KYE’de uzmanlaşmış çalışan sayısını; ve E tüm ülkede toplam 
çalışan sayısını ifade etmektedir.  

Çizelge 4. İl bazında LQ (firma) değerleri 

İl LQ firma 
Ankara 1,4682 
Muş  1,3866 
İstanbul 1,3277 
Bingöl 1,2078 
Hakkari 1,1346 
Antalya 1,0741 
Eskişehir 1,0547 

Tunceli 1,0472 
Siirt 1,0464 
Ardahan 1,0356 
Batman 1,0350 
Diyarbakır 0,9805 
Mardin 0,9648 
Muğla 0,9499 
İzmir 0,9481 
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Edirne  0,9456 
Elazığ 0,9392 
Kilis  0,9371 
Düzce  0,9242 
Kocaeli 0,9235 
Kars  0,8987 
Denizli 0,8849 
Bayburt 0,8712 
Bitlis  0,8672 
Şirnak 0,8551 
Malatya 0,8536 
Amasya 0,8518 
Kahramanmaraş  0,8480 
Konya 0,8430 
Isparta 0,8418 
Erzurum 0,8321 
Sinop 0,8249 
Kayseri 0,8247 
Bilecik 0,8218 
Adana 0,8207 
Mersin 0,8197 
Tekirdağ 0,8177 
Sakarya 0,8176 
Iğdır 0,8173 
Bartın 0,8171 
Balıkesir 0,8139 
Ağrı 0,8129 
Bursa 0,8125 
Trabzon 0,8100 
Van 0,8023 
Tokat 0,7966 
Erzincan 0,7891 
Kırıkkale  0,7869 

Şanlıurfa 0,7853 
Hatay 0,7685 
Yozgat 0,7685 
Karabük 0,7673 
Artvin 0,7662 
Afyonkarahisar 0,7542 
Burdur 0,7526 
Aksaray 0,7408 
Yalova 0,7362 
Kütahya 0,7328 
Aydin 0,7304 
Karaman 0,7259 
Zonguldak 0,7214 
Osmaniye  0,7114 
Uşak 0,6963 
Çanakkale  0,6941 
Gaziantep 0,6902 
Çorum 0,6866 
Samsun 0,6776 
Adıyaman 0,6758 
Sivas  0,6656 
Niğde  0,6612 
Kırşehir 0,6469 
Bolu 0,6466 
Ordu 0,6455 
Manisa 0,6346 
Rize  0,6211 
Çankırı 0,5999 
Kırklareli 0,5965 
Nevşehir 0,5937 
Giresun 0,5824 
Gümüşhane  0,5586 
Kastamonu 0,5571 
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Çizelge 5’de istihdam verisi kullanılarak yapılan yeni hesaplamalar aktarılmıştır:  
 

Çizelge 5. İl bazında LQ (çalışan) değerleri 

İl LQ çalışan 
Ankara 1,7448 
İstanbul 1,6406 
Kocaeli 1,1199 
İzmir 1,0495 
Kars  0,9529 
Antalya 0,9367 
Trabzon 0,9315 
Diyarbakır 0,8566 
Malatya 0,8267 
Muş  0,8110 
Van 0,8079 
Eskişehir 0,7733 
Siirt 0,7719 
Iğdır 0,7610 
Isparta 0,7545 
Konya 0,7492 
Hakkari 0,7325 
Erzurum 0,7183 
Ardahan 0,7098 
Batman 0,6884 
Yozgat 0,6883 
Muğla 0,6828 
Sivas  0,6801 
Adana 0,6731 
Mersin 0,6638 
Ordu 0,6614 
Tunceli 0,6604 
Edirne  0,6515 
Tokat 0,6493 
Mardin 0,6491 
Zonguldak 0,6458 
Bingöl 0,6456 
Denizli 0,6383 
Manisa 0,6282 
Tekirdağ 0,6231 
Kırklareli 0,6166 
Yalova 0,6064 
Hatay 0,5929 
Kayseri 0,5901 
Burdur 0,5896 
Bursa 0,5821 
Çorum 0,5809 
Balıkesir 0,5721 
Gaziantep 0,5664 
Bitlis  0,5609 

Adıyaman 0,5590 
Samsun 0,5534 
Sinop 0,5512 
Elâzığ 0,5479 
Kırıkkale  0,5450 
Rize  0,5446 
Erzincan 0,5433 
Afyonkarahisar 0,5309 
Aydin 0,5162 
Şanlıurfa 0,5156 
Kırşehir 0,5147 
Kahramanmaraş  0,5109 
Artvin 0,5092 
Kastamonu 0,5012 
Sakarya 0,5007 
Nevşehir 0,5003 
Düzce  0,4992 
Ağrı 0,4965 
Aksaray 0,4877 
Bartın 0,4876 
Şirnak 0,4831 
Çankırı 0,4824 
Amasya 0,4801 
Karabük 0,4783 
Çanakkale  0,4704 
Bayburt 0,4622 
Bilecik 0,4478 
Karaman 0,4363 
Niğde  0,4263 
Gümüşhane  0,4083 
Kütahya 0,3891 
Osmaniye  0,3807 
Uşak 0,3653 
Giresun 0,3473 
Bolu 0,3287 
Kilis  0,2940 
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Yeni bulgularda Türkiye’de KYE’de yoğunlaşan il sayısı 11’den 4’e inmiştir. 1 değerinin 
üzerinde LQ’ya sahip kentler sırasıyla Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir’dir. Yoğunlaşma görülen 4 
ilin 2010 yılı için hazırlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik indeksinde yer alan ilk 4 il olması istihdam 
verisi kullanılarak elde edilen sonuçların firma sayısı temel alınarak yapılan analizlerden daha gerçekçi 
bir tablo sunduğu işaret etmektedir (Yıldız vd., 2010). Ek olarak bu listede kümelenmenin gözlemlendiğ i 
Kocaeli ve İzmir illerinde daha önce hesaplanan LQ firma değerleri kapsamında yoğunlaşma tespit 
edilmemesi dikkate değer bir husus olarak öne çıkmaktadır. 

Yöntem değişikliği Türkiye genelindeki KYE yoğunlaşma eksikliğinin daha belirgin 
vurgulanmasını sağlamıştır. İstihdama odaklı bu hesaplama ile uzmanlaşma tespit edilen yoğun nüfuslu 
iller Türkiye’nin iktisadi örgütlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu saptama daha önce aktarılan 
benzer çalışmaların bulguları ve beklentiler ile uyumludur. Ancak bu çerçevede dahi en yüksek LQ 
değerinin 1,75’i aşmaması Türkiye’nin arzu edilen büyüme potansiyeline yakınsayamamasın ın 
nedenlerinden biri olarak yorumlanabilir. Çünkü teknoloji ve yaratıcılık odaklı, yüksek katma değer 
yaratan KYE’de tecrübe edilen yoğunlaşmanın doğası itibari ile sürdürülebilir ve hızlı bir kalkınmayı 
da beraberinde getirmesi olasıdır. 

4. Sonuç 
İlgili alandaki veri yetersizliği genelde iktisadi coğrafya özelde kümelenme ekonomisi çalışan 

araştırmacılar için önemli bir problemdir. Bu eserde de benzer sorunlar tecrübe edilmiştir. Yerel işgücü 
sistemleri ile analiz yapmak mümkün olmadığı için öncelikli olarak firma yoğunlaşmaları hesaplanmış 
ancak gerçekçi sonuçlar elde edilememiştir. Bu nedenle il bazında dahi olsa işgücü istatistikleri ile 
kümelenme analizleri tekrarlanmış; en azından daha tatmin edici sonuçlara ulaşılmıştır. Ek olarak 
kullanılan veri setlerinin zorunluluktan ötürü çeşitli kurumlardan derlenmesi zaman zaman veriler 
arasında tutarsızlık gözlemlenmesine neden olmuştur. Çalışmada kullanılan iki yöntem ile elde edilen 
sonuçların ayrışmanın olası nedenlerinin: a) gelişmekte olan ülkelerde gözlemlenen ufak ölçekli firma 
yoğunluğunun yol açtığı sapmalar ve b) küçük firmaların faaliyetlerine olduğundan daha fazla değer 
biçmesi (Clifton ve Cooke, 2009; Lazzeretti vd., 2012) olduğu düşünülmektedir. 

Gözlemlenen tablo KYE yoğunlaşması araştırmalarında Türkiye için istihdama 
odaklanılmasının daha gerçekçi değerlendirmelere ulaşmada faydalı olacağını işaret etmektedir. Ancak 
elbette ki öncelikli olarak kamu kesimi tarafından ilgili alanda sistematik ve tutarlı veri toplanması 
hayati önem taşımaktadır. Son tahlilde; Türkiye hızlı kalkınma için anahtar bir sektör niteliğindeki KYE 
örgütlenmesinde zayıf bir performans göstermektedir. Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı sektörlere daha çok 
odaklanılması yaratılan katma değerin ivmelenerek artmasına neden olacaktır. Çizelge 6’da görüldüğü 
üzere Türkiye’nin 2008-2011 dönemindeki performansı oldukça umut vadetmektedir. Üç yıl içerisinde 
KYE’nin toplam hacmi %38 artış sergilemiştir. İlerleyen dönemde hem kamu hem de özel sektör 
tarafından KYE yatırımların desteklenmesi ve teşviki kalkınma hedeflerine ulaşılmasın ı 
kolaylaştıracaktır. 

Çizelge 6. Türkiye’de KYE’nin gelişimi (2008-2011) 

İktisadi faaliyetler İstihdam 
2008 

İstihdam 
 2011 

2011 yılı toplam 
istihdamına 
% olarak 

İlgili 
dönemdeki 

artış 

İlgili dönemde 
büyüme 

% olarak 
Yayımcılık 2.701 15.258 8  12.557 465 
Yazılım ve programlama 4.901 28.793 15  23.892 487 
Tasarım 2.620 5.000 2,6  2.380 91 
Film ve video 9.293 14.052 7,3  4.759 51 
Reklamcılık 75.512 69.675 36,4  -5.837 -8 
Eğlence-sanat ve kültürel eğitim  15.092 15.798 8,2  706 5 
Müzik 1.225 1.853 1  628 51 
Radyo ve TV 1.632 5.943 3,1  4.311 264 
Fotoğraf 2.401 4.582 2,4  2.181 91 
Mimarlık 23.799 30.680 16  6.881 29 
Toplam 139.176 191.634 100  52.458 38 

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır.  
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Ankara’daki Ticaret Birimlerinin Mekansal Dağılımı ve 

Değişiminin Analizi 

Burcu H. Özüduru1*, Eda Yücesoy2 

1 Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara 

2 Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara 

Öz: Ankara gecekondulaşma, hızlı kentleşme, kentsel yayılma ve dönüşüm gibi birçok değişim süreci geçirmiştir. 
Özellikle son yıllardaki ekonomi politikaları ve yerel/merkezi yönetim müdahaleleriyle kentin arazi kullanımı 
oldukça değişmiştir. Kentte büyük ölçekli, karma kullanım içeren inşaat projeleri ve toplu konut yatırımları hızla 
artmıştır. Bu proje ve yatırımlar kentin önemli arazi kullanımlarına etki etmekte ve kentlinin günlük davranışını 
da değiştirmektedir. Örneğin, Ankara’nın kent merkezi önce Ulus, Kızılay, Kavaklıdere ve GaziOsmanPaşa 
aksında gelişmiş, son yıllarda ise bahsedilen büyük ölçekli yatırımlar ve yer değiştiren kamu alanları ile 
Ankara’nın güneybatı aksında, Söğütözü-Çukurambar yönünde büyümüştür. Bu büyüme diğer arazi 
kullanımlarına da etkilemektedir. Kentsel değişim ve dönüşüme en hızlı cevap veren ve konumlarını değiştiren 
kentsel birimler ticaret birimleridir. Bu çalışmada da, Ankara’daki kentsel değişim/dönüşüm süreci, ticaret 
birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden sorgulanacaktır. 2013 yılı itibariyle Ankara Ticaret 
Odası’na kayıtlı tüm aktif firmaları içeren kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur. Bu firmaların tip ve  açılış 
yıllarına göre mekansal dağılımı analiz edilmiştir. Böylece, Ankara’nın özellikle 2000 yılından sonra geçirmiş 
olduğu süreçlerin etkileri ticaret birimlerinin mekansal dağılımı ve değişimi üzerinden incelenmektedir. Böylece, 
kentsel planlama ve politikaların kentsel büyümeye etkisi anlaşılabilir.  
Anahtar Kelimeler: Ticaret Birimleri, Kentsel Değişim, Kentsel Büyüme, Ankara  

Abstract: Squatters, fast-paced urbanization, urban transformation and sprawl have been some of the urbanization 
processes that shaped the urban structure of Ankara. In particular, in recent years, along with the economic 
policies and interventions of local and central governments, the land use has changed drastically. More 
specifically, the increase in number of large scale, mixed-use construction projects and mass housing investments 
changed the land use and daily behaviour of residents forever. For example, the Central Business District of the 
city has moved from Ulus to Kizilay-Kavaklidere-GaziOsmanPasa axis, and consequently to Sogutozu-
Cukurambar. This shift had a significant influence on urban development. The most responsive urban elements to 
urban change and spatial transformation are commercial unit locations. This study explores the urban 
change/transformation processes in Ankara using spatial distribution and locational change of commercial units. 
A large spatial database of active firms registered to Ankara Chamber of Commerce as of 2013 has been formed. 
Their spatial distribution by business type and opening date after 2000 are analysed to identify the impact of 
planning processes on the spatial distribution of commercial units in Ankara. This will be helpful to identify how 
urban planning and policies will alter urban growth patterns in the future.  

Keywords: Commercial Units, Urban Change, Urban Growth, Ankara 

 
1. Giriş 

Kentler gün geçtikçe daha canlı, karmaşık ve şaşırtıcı olmakta; büyüme şekilleri de hızla 
değişmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra 1999 Marmara Depremi’nin etkileri de göz önünde 
bulundurularak, sayıları hızla artan büyük ölçekli kentsel projeler ile gelişmekte olan küresel kentlerde 
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bu değişim farklı boyutlarda gözlenmektedir.  Kentsel büyüme ve değişim, şehir planlama ve kent 
coğrafyası araştırmalarında, alternatif kentsel dönüşüm, kentsel büyüme ve gelişim modelleri ile 
açıklanmaya çalışılmış, söz konusu modellerin sosyal ve ekonomik etkileri tartışılmıştır. Büyük 
metropoliten kentlerin büyüme ve değişimini şekillendiren ve çerçeveleyen mekansal örgütlenmenin en 
önemli göstergeleri arazi kullanım ve yol ağı örüntüsüdür. Metropoliten kentlerdeki arazi 
kullanımlarının ve yol ağının bugünkü mekansal örgütlenmesinin arkasında tarihsel, biçimsel, işlevsel, 
sosyal, ekonomik birçok neden bulunmaktadır. Bir yanda bu nedenleri yönlendirmek üzere kentsel 
politikalar tasarlanmakta, diğer tarafta ise yol ağı morfolojisi ve arazi kullanımı arasındaki ilişkin in 
ortaya konulması için planlama ve coğrafya disiplinlerinde yeni kavrama araçları geliştirilmektedir.   

Yol ağı morfolojisi ve arazi kullanımı arasındaki ilişkinin ortaya konulması (merkezilik 
derecesi, yoğunluk, bağlanabilirlik), sadece arazi kullanımını yönlendiren sosyo-ekonomik 
değişkenlerle bugünkü kent morfolojisinin ilişkilendirilmesi hakkında değildir. Bunun ötesinde, kentsel 
sektörler ve parçaları hakkında, örneğin Merkezi İş Alanları (MIA) ve alt merkezlerin özellikle de 
perakende sektörü ve ilgili hizmet birimlerinin oluşum ve gelişimi hakkında da önemli bilgi sağlama 
potansiyeli taşımaktadır. Bu sayede kentsel büyüme ve değişimi prensipleri de açıklanabilir.  

Bu çalışmanın amacı Ankara’daki mekansal örgütlenmeyi yol ağı ve arazi kullanımı arasındaki 
ilişkiyi inceleyerek, kentin nasıl değişmekte olduğunu, kentsel yatırımların kentsel sistemlere özellikle 
2000 yılı sonrasında nasıl etki ettiğini anlamaya çalışırken, kentin en önemli arazi kullanımlarından biri 
olan ticaret birimlerinin mekansal dağılımını ve değişimini analiz etmektir. Böylece, kentsel talebe göre 
kentin gelişiminin nasıl değiştiğini anlamak mümkün olacaktır. Bu bildiride ele alınan sadece ticaret  
birimlerinin mekansal dağılımlarıdır. Bu analiz daha sonra mekansal örgütlenmeye ve kentsel gelişim 
kalıplarına dair pekçok ipucu verebilecektir.  

2. Kentsel Büyüme ile Mekansal Ağlar Arasındaki İlişki 

Kentlerin mekansal yapısı ve kentsel sistemlerin kurgusu uzun yıllardır kent planlanlama 
literatüründe tartışılmaktadır. Öncelikle Merkezi Yerler Kuramı (Christaller, 1933; Lösch, 1940) ile 
ortaya çıkmış olan bu tartışma, daha sonra kentsel yapının ağlar üzerinden tanımlanmaya başlanması ile 
farklı bir açıdan incelenmeye başlamıştır. Merkezi Yerler Kuramı ile daha önce bir hiyerarşik düzene 
göre konumlanması beklenen kentsel işlevlerin, artık belirgin bir hiyerarşik düzen ile değil, daha 
rastlantısal şekilde konumlandığı görülmektedir. Ağ yoğunluğu kentlerin çok-merkezli işlevsellik ler i 
üzerinden değerlendirilmektedir (Vasanen, 2012). Bu işlevselliklerin arka planındaki düzenini 
anlayabilmek ise mekansal ağların incelenmesiyle mümkündür.  

İşlevlerin mekansal ağlar üzerindeki konumları, kentin mekansal yapısı, büyüme kalıpları gibi 
birçok önemli özelliğini etkilemektedir. Örneğin, kentin merkezilik (centrality) derecesi günlük yapılan 
yolculuk sayısı ve kent merkezinde çalışan kişilerin sayısının kentteki toplam yolculuk sayısı ve çalışan 
sayısı ile oranlandığında ölçülebilmektedir (Burger vd., 2011) ve kentin tek merkezli ya da çok merkezli 
bir yapıda olup, olmadığının önemli bir göstergesi olmaktadır. Benzer bir yaklaşım, birden fazla 
konumda yer seçmiş olan kentsel hizmet alanları üzerinden de incelenebilmektedir. Meijers (2007) 
birden fazla konumda yer seçmiş hastane ve lise birimlerinin kent ile ilişkisini ampirik olarak 
incelemektedir. Bu birimler çok merkezli bir kentsel bölge oluşturacak şekilde yerseçmekte ve kent içi 
ilişkilere örnek olabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. Benzer bir şekilde DeGoei vd. (2010) yerçekim 
modelini kullanarak kentsel ağ sistemini ve değişimi modellemekte; ulaşım ağında insanların günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık yolculuklarını ile davranışlarını inceleyerek, bölgesel ölçekteki altyapının kent, 
yerel işletme ve yatırımlar ile bunların planlama kalıpları üzerindeki etkisini analiz etmektedir.  

Ayrıca, kent merkezlerinin değişimi de mekansal ağlar üzerinden incelenebilmektedir. Vasanen 
(2012) Finlandiya’da seçtiği 3 alt bölgedeki alt merkezler ile kent merkezi arasındaki ilişkiyi, kentin 
işlevsel, morfolojik yapısı ile nüfus ve işgücü arasındaki ilişki çerçevesinde kurgulamaktadır. Giuliano 
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(1991) ise Los Angeles’daki alt merkez ve kümelenme biçimlerini inceleyrek kentin yapısını 
çözümlemeye çalışmakta; diğer çalışmalardan farklı olarak MİA’ya olan uzaklık ve yoğunluk yerine 
işyerine yapılan günlük yolculukları kümelenme ölçütü olarak kullanmaktadır. Başka bir çalışmada ise 
Giuliano ve Small (1999) Los Angeles’taki alt merkez değişiminin ve kentin büyümesini ekonomik 
verimlilik, işgücünün erişimi ve ulaşım sistemlerinin etkinliği ile ölçmektedir. Anderson ve Bogart 
(2001) merkez-alt merkez ilişkisi ile kümelenme konularında yaptıkları ampirik analizler sonucunda 
metropolitan yapının değişiminde firmaların rastlantısal yayılımı yerine sistematik bir değişim 
gözlemlenmektedir. Kentin desantrilizasyonu işgücünün de alt merkezlerdeki desantrilizasyonu ile 
güçlenmektedir. Böylece, kentlerin mekansal ağları merkez-alt merkez ilişkisini de ortaya koymakta 
kullanılabilmektedir.  

3. Ankara’nın Geçirdiği Kentsel Büyüme ve Değişim Süreçleri  

Ankara’nın gelişimi 1925’lerden bu yana çeşitli plan öngörüleriyle şekillenmiştir. 2000 yılından 
sonra, özellikle 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nın hazırlanmasında dahi 
makroform stratejisi olarak parça planların koordinasyonu ve revizyonu yapılmasına çalışılmıştır. Bu 
planın onaylanmasından sonra da Ankara’daki gelişmeler parça planlarla ya da plan eklemeleri ile 
gerçekleşmeye devam etmiştir. Örneğin, Ankara’nın 1970’lerde öngörülen desantrilizasyon 
politikalarının bir sonucu olarak, 1990’larda koridor gelişmesi ile devam etmesi ve bu gelişmelerden bir 
tanesi olan Çayyolu’ndaki gelişmeler parça planlarla gerçekleşmiştir. 2010 yılında yapılan bir çalışmada 
parça planlarla gelişen alanın ilk plandan çok fazla olduğu ve toplam planlı alanın önemli bir bölümünü 
oluşturduğu vurgulanmaktadır (Balta ve Eke, 2010). Aynı durum, Ankara’daki diğer yeni gelişmekte 
olan alanlarda da görülmektedir. 

Bugün Ankara farklı ölçek ve ilişkiler ağı içinde değişik boyut ve bağlamlarda kentsel değişim 
ve dönüşüme konu olmaktadır. Son 10 yılda inşaat sektörünün gelişmesi, ekonomik değişim, yerel ve 
merkezi hükümetlerin gecekonduları iyileştirme çabası ile inşaat yatırımlarına olan desteği Ankara 
kentinin de oldukça hızlı bir biçimde büyümesine neden olmuştur. Uydu kentlerin oluşumu ve büyük 
ölçekli, karma kullanımlı yatırımlar bu büyümede önemli rol oynamışlardır. Ankara’nın kent merkezinin 
ve önemli arazi kullanımlarının desantrilizasyonunda önde gelen 1980 ve 90’lı yıllarda gelişen Batıkent 
ve Çayyolu yerleşimlerinin uydu kentler olarak ciddi bir nüfusu çekmiş olması Ankara makroformunun 
gelişiminde etkili olmuştur. Ayrıca, bu yerleşimler ile birlikte kent, çepere doğru yayılmaya başlamış 
ve diğer kullanımların da desantrilizasyonuna neden olmuştur. Yeni alışveriş merkezlerinin özellikle 
kentin büyüme yönünde, yani batı ve güneybatı akslarında yer seçmesi bu durumun bir göstergesidir.  

1999’daki Marmara Depremi’nden sonra kentsel dönüşüm kavramı Türkiye pratiğinde önem 
kazanmış ve uygulamaları kentin çeperindeki gecekondu alanlarında, kaçak yapılaşmış ve ıslah imar 
planları ile daha da sağlıksız hale gelmiş kentsel alanlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Bu da kentin 
gelişme kalıplarını etkileyen nedenlerdendir. 2000’li yıllardan sonra bu değişimin boyutları 
araştırmacılar tarafından incelenmiş, uygulamalarının ise özellikle kentsel alanlarda yenileme, apartman 
alanlarının iyileştirilmesi, yeni siteler ve kapalı yerleşim alanlarının yeniden geliştirilmesi, tarihi konut 
alanlarının soylulaştırılması olarak özetlenmiştir (Ataöv ve Osmay, 2007).  

Tüm bu süreçlerin bir sonucu olarak bu çalışma çerçevesinde özellikle incelenen ticaret 
birimlerinin konumları ile yakından ilişkili olarak merkezi iş alanının kayması da önemli bir süreç 
olmuştur. Ankara’nın kent merkezi planlama dönemleri boyunca önce güney aksında (Ulus-Kızılay -
Kavaklıdere-GaziOsmanPaşa) daha sonra yeni gelişme alanı olan güney batı aksında (Söğütözü -
Çukurambar) gelişmiştir. Bu gelişim ticaret birimlerinin yerseçimlerinin kümelenmesinden de 
anlaşılabilmektedir.  
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4. Veritabanı Özellikleri 

Bu çalışmada, 2013 yılı itibariyle Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm aktif firmaları içeren 
kapsamlı bir veritabanı oluşturulmuştur. Veritabanında her bir firmanın ünvanı, tam adı, adres ve 
iletişim bilgileri, kuruluş yılı (gün-ay-yıl), faaliyet alanı (NACE kodlarına göre), nevi, derecesi ve eğer 
kaydı iptal edildiyse nedeni ile birlikte iptal gün-ay-yıl bilgilerini içeren Ticaret Sicil Kütüğü verileri 
bulunmaktadır. Mekansal bilgiler, Ticaret Sicil kayıtlarında halihazırda sadece adres bilgileri olarak 
bulunmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde sıklıkla kullanılan detaylı posta kodları, ülkemizde de var 
olmasına rağmen, gündelik hayata girmediği için kullanılmamaktadır. Bu durum veritabanının herhangi 
bir mekansal analizde kullanılabilmesi için analiz birimi (unit of analysis) üzerinden kodlama 
yapılmasını gerektirmektedir. Mekansal modelleme ve analiz için ATO kayıtlarında yer alan adres 
bilgileri coğrafi kodlama (jeokodlama) yapılmıştır.  

Ticaret Sicil kayıtlarında sektörel bilgiler NACE kodları ve bağlı olunan ATO meslek oda 
bilgisi üzerinden verilmektedir. NACE kodu uygulaması 1996 yılından itibaren başlasa da etkin ve 
yaygın uygulama (özellikle ticaret odaları kapsamında) ancak 2008 yılı ve sonrasında geçerlilik 
kazanmıştır. Böylece, keyfi ya da tercihli bir sınıflama yerine, Maliye Bakanlığı kayıtları esas alınarak 
firma bazında tespit edilen en yüksek cironun sağlandığı sektör, o şirketin esas faaliyet kodu olarak 
belirlenmiştir. 

Çizelge 1. ATO Kayıtlarının İlçelere Göre Dağılımı 

İlçe adı İlçe kodu İşyeri sayısı %  

Çankaya 1231 77.335 42,4 

Yenimahalle 1723 38.082 20,9 

Altındağ 1130 23.841 13,1 

Keçiören 1745 15.559 8,5 

Mamak 1746 9.049 5,0 

Etimesgut 1922 7.553 4,1 

Sincan 1747 6.465 3,5 

Ayaş  1157 2.304 1,3 

Pursaklar 2034 1.251 0,7 

Kazan 1815 553 0,3 

Çubuk 1260 99 0,1 

Diğer İlçeler (Gölbaşı, Akyurt, Elmadağ , 
Kalecik, Bala) 1744 253 0,1 

  TOPLAM 182.344 100,0 

 

ATO veritabanı 2013 yılına ait Ankara ilinde konumlanan ticari faaliyetlerin kayıtlarından 
oluşmaktadır. ATO 2013 datasında 703 mahalleye ilişkin 182.344 kayıt bulunmaktadır. Daha sonra 
mahalle ve ilçe kodları ile X, Y koordinatları veritabanına manuel olarak işlenmiştir. Bu kodlamaya 
göre, kayıtların %42,4’ü (77.335 kayıt) Çankaya ilçesinde, %20,9’u (38.082 kayıt) Yenimahalle 
ilçesinde, %13,1’i (23.841 kayıt) Altındağ ilçesinde, %8,5’i (15.559 kayıt) Keçiören ilçesinde, %5’i 
(9.049 kayıt) Mamak ilçesinde bulunmaktadır (Çizelge 1). Ayrıca Etimesgut ilçesinde 7.553 kayıt 
(%4,1); Sincan ilçesinde 6.465 kayıt (%3,5) ve Ayaş ilçesinde 2.304 (%1,3) bulunmaktadır. Kalan 
veriler (%1,2) de diğer ilçelerdedir.  
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Çizelge 2’de görülen 2013 yılı ATO kayıtlarının NACEKOD Sınıflaması dağılımına göre 
%37,8 ile Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı sektörü 
Ankara’daki ticaret faaliyetlerinin en önemlileridir. Bunları %16,3 ile İnşaat sektörü, %12,1 ile İmalat 
sektörü, %6,4 ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri ve %5,8 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik 
Faaliyetler sektörleri takip etmektedir.  

Çizelge 2. Ankara sektörel faaliyetlerin dağılımı (nacekod) 2013 - ATO ticaret sicil kütüğü* 

Ticari Faaliyet Sektörü Mutlak Sayı %  

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 68.860 37,8 

İnşaat 29.665 16,3 

İmalat 22.038 12,1 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 11.580 6,4 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik  aaliyetler 10.564 5,8 

Ulaştırma ve Depolama 5.751 3,2 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 5.029 2,8 

Bilgi ve İletişim 4.929 2,7 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 4.666 2,6 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 4.453 2,4 

Gayrimenkul Faaliyetleri 3.938 2,2 

Eğitim 2.752 1,5 

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 2.349 1,3 

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 1.676 0,9 

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 1.379 0,8 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 1.111 0,6 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 951 0,5 

Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 364 0,2 

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 278 0,2 

Uluslararası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 8 0,0 

Hanehalklarinin Işverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik 
Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 3 0,0 

Toplam 182.344 100,0 

*Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması, NACE Rev.2'ye göre kodlanmıştır.  

5. Ankara’daki Ticaret Birimlerinin Mahallelere Göre Mekansal Dağılımı  

NACE sınıflaması dışında ATO kayıtlarının mahallelere göre mekansal dağılımı da 
incelenmiştir. Şekil 1’de tüm merkez ilçe mahallelerdeki kayıtların dağılımı gösterilmektedir. 
Beklendiği üzere, ticaret kayıtlarının büyük çoğunluğu özellikle kent merkezi ve Çankaya ilçesinin 
güneyi ile kentin ana arterleri olan İstanbul ve Eskişehir devlet yollarının etrafında konumlanan 
mahallelerde yoğunlaşmaktadır. Yıllara göre ticaret birimlerinin konumlarına göre ortalama merkez 
(Mean Center) analizi yapıldığında ise Şekil 2’de görüldüğü üzere, merkezin 1994-2003 yıllarında Eti 
Mahallesinin batısından 2004-2013 yıllarında Emniyet Mahallesinin batısına kaydığı belirlenmiştir3. Bu 

                                                             
3 Haritalarda yıldız ikonları ile ifade edilmektedir.  
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coğrafi ve sadece ticaret birimlerine dayalı analiz ile de kentin merkezinin son 10 yılda batıya doğru 
kaydığı görülmektedir.  

Şekil 1. Ankara ticaret birimlerinin mahallelere göre mekansal dağılımı 

 
Şekil 2. Mahallelere göre ticaret birimlerinin ortalama merkezinin zamana göre değişimi 

 

 

 

2004 20131994 2003
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6. Sonuç 

Bu çalışma kapsamında Ankara kentinin gelişimi ticaret birimlerinin konumları ile yakından 
ilişkili olarak uydu kentleşme ve büyük ölçekli yatırımlar ile kentin değişimi/dönüşümü, merkezi iş 
alanının kayması açılarından ele alınmıştır. Ticaret birimlerinin yerseçimlerinin değişimi ile karmaşık 
yapıdaki kentlerin yol ağı arasındaki ilişkinin incelenmesi kentin nasıl değiştiğini ortaya koyacaktır. Bu 
açıdan arazi kullanımı değişiminin incelenmesi gerekmektedir. Ticaret birimleri kentsel değişimlere en 
hızlı cevap veren arazi kullanım ögeleri olması dolayısıyla önemli bir araç olarak kullanılabilir. Yıllara 
göre bu birimlerin konumları incelendiğinde, analiz ve bulgulara göre kentin en önemli parçalarından 
biri olan merkezi iş alanının kayması görselleştirilebilmiştir. Daha sonra, mekansal ağ analizler i 
yardımıyla yaratılacak detaylı indeksler (bağlanabilirlik, yoğunluk, merkezilik, vb.) aracılığı ile kentin 
diğer değişim ve dönüşüm süreçlerine dair bilgi elde edilecektir. Bunlar kentin büyüme yönü ve gelişim 
kalıpları ile arazi kullanımının değişim süreçlerini açıklayacak, şehir plancıları ve kent coğrafyacılar ı 
için önemli göstergeler olacaktır.  

Teşekkür: Bu çalışma yazarların yürüttüğü ‘Mekansal Örgütlenmenin Kentsel Büyüme ve Perakende 
Performansı Üzerindeki Etkileri: İstanbul ve Ankara’nın Mekansal Ağlarından Bulgular’ başlıklı 
SOBAG 113K138 Nolu Araştırma Projesi kapsamında üretilmiştir. Bu destekten dolayı TÜBİTAK’a 
teşekkür ederiz.  

Referanslar 

Anderson, N.; Bogart, W. (2001) “The structure of sprawl, identifying and characterizing employment centers in polycentric  
metropolitan areas”, American Journal of Economics and Sociology, 60(1), 147-169. 

Ataöv, A.; Osmay, S. (2007) “Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım”, METU JFA, 24(2), 57-82. 

Balta, Ö.; Eke, F. (2011) “Spatial reflection of urban planning in metropolitan areas and urban rent: A case study of Cayyolu , 
Ankara”, European Planning Studies, 19(10), 1817-1838. 

Burger, M.J.; De Goei, B.; Van der Laan, L.; Huisman, F.J.M. (2011) “Heterogeneous development of metropolitan spatial 
structure: Evidence from commuting patterns in English and Welsh city regions,1981-2001”, Cities, 28(2), 160-170.  

Christaller, W. (1933) Central Places in Southern Germany (çeviren: Baskin C. (1966)), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.   

De Goei , B.; Burger, M.J.; Van Oort, F.G.; Kitson, M. (2010) “Functional polycentrism and urban network development in 
the Greater South East, United Kingdom: Evidence from commuting patterns, 1981-2001”, Regional Studies, 44(9), 
1147-1170. 

Giuliano, G. (1991) “Sub-centers in the Los Angeles region”, Regional Science and Urban Economics, 21(2), 163-182. 

Giuliano, G.; Small, K.A. (1999) “The determinants of growth of employment sub-centers”, Journal of Transport Geography, 
7, 189-201. 

Lösch, A. (1940) The Economics of Location (çeviren: Woglam W.H.; Stolper W.F. (1954)). Yale University, New Haven, 
CT.  

Meijers, E. (2007) “From central place to network model: Theory and evidence of a paradigm change”, Tijdschrift voor 
economische en sociale geografie, 98(2), 245-259. 

Vasanen, A. (2012) “Functional polycentricity: examining metropolitan spatial structure through the connectivity of urban sub-
centres”, Urban Studies, 49(16), 3627-3644. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 
 

Sınır Bölgeleri Geri Kalmışlığa Mahkûm mu? Bir Alternatif 

Olarak Sınır Ötesi İşbirlikleri1 

Are border regions obliged to under-development? Cross-border cooperations 
as an alternative 

Defne Dursun* 

ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı  

Öz: 20. Yy.’ın ikinci yarısından itibaren tüm yerleşmeler ağsal ilişkilerinin düğüm noktası olarak düşünülmeye 
başladı. Alansal temsil sistemlerinden ağsal temsil sistemlerine böylesi bir geçiş yersizleşme ve yeniden 
yerselleşme süreçlerini takiben sınırların bulanıklaşmasına neden oldu. Oysa Westphalia anlaşması sonrası 
katılaşan ulus devlet sınırları hala varlığını devam ettirmekteydi. Mevcut sınırların oluşması sınır bölgelerinin 
gerçek ilişki ağlarından koparılması, pazar alanlarının sınırlandırılmasına ve sonuçta bu bölgelerin dünyanın en 
az gelişmiş ve en çok dışlanmış bölgeleri haline gelmelerine neden oldu. Ancak ağsal ilişkilerin yoğunluk 
kazanmasıyla başlayan süreç sınır ötesi işbirliklerinin kurulabilmesine olanaklı kılarak bu geri kalmış bölgeler 
için yeni fırsatlar doğmasını sağladı. Bu makalede ülkemizde çok da tartışma alanı bulamamış sınır ötesi 
işbirliklerine ilişkin kavramsal bir çerçevenin ortaya konmasından sonra farklı coğrafyalarda gerçekleşen dünya 
örnekleri tartışılacaktır. Ardından Türkiye sınır bölgelerindeki mevcut durum kısaca incelenecek ve Hopa-Batum 
sınır bölgesi deneyimi üzerinden sınır ötesi işbirliklerinin Türkiye sınır bölgeleri için bir kalkınma stratejisi 
alternatifi olup olamayacağı araştırılacaktır  
Anahtar Kelimeler: Sınır Ötesi İşbirliği, Sınır Bölgesi, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Dünya Örnekleri, Hopa-
Batum 

 
Abstract: Through the second half of the 20th century, together with the transition of representation systems from 
areal to networks, the settlements began to be contemplated as nodes of their network relations. this transition 
had resulted with the blurring of the borders causing a regional urbanization through two processes running 
together: de-territorialization and re-territorialization. However, existing Westphalian borders cause border 
regions not to operate in their actual network areas and thus become the least developed and most excluded 
regions of the world. Nevertheless, the transition in the representation systems provided the establishment of cross-
border co-operations that then provided new opportunities for the development of these border regions. In this 
article, following a brief conceptualization of cross-border co-operations, three world experiences from different 
geographies will be given. Thus, this paper attempts to expose the peculiar development trajectories of Turkey 
examining the legal structure and cross-border relations between Georgia and Turkey (Batumi-Hopa).  
Keywords: Cross-Border Cooperation, Border Regions, Local and Regional Development, World Examples, Hopa-
Batumi 

1. Giriş 

Dünya politik haritası yüzyıllar boyunca birçok değişim yaşamıştır ve bu süreçten en çok 
etkilenen de sınır bölgeleri olmuştur. Modern devlet sisteminin temel prensiplerini yansıttığı kabul 
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edilen Westphalia düzeni, öncesindeki tüm karmaşaya bir düzen getirmeyi hedefliyordu. Böylece, 
yaklaşımın temelini oluşturan egemenlik düşüncesi sayesinde sınırlarla belirlenen bir alan içerisinde 
oldukça yüksek düzeylere ulaşabilen kontrol mekanizmasının meşruiyeti sağlanıyordu. 20 yüzyılın 
ikinci yarısında coğrafi temsil biçimleri alansal temsilden ağsal temsile geçmeye başladı. Bunun 
sonucunda yerleşimler ağsal yapının ve ilişki sistemlerinin odak noktaları olarak düşünülmeye ve 
tasarlanmaya başladılar. Alansal temsil sistemlerinden ağsal temsil sistemlerine böylesi bir geçiş 
sınırların bulanıklaşması ve sonunda da “sınırsız dünya” yanılsamasını doğurdu.  

Oysa Westphalia anlaşması sonrası netleşen ulus devlet sınırları hala varlığını devam 
etirmekteydi. Sınır bölgelerinin gerçek ilişki ağlarından koparılması pazar alanlarının 
sınırlandırılmasına neden oluyordu.  Bu yapı içerisinde ağ ilişkilerinin sağladığı pozitif dışsallıklardan 
faydalanmak kalkınma stratejilerinin odağı haline geldi ve bu stratejileri dönüştürmeye başladı. Ancak 
konumları ve kısıtlı pazar alanları nedeniyle dezavantajlı durumda bulunan sınır bölgeleri bu dönüşüm 
sürecinden faydalanamadıklarından bugün halen ekonomik açıdan en geri kalmış alanlar olarak öne 
çıkmaktadırlar (Zillmer,2005).  

Kentlerin artık bölgelerindeki aktivitelerin toplamı olarak kabul edilmeye başlandığı bu süreçte, 
sınırlar daha geçirgen hale gelmiş ve kentleşme artık bölgesel düzeyde ele alınmaya başlamıştır. Bu 
durum, birbirleri ile parallel ilerleyen yersizleşme ve yeniden yerselleşme olarak adlandırılabilecek iki 
süreç eşliğinde bölgesel kentleşmenin öne çıkması ve sınırların giderek bulanıklaşması ile sonuçlandı.  
Yersizleşme süreci “ulus devletin sonu” ve “sınırların olmadığı dünya” tezleri (Ohmae,1990, 
Anderson,1995; Anderson and O’Dowd; 1999) çerçevesinde sınırların ortadan kaltığı yanılmasın ı 
desteklerken; yeniden yerselleşme süreci uluslararası sınırların yok olmadığı ancak formlarının ve 
fonksiyonlarının değiştiğini gösterdi. Yakınlık, karşılıklı ilişkiler, tamamlayıcılıklar ve bağımlılıklardan 
faydalanmak ve bu sayede ekonomik aktivitelerin çeşitlenerek artması her iki taraf için de yerel ve 
bölgesel ekonomik kalkınmayı beraberinde getiriyordu. Sınır bölgelerinde hem üretici endüstriler hem 
hizmet sektörleri birbirleri ile işbirliğine girerek bölgenin örtülü bilgisinden faydalanıyor ve kurulan bu 
işbirliği ilişkileri üzerinden sosyal bir yapı oluşturuyorlardı. Böylece ekonomik, sosyal ve politik olarak 
entegre olmuş ve sınır bölgesinin tüm potansiyellerinden faydalanan kentsel yığılma alanları; toplumsal 
ve ekonomik olarak birleşmiş ikiz kardeş bölgeler;  (Mendoza,2002; Hanson,2001) “Sınır Ötesi 
İşbirlikleri” (SÖİ) geliştirmeye başladılar. Üstelik kurulan bu işbirlikleri yalnızca ekonomik kalkınmayı 
sağlamakla kalmıyor aynı zamanda kendi ağ sistemi içerisinde sosyal ve teknik altyapı, çevre, 
sanayileşme gibi kentsel problemlerin çözümünü de getiriyordu.  

Bu yapı içerisinde her sınır bölgesi kendi karakteristiklerine bağlı olarak farklı bir gelişme 
hikayesi sergileyebilmektedir. Bu çalışmada öncelikle farklı nitelikleriyle öne çıkan örnekler 
incelenecek daha sonra Türkiye’nin sınır bölgelerine ilişkin deneyimleri özetlenerek özellikle Gürcistan 
sınır bölgesindeki gelişmeler çerçevesinde SÖİ’nin durumu tartışılacaktır.   

2. Sınır Ötesi İşbirliklerinin Kavramsal Çerçevesi  

Sınır ötesi işbirlikleri en genel haliyle komşu sınır bölgeleri arasında kurulan, merkezi 
otoritelerin doğrudan dahil olmadığı yerel ve bölgesel işbirlikleri olarak tanımlanabilir (Schmitt-
Egner,1998 in Perkmann,2003; Boman,2005; Gabbe,2005). Bu işbirlikleri temelde bu bölgelerin 
konumlarından kaynaklanan dezavantajlarının azaltılmasını ve ortak yaşam alanlarının korunmasını ve 
kalkınmasını/gelişmesini amaçlar. Bu çerçevede sadece ekonomik bir işbirliği içermemekte; aynı 
zamanda yerel topluluklar ve yöneticileri arasında iş stratejileri ve güven ortamı üzerinden bir 
entegrasyon sağlamayı da hedeflemektedir. 

Sınır bölgeleri incelendiğinde genellikle bu gölgelerde yaşayanların sınırların katılığını ve bu 
katılığın yarattığı sorunları aşmak için üretiikleri öznel/yerel stratejilerle bu bölgelerde dönüşümün 
başladığı görülmektedir. Ancak küresel teknolojilerin gelişimi, hızla yayılına ekonomik küreselleşme 
ve son olarak da komünist bloğun çöküşü zamanla uluslararası ekonomik entegrasyonun gelişmesin i 
sağlamıştır. Giderek yoğunlaşan bu ekonomik ve sosyal ilişkiler yukarıda bahsedilen yeni bölgeselleşme 
formlarını etkilemiş ve küresel mekansal yeniden örgütlenmelerle sonuçlanmıştır. Bu durum kaçınılmaz 
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olarak sınır kontrollerinin değişimine neden olmuştur. Geçmişte sadece güvenlik konularına odaklanan 
ve daha çok bölücü ve dışlayıcı etkiye sahip sınır kontrolleri zamanla insan akımlarını ve sınır ticaretini 
düzenleyen yeni bir çerçeveye oturarark daha bütünleştirici bir şekle dönüşmüştür. Bu süreçte sınır 
bölgeleri dünyanın birçok yerinde boş koridorlar ya da en iyi ihtimalle geri kalmış yerleşimlerin 
bulunduğu alanlar iken büyük metropollere, sosyal ve ekonomik olarak bütünleşmiş iki/kardeş kentlere 
dönüştü. 
 Tabii ki bu genel çerçeve tüm sınır bölgeleri için aynı şekilde işlememiştir. Bütün sınır ötesi 
işbirlikleri incelendiğinde bölgesel ayrışma ile bölgesel entegrasyon süreçlerinin birarada yaşandığı, 
ama yere ait farklılaşan ekonomik, politik, sosyal ve tarihsel arkaplanlara bağlı olarak farklı yönler 
izledikleri ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda iletişim engelleri, düşük güven ortamı, yetersiz altyapı 
ve uygun olmayan yasal düzenlemeler gibi içsel faktörler nedeniyle sınır ötesi ilişkiler engellenirken;   
bazı bölgelerde çok daha farklı faktörlerin etkisi ile bölgesel entegrasyon/bütünleşme 
sağlanabilmektedir. Bu bölgelerde ortak bazı kaynakların paylaşılması ve tarihsel arkaplanın olumlu 
etkilerinin yanında yeni işlevsel ve ekolojik mekanların varlığı/oluşması, bölge oluşturma süreçlerinin 
etkisiyle meydana gelen eşitsiz gelişme dinamikleri ve gri (kayıtdışı) ve kara (kaçakçılık ile sağlanan 
kayıtdışılık) ekonomilerin varlığı da önem kazanmaya başlamıştır. Açıkça görülmektedir ki, sınır ötesi 
işbirlikleri; katılımcıları ve ilişkilerin geçirgenliği temelinde çok farklı ölçeklerde 
gerçekleşebilmektedir. Ve özellikte en başta ekonomik gelişmeyi sağlamayı ve mevcut kentsel ve 
yaşamsal problemlerin çözülmesini amaçlamaktadır.  Jessop (2003) bu yapıyla ilgili olarak dokuz farklı 
işbirliği modeli ortaya koymaktadır: (1) Gri ve kara ekonomiler; (2) ortak tarihsel geçmiş ve paylaşılan 
kaynaklar; (3) birbirini tamamlayan yerleşimler/metropoliten hinterlandın sunduğu dışsal ekonomiden 
faydalananlar; (4) ulusal ölçeğin yeniden dengeye getirilmesini amaçlayanlar; (5) yeni fonksiyonel 
ekonomik ve ekolojik alanların yaratılması; (6) ulusal ölçekteki krizin yarattığı kariyer ve kurumsal inşa 
girişimleri; (7) ulusal ölçeği yıkan ulus üstü organlar; (8) bölge inşa süreciyle ilgili değişen, düzensiz 
gelişmeler; ve (9) çokuluslu bölgesel devletler içerisinde ulus inşa projeleri. Bu çeşitlilik aslında SÖİ’nin 
kurulmasında iki temel sürecin birlikte işlediğini göstermektedir: yerel liderlerin çeşitli üstlenmeleri ile 
gerçekleşen aşağıdan yukarı bir süreç ve devlet müdahalelerinin etkisini de kapsayan yukarıdan aşağı 
bir süreç. İkinci model proje temelinde geliştirilen fonksiyonel bölgeler ve ağlarla sonuçlanırken, ikinci 
model kendiliğinden günlük ihtiyaçlar temelinde gelişen işbirliğidir.  
 Yerel ve bölgesel kalkınmayı/bütünleşmeyi sağlamış başarılı bir SÖİ modeli için ekonomi, 
yönetişim ve toplumsal yapıdan oluşan üç bağımsız faktörün dengeli ve uyumlu birlikteliğin in 
gerektiği bilinmektedir. Özel bir bölgesel ekonomi olan sınır-ötesi ekonomi uluslararası ve bölgesel 
ekonomilerin kesişiminde çok farklı eğilimlerin bir arada bulunduğu bir ortamda oluşur. Sınır ötesi 
ekonomi için birçok engel bulunduğu için genellikle formal ve informal aktiviteler arasında geniş bir 
yelpazede gerçekleşir. İlgili tüm aktörlerin (sınır bölgelerinde yaşayanlar, yerel yönetimler, ulusal 
hükümetler, uluslararası örgütler, vs.) katılımı ve bunlar arasındaki müzakereler aracılığıyla, yönetişim 
araçları sınır bölgeleri için birçok yeni olanak doğurmuştur. Ancak, her durumda, en az iki farklı yönetim 
tipinin –rejimin sınır bölgesinde karşı karşıya gelmesi, sınır ötesi yönetişimin başarısı kurulan burası 
için kurulan çok boyutlu yönetişimin derecesine bağlıdır (Herzog,2003). Böylesi bir sınır ötesi işbirliği 
sadece etkili bir problem çözme mekanizması kurmakla kalmaz, aynı zamanda sınır bölgeleri boyunca 
var olan sosyal çatışmaların çözümünde ve bu bölgelerde bütünleşmiş bir sosyal yapının 
kurulabilmesinde de faydalı olabilir. Etnik, kültürel ve tarihi yakınlıklar SÖİ’yi kolaylaştırabildiği gibi 
(Boman,2005), bazı durumlarda özellikle sınırların oluşturulması ve yıllarca korunması süreçlerinde 
oluşturulmuş zihinsel mesafeler bu işbirliklerinin kurulmasını engelleyecek boyutta olabilmektedir. 
Ortaya çıkacak olan SÖİ sadece problem çözme mekanizmalarında etkili olmayacak aynı zamanda 
toplumsal problemleri çözerek bütünleşmiş bir sosyal yapı da ortaya çıkaracaktır. Zaman geçtikçe sınırın 
her iki tarafında yaşayan vatandaşlar, kendilerini bu sınır bölgesinde yaşayan toplumun bir ferdi olarak 
tanımlayacaklardır (Zillmer,2005).. Özetlemek gerekirse, sınır ötesi işbirliklerinin kurulması yoğun 
sınır ötesi ekonomik ilişkilerin varlığına, destekleyici politikaların kararlılıkla uygulanmasına ve sınır 
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bölgesinde yaşayan halkın ve ilgili diğer aktörlerin aktif katılımının sağlanmasına bağlıdır. Süreç, sınırın 
her iki yanında ortak tarihsel arka plan ve kültürün varlığı ile desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır.  

Piyasa güçleri, merkezi yönetim, uluslararası organizasyonlar ve yerel aktiflik SÖİ’lerinin itici 
güçleridir (Brunett-Jailly,1999). Yersizleşme ve yeniden yerselleşme dinamikleri de her bölgede farklı 
yaşanmakta; işbirliğinin içeriği de her aşamada farklılaşabilmektedir (Knippschild,2005). Bu evrimsel 
süreç sınır bölgelerindeki kurumları, toplulukları ve yapılı çevreyi dönüştürmektedir. Politik ekonomi 
yazını, devlet merkezli teoriler ve yerellik teorileri bu süreci farklı farklı açıklamaktadır ancak bütün 
deneyimler yukarıda belirttiğim üç faktörün dengeli ve uyumlu birlikteliği sağlandığında ekonomik 
olarak durgun hatta dondurulmuş olan sınır bölgelerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceğin i 
ortaya koymuştur. Sonraki bölümde üç kıtadan SÖİ deneyimleri açıklanarak yaklaşım farklılık lar ı 
ortaya koyulacaktır.   

3. Sınır Ötesi İşbirliği İçin Dünya Örnekleri 

Dünyanın farklı bölgelerinde yer alan sınır bölgeleri ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve 
tarihsel geçmişlerine bağlı olarak farklı gelişme süreçleri ortaya koymaktadırlar. Amerika-Meksika ve 
Hong-Kong-Çin örnekleri sınır bölgelerinin kalkınmasında karşılıklı tamamlayıcılıklardan faydalanan 
örnekler olarak öne çıkmaktadırlar. Ancak bu örnekler uyguladıkları modeller açısından oldukça 
farklılaşmaktadırlar; öyle ki Çin örneğinde aşağıdan yukarı bir model geçerliyken, Amerika’da 
yukarıdan aşağı bir model uygulanmıştır. Diğer taraftan Avrupa Birliği örneği ise ekonomik ve sosyal 
birlik hedefine ulaşma hedefi ile diğer örneklerden ayrışmaktadır. Tüm bu deneyimler Sınır Ötesi 
İşbirliklerinin (SÖİ) tek işlevinin sınır bölgelerinin kalkınması olmadığını; ülkenin tümünün 
kalkınmasını sağlayan bir araç olabileceği gibi (Çin-Shenzen) daha büyük ölçekli bir bölgenin (AB) iç 
ve dış dengelerinin korunmasında da oldukça işe yaradığını göstermektedir  

3.1. Amerika-Meksika Sınır Bölgesi Örneği  

Biri birinci, diğeri üçüncü dünya ülkesi olan Amerika ve Meksika arasındaki sınır ötesi işbirliği 
dünyadaki sınır bölgeleri arasında en büyük ekonomik asimetrinin yaşandığı özel bir örnektir.  
Aralarındaki kurumsal ve yasal farklılıklar kadar, sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve kültürel farklılık la r 
da karşılıklı işbirliklerini oldukça karmaşık bir hale getirmektedir.  

 

 
Şekil 1.  Amerika-Meksika Sınır Bölgesi (Herzog,1991) 
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2000’li yılların başında yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı bu bölge dünya sınır bölgeleri 
arasında en çok yerleşim yerine sahip olmasıyla da öne çıkmaktadır. Doğal kaynaklar, bölgesel tarih ve 
kültürel yakınlıklar bölgenin avantajları olarak öne çıkarken; sadece yaşanan büyük ekonomik asimetri 
değil, farklı politik ve yasal sistemlere sahip olmaları –ve bu farklılıkların feodal sisteme bağlı olarak 
katlanarak artması- aradaki gerilim ve çatışmaları da arttırmakta ve başarılı bir işbirliği kurulmasını 
oldukça karmaşıklaştırmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen fiziksel yakınlıkların ve diğer ortaklıkların 
yarattığı avantajlardan da faydalanarak, hükümetler arasındaki münazaraların da yardımıyla zaman 
içerisinde bu alan bir yakınsama kuşağına (zone of convergence) dönüşmüştür. 

Bu sınır kuşağındaki sınır kentlerinin gelişmesi, aslında Meksikanın merkezinden bu bölgelere 
doğru yaşanan yoğun göçler sonrasında olmuştur. Sınır bölgelerindeki kentler arasındaki işbirliği 1965 
yılında Meksika yönetiminin kurduğu “sınır sanayileşme programı”nın uygulanmaya başlamasına kadar 
yerel liderlerin önderliğinde gerçekleşmiş ve temelde kentleşme sorunlarının çözümüne odaklanmıştır 
(Klapp&Padgett,1960). Ancak bu yeni programla birlikte –maquiladora programı2- sosyo-ekonomik 
kalkınmayı gerçekleştirecek teknik bilgi (know-how) ve teknoloji transferinin sağlanması ile 
Meksika’nın ihracatının arttırılması hedeflenmiştir. Bu şekilde maliyet-kazanç avantajları üzerinden, 
emek yoğun yatırımlar aracılığıyla, Amerika’dan önemli yatırımların çekilmesiyle Meksika’nın üretim 
potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyordu (Ganster,1997 ve Herzog,2003). Bu tek taraflı program 
birçok anlamda faydalı olsa da neden olduğu hızlı sanayileşme ve kentleşme sonucunda sadece çevre 
ve altyapı problemleri değil kültürel ve sosyal problemler de hızla artmıştır. Üstelik burada elde edilen 
teknik bilginin ülkenin diğer bölgelerine aktarılması da mümkün olmamıştır.   

1994 yılında karşılıklı ilişkileri engelleyen problemlerin çözümü ve ticaretin teşvik edilmesi ve 
sınır-ötesi yatırımların arttırılabilmesi amacıyla imzalanan NAFTA (ticaret anlaşması) ile söz konusu 
engellerin kaldırılabilmesi kısmen mümkün olmuştur (Leonard ve Conroy,2004, ve Scott,1999).  
Zamanla NAFTA sadece sınır ötesi işbirliğini arttırmamış, aynı zamanda hükümetlerin sınır işlerine 
dahil olmalarını ve ilgili problemlerin çözümü için kaynak yaratılabilmesini de sağlamıştır 
(Ganster,1997). Ancak, bu anlaşma, yoğun ilişkilerin doğurduğu sosyal, politik, yasal, çevresel ve 
demografik sorunların çözümünde yeterli olamamıştır (Leonard ve Conroy,2004; Hanson,2001; ve 
Scott,1999).  

3.2. Avrupa Birliğinde Sınır Ötesi İşbirliği 

Sınırlar ve sınır bölgeleri Avrupa birliğinin varlığı için her dönem oldukça önemli olmuştur. AB 
politik sınırların geçirgenliğinin arttığı, ulus-devletlerin birbirine entegre olduğu, böylece sadece 
ürünlerin değil, sermayenin, tüketicinin ve işçilerin de serbest dolaşımının sağlandığı bir sistem olarak 
kurgulanmıştır. AB’nin sınır ötesi deneyimleri yukarıda bahsedilen üç önemli faktörün de çok katmanlı 
bir yönetişim tarafından hem proje geliştirme hem de uygulama süreçleri üzerinden  gerçekleştirild iği  
çarpıcı bir örnektir. AB deneyimi, Amerika-Meksika örneğinin aksine, simetrik ilişkilerin doğurduğu 
bir katılım kültürü ve sosyo-ekonomik uyumluluk ve birleşmeyi içermekle birlikte ulusüstü yapıların 
kolaylaştırıcı rolünün önemini de ortaya çıkarmaktadır.  

Aynı şekilde Amerika-Meksika örneğinden farklı olarak AB’nin de sınır bölgelerine ilişkin 
birbirinden farklı iki temel yaklaşımı vardır. Avrupa Bölgesel Politikasının ürettiği stratejiler AB’nin iç 
ve dış sınırları için farklılık göstermektedir3. AB, INTERREG projeleri4 ile üyeleri için birçok açıdan 
aralarında sınırların olmadığı bir bütün haline getirilmeye çalışılmakta ve böylece ulusal sınırların 
Avrupa’nın dengeli kalkınması ve entegrasyonun sağlanmasında yaratması olası engellerin önlemesi 
hedeflenmektedir. PHARE ve TACIS programları ise AB’nin dış sınırları boyunca ortak olarak üretilen 
küçük ölçekli projelere verdiği destek ile bu bölgelerdeki çatışmaları engellemeye ve gelişmeyi 
desteklemeye çalışmaktadır (Perkmann,1999 ve 2003). Ancak tahmin edileceği gibi INTERREG 
projelerindeki gibi bir geçirgenlik bu alanlar için söz konusu değildir.  

Tüm bu politikalar aslında küresel ekonomide rekabet edebilen bir Avrupa yaratmayı 
hedeflemektedir. Kurulan sınır ötesi ağlar sayesinde yeni pazarların açılması, ekonomik bütünleşmenin 
sağlanması, az gelişmişliğin engellenmesi, güvenlik sorunlarının üstesinden gelinmesi, politik istikrarın 
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sağlanması, sınır bölgelerindeki çatışmaların azaltılması ve bu bölgelerde yaşayanların günlük 
problemlerinin üstesinden gelinmesi gibi birçok sorunun aşılması amaçlanmaktadır. 

3.2. Çin Hong-Kong SÖİ Örneği  

Çin ve Hong-Kong sınır bölgesi, gerçekleşme süreci ve işbirliğine giren bölgelerin ekonomik 
yapılarındaki derin etkileri ile öne çıkmaktadır. Ekonomik yeniden yapılanmanın baskıları Hong-Kong 
yönetimini önemli bir politika değişimine zorlamıştır. Bu şekilde sınır-ötesi yönetişim politikaları yoğun 
korumacılıktan serbest ticaret bölgesi oluşturma yolunda önemli bir sıçrama yapmıştır (Shen,2004). 

 

 
Şekil 2. Hong Kong, Pearl River Delta ve Guangdong (Shen,2004) 

 
Hong-Kong yönetiminin pozitif müdahale etmeme politikası doğrultusunda iki yönetim arasında 

çift yönlü bir ilişki kurulmuştur (Leung,2003; Shen,2004; Ho ve So,1997). Bu politikaya göre “front 
shop, back factory” -önde market, arkada fabrika- modeli ile geliştirilen karşılıklı bağımlılık ilişkisi her 
iki ülke için de önemli dönüşümlere neden olmuştur (Sit ve Yang,1997, Ngai,2003 içinde). Çin’in 
Shenzen bölgesi boş tarımsal alanlardan tüm dünyaya ihracat yapan büyük bir üretim alanına dönüşmüş 
ve sadece Çin’in küresel ekonomiye eklemlenmesini sağlamakla kalmamış aynı zamanda önemli bir güç 
haline gelmesiyle de sonuçlanmıştır. Hong-Kong ise, Çin’e sağladığı hizmetler üzerinden güçlenerek 
endüstriyel bir merkezden önemli bir finans merkezi haline dönüşmüştür.  

Bu süreçte sınır ötesi yönetişim sınır ötesi aktörler arasında oluşan çatışmaların çözülmesi ve 
yönetilmesinde kolaylaştırıcı ve düzenleyici bir araç olarak öne çıkmaktadır (Ho ve So,1997). 

4. Türkiye’nin Sınır İlişkileri 

Diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin sınırlarında henüz benzer bir gelişme 
dinamiğinin yaşanmadığı görülmektedir. Türkiye’nin coğrafi pozisyonu; Avrupa, Orta Doğu ve 
Kafkasların ortasında, sınır bölgeleri arasında oldukça farklı dinamiklerin gerçekleşmesine sebep 
olmuştur. Farklı sınır bölgelerinde aynı anda hem oldukça parçalanmış, hem de bütünleşebilmiş 
yapıların bulunması devletin sınır bölgelerine ilişkin tek bir politika geliştirmesini zorlaştırmaktadır.  

Batı sınır bölgeleri her zaman İstanbul’a yakınlığın ve tarihsel anlamda önemli ticaret rotalarının 
üzerinde olma avantajına sahip olmuşlardır. Oysa güney sınır bölgeleri, her zaman en dezavantajlı 
konumdadırlar. Dolayısıyla Avrupa sınırında firmalar arasındaki bağlantılar üzerinden bir bütünleşme 
yaşanırken, Orta Doğu sınırındaki bütünleşme gri ve kara ekonomiler üzerinden; yani daha çok 
kaçakçılık üzerinden gerçekleşmektedir. Güney doğu sınırımızdaki parçalanmışlık ise devam eden 
çalışmalara, oluşturulmaya çalışılan ortaklıklara/projelere rağmen aşılamamış ve gittikçe etkisi artan 
düşük güven ortamı, politik istikrarsızlıklar ve güvenlik sorunları gibi içsel faktörlerin etkisi ile daha da 
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derinleşmiştir. Türkiye’nin sınır ilişkileri genel anlamda değerlendirildiğinde halen oldukça zayıf; 
küresel ekonominin baskılarına ve bölgede yaşayan halkların sorunlarına (hem ekonomik hem politik 
hem de sosyal alanlarda) cevap üretemeyen bir yapının olduğu görülmektedir.  

130 gümrük kapısı olan bir ülke olarak halen önemli sınır ötesi işbirliği 
girişimlerinin/projelerinin gerçekleşmemiş olması temelde yasal yapının yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ancak bu alanın yeterince geliştirilmemiş olmasının bir politika tercihi olabileceği 
de düşünülmelidir. Farklı dinamikleri ile daha üst ölçekten tüm sınır bölgelerine hitap edecek yasal bir 
çerçeve oluşturmak yerine noktasal/bölgesel müdahalelerle uygulamaya gitmek önemli bir politika 
tercihidir. Özellikle bizim gibi politik istikrarsızlığın uzun yıllardır devam ettiği ve komşuları ile sadece 
ekonomik çerçevede dahi anlaşılabilecek ortak bir zeminin varlığı ve devamlılığının sağlanması oldukça 
da zordur. Bu temel veriyi akıldan çıkarmadan kısaca Türkiye deki sınır ötesi işbirliklerinin kurulmasını 
etkileyen yasal çerçevedeki önemli kırılma noktalarına bakmak faydalı olacaktır.   

Alandaki ilk yasal uygulamalar 1980’li yıllara dayanmaktadır. 1984 yılında büyükşehir 
belediyelerine karşılıklı işbirliklerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yabancı belediyeler ile kardeş 
şehir kurulması görevi verilmiştir (Toprak, 2005). Ancak bilindiği gibi bu uygulamalar konumuz olan 
ve örneklerini gördüğümüz sınır ötesi işbirlikleri çerçevesinde gerçekleşmemiştir. 1992’de imzalanan 
“Yerel Yönetim Özerklik Şartı” yerel yönetimlerin bu alanda daha rahat hareket etmesinin önkoşulların ı 
getirmiş, ancak diğer birçok kısıtlama nedeniyle yeterli bir gelişme sağlanamamıştır. 1996 yılında 
uygulamaya konulan Avrupa Birliği gümrük birliği5 anlaşması gümrük yasalarının AB’nin 
politikalarına benzetilmesi ile birçok açıdan Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur (Büyükdere, 
2005). 2000’lerin başında, sınır bölgelerinde yoğunlaşan projelerin sayılarının da artmasıyla birlikte 
sınır politikalarında bir dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır. 2000 yılında Avrupa yerel halkları ve 
yönetimleri ile sınır ötesi işbirliği kurulmasına dair çerçeve anlaşma imzalanmış (Erbay and 
Yener,1998) ve Avrupa sınırındaki sınır ötesi işbirlikleri özellikle bu anlaşmadan sonra yoğunlaşmaya 
başlamıştır. Bu süreçte gümrüklerin modernleştirilmesi ve sınır ticaret merkezlerinin yaygınlaştırılmas ı 
gibi projeler öne çıkmaktadır. Böylece artan sınır ilişkileri nedeniyle hükümet sınırlar ile ilgili konulara 
daha çok ilgi göstermek ve müdahale etmek zorunda kalmıştır. 5393 sayılı belediye yasasında sınır ötesi 
işbirliklerini de içeren bazı düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre artık sadece büyükşehir belediyeler i 
değil, tüm belediyeler yabancı belediyeler ve diğer yerel yönetim birimleri ile karşılıklı işbirlikler in i 
geliştirecek projeler yapmakla görevlendirilmişlerdir: kardeş kent ilişkileri kurmak, kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda projeler geliştirip aktiviteler düzenlemek gibi. Söz konusu aktiviteler ile karşılıklı olarak 
ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği söylenmektedir; ancak bu ölçek ve boyutta 
kalan ilişkilerin diğer politikalarla da desteklenmediği sürece böyle bir gücünün olamayacağı zaman 
içinde kendini göstermiştir. 

Yunanistan ve Bulgaristan6 ile Avrupa Birliğinin Interreg III_A çerçevesinde finansman 
sağlamasıyla artan SOİ projeleri, 2003 sonrası gelişme dinamiklerinde önemli bir değişimi 
göstermektedir. Hükümetin sınır konusundaki değişen yaklaşımı özellikle 2002 sonrası Suriye ile bu 
konuda karşılıklı müzakerelerin artmasıyla sonuçlanmış, ancak son yıllardaki karmaşık politik durum 
nedeniyle bu süreç tamamen durmuştur7. İran ile olan sınır ilişkileri, yapılan ticaret anlaşmalarına bağlı 
olarak oldukça uzun bir zamandır çok da değişmeden devam etmektedir (Yılmaz,2001). Ancak uzun 
yıllardır devam eden bu süreç İran ile karşılıklı bir işbirliği ilişkisinin gelişmesini sağlamamış, İran, 
Türk tüccarları tarafından Asya ve Türki devletlere ulaşmak için bir geçiş koridoru olarak 
kullanılagelmiştir. Ermeni sınırı ise politik problemler nedeniyle yaklaşık 20 yıldır kapalıdır (1993’ten 
bu yana). Gürcistan’ın 1989 ve 2004 yıllarında yaşadığı radikal politik ve ekonomik dönüşümler ise 
karşılıklı ilişkinin dinamiklerini belirleyen faktörlerin oluşmasını sağlamıştır. Batum sınır kapısının 
açılması sadece Gürcistan ile ilişkilerin gelişmesini sağlamamış, ayrıca Ermenistan pazarının da 
Gürcistan üzerinden Türk tüccarlara açılmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak ne yazık ki, uzun yıllardır 
devam eden ticaret ilişkileri karşılıklı olarak güçlü ve etkili SÖİ’nin kurulmasını sağlayamamıştır.  
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5. Türkiye (Hopa) ve Gürcistan (Batum) Sınır Ötesi İşbirliği Örneği 

Hopa-Batum bölgesi 1989 yılında Sarp sınır kapısının açılmasından sonra aşağıdan yukarıya 
doğru bir süreçte geliştirilen ticaret ilişkileri çerçevesinde oluşan karşılıklı ekonomik bağımlılık la r 
üzerinden diğer sınır bölgelerinden ayrışmakta ve öne çıkmaktadır. Türkiye-Gürcistan dengeleri 
üzerinden düşünüldüğünde karşımıza ekonomik anlamda asimetrik bir ilişki çıkmaktadır.  

1989 yılı geçmişteki ticaret rotaları ile ilişkili olarak kurulan tarihi pazar ilişkilerinin yeniden 
canlanması için bir fırsat olmuştur. 1921 yılında tamamen Adjara bölgesel yönetimine terkedilmeden 
önce yıllarca Osmanlı yönetiminde kalan Batum sadece Doğu Karadeniz bölgesine değil Doğu Anadolu 
bölgesinin de dahil olduğu oldukça geniş bir coğrafyaya hitap eden bir liman görevi görmekteydi 
(Türkiye Batum Konsolosluğu, 2006). Ancak sınırlar çizilirken sadece bir pazar alanı bölünmemiş, aynı 
zamanda aileler, sınır bölgesinde yaşayan akrabalar birbirlerinden ayrı kalmak zorunda bırakılmışlard ır. 
Bu gelişmeler geçmişte ekonomik ve sosyal anlamda bir bütün olan bu bölgede önemli parçalanmalara, 
ayrışmalara neden olmuştur. Üstelik Türkiye’nin ulus devlet politikaları ve Gürcistan’ın Sovyetler 
Birliği’ne dâhil olması sınır bölgelerindeki ilişkileri iyice engellemiştir.  

Sovyetler Birliği’nin çöküşü sosyal ve ekonomik olarak ciddi bir çöküşe neden olmuş pazar 
ekonomisine geçiş ile birlikte yaşanan ani yoksullaşma karşısında Türkiye sınırı coğrafi yakınlık ve gelir 
seviyeleri, yaşam şartları, teknolojik yapı, ekonomik yapı vb. önemli farklılıklara bağlı olarak Gürcistan 
halkı için önemli bir fırsat yaratmıştır (Dudwick,2002). Gürcistanlılar yoksulluklarının üstesinden 
gelebilmek için yüz yüze ilişkilere bağlı yatay ilişkiler üzerinden bavul ticaretine başlamışlard ır. 
Karşılıklı ilişkilerin başlangıç noktasını oluşturan bu strateji zamanla çok farklı boyutlara ulaşmıştır.  
Ancak politik istikrarsızlığın devam etmesi ve ülkedeki güvenlik problemleri güven ilişkiler in in 
kurulmasını engellediği için karşılıklı işbirliği projeleri geliştirilememiştir. Yine de Gürcistanlılar zaman 
içerisinde Türk girişimcilerle kurdukları ilişkiler sayesinde hem ticaret prensiplerini öğrenmiş hem de 
birçok alanda edindikleri teknik bilgi (know-how) ile kendilerini geliştirmişlerdir. İlk aşamada umut 
veren karşılıklı sosyal ve ekonomik ilişkilerin artışı, Türk tüccarların profesyonel olmayan davranışları 
nedeniyle daha fazla geliştirilememiştir. Bu durum sadece ekonomik ilişkilerin aksatılmasıyla değil,  
toplumda karşılıklı güven ilişkisinin kurulamamasıyla sonuçlanmıştır. Burada daha önceki örneklerde 
bahsettiğimiz karşılıklı düzenleyici ve kolaylaştırıcı etkisi olan bir sınır ötesi yönetişimin 
gerçekleştirilememiş olmasının olumsuz etkisini görebilmekteyiz. Gürcistan’da 2004 yılında 
gerçekleştirilen “Gül Devrimi” sonrasında hükümetin politik ve ekonomik istikrar sağlamaya yönelik 
müdahaleleri ikinci bir dönüşüm sağlamıştır. Artan liberalizasyon girişimleri iki ülke arasındaki 
ilişkilerin yoğunlaşmasına sebep olmuş, ancak ne ülkenin kendisi için ne de dış ilişkileri için umut 
ettikleri başarıyı sağlayamamıştır.  

Yapılan incelemeler göstermiştir ki her iki yerleşiminde karşılaştırmalı üstünlüklerden yoksun 
olması, birbirlerinin tamamlayıcılıkları üzerinden tek bir bölge gibi işlemelerini sağlayacak işbirlik ler i 
kurmalarını engellemiştir. Batum gelişme hedeflerine ulaşabilmek için teknik bilgi (know-how),  
teknoloji transferi ve finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Batum’un sanayi yatırımları için uygun 
coğrafyası, tüm Kafkas ve Karadeniz hinterlandına hizmet edebilecek bir turizm merkezi olma hedefi 
ise Hopa için önemli bir potansiyel yaratmaktadır. Ancak Hopa-Batum bölgesi her iki bölgenin de 
faydalanacağı stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayacak, aynı zamanda her iki bölgenin 
esnafını ve yatırımcısını da koruyacak düzenlemeleri gerçekleştirecek çok-katmanlı bir yönetişimden 
yoksundur. Bu nedenle örnekleri verilen diğer sınır bölgelerinde olduğu gibi aşağıdan yukarı bir süreçle 
başlayan ilişkiler ne yazık ki bir sonraki aşamaya geçirilememiş ve geri kalmış, dışlanmış sınır 
bölgelerinin gelişimi için olası bir potansiyel harekete geçirilememiştir. Bu örnekle daha önce 
bahsedilen sınır ötesi işbirliği faktörlerinin birlikte işletilmesinin önemi de bir kez daha doğrulanmış 
olmaktadır. 
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6. Sonuç 

Sınır ötesi ekonomi sınır bölgeleri için birçok fırsat sunmaktadır ancak resmi politikalar, yasal 
mevzuatların farklılığı, ticaret engelleri, zihinsel engeller, uyumsuz altyapılar ve kurumsal yapılar bu 
ekonomiyi engellemektedir. Bu çalışma sınır bölgeleri arasında yasal ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 
gerekli yönetişim şartları oluşmamış olsa bile toplumların bu sorunu aşarak kendi çözümlerini üreten 
stratejileri geliştirdiklerini göstermiştir. Ancak yoğun sınır ötesi ekonomik ilişkiler her zaman güçlü ve 
sürdürülebilir SÖİ’leri inşa edememektedir. Sınır bölgelerinde ekonomik kalkınmaya yol açan 
sürdürülebilir işbirlikleri ancak destekleyici politikalar ve uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerin aktif 
katılımı ile gerçekleşebilmektedir.   
 Bu çalışma Türkiye’nin diğer benzer dinamiklere sahip ülke deneyimlerinin gerisinde olduğunu 
göstermiştir. Bu geri kalmışlığın temel nedeni Westphalian yaklaşımı içerisindeki ulus devlet 
politikalarına dayanan sınır stratejileridir. Ancak, ülkemiz SÖİ’ler açısından farklı bölgelerde farklı 
fırsatlara sahiptir. Yerel bağlamı düşünen esnek politikalara dayalı yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç 
olduğu açıktır. Bu esneklik farklı karakterlere sahip sınır bölgeleri ve onların sürekli değişen koşullarına 
karşı adaptasyonun sağlanabilmesi için gereklidir. Diğer taraftan yerel karar alabilme gücü ve hareket 
özgürlüğü sağlayacak bir esneklik durumu da ortaya çıkmış olacaktır.  
 Son olarak yapılması gerekenleri kapsayan bir politika önerisi geliştirmek anlamlı olacaktır: (1) 
İdari reform: sınır konularında destekleyici ve düzenleyici yasal çerçevelerin karşılıklı anlaşmalarla 
kurulması ve kurumsallaştırılması (Perkmann, 2003), (2) Yeni koordine edici kurumlar: çatışmaları 
çözmek ve kısa sürede karar almak için kamu otoritesi niteliğinde bir kurumsallaşmaya gidilmesi, (3) 
Yeni kurumsal örgütlenme: uzlaşma ve işbirliği sürecinde her bir aktörün karşılığını bulabilmesi için 
yeni kurumsal örgütlenmenin kurulması, (4) Sınır ötesi projeler: kısa ve uzun dönemli olmak üzere 
projelerin geliştirilmesi, (5) Yukarıdan aşağıya bir model çerçevesinde sınır ötesi teşviklerin 
sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, (6) Yerel aktivite alanı: yeniden tanımlanmış bir 
sosyal-toplumsal alanın yaratılması , ve (7) Ortak bilgi alanı: tüm sınır ötesi aktörlerin 
faydalanabileceği bir bilgi alanının oluşturulması. 

Notlar 
1. Bu bildirinin hazırlanmasında, yazarın Mayıs 2007 tarihli ve “Bölgesel Kalkınmanın bir Aracı olarak Sınır Ötesi 

İşbirlikleri:Hopa-Batum Bölgesi” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır. 
2. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.maquilaportal.com/Visitors_Site/nav21.htm 
3. Bu farklılık “Bölgelerin Avrupası” ve “Bir Bölge Olarak Avrupa” yaklaşımlarında oldukça net bir biçimde kendini 

göstermektedir. 
4. Üç farklı INTERREG Proje türü vardır: sınır-ötesi (strandA), ulus-ötesi (strandB) ve bölgeler arası (strandC) işbirlikleri 
5. Detaylı bilgi için bakınız: http://gumrukler.gumruk.gov.tr/?s=tarihce 
6. Yunanistan ve Bulgaristan arasında gerçekleştirilen işbirliği projeleri için bakınız: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/179&format=HTML&aged=0& language=EN&guiLangu
age=en 

7. Güney sınırımızdaki mayınlı alanların temizlenerek, komşu ülkelerin karşılıklı olarak tarım ve sanayileşmesi için 
kullanılmasına ilişkin proje ise halen gerçekleştirilememiştir. Mart 2013 tarihinde milli savunma bakanı tarafından yapılan 
açıklamaya göre Suriye sınırında yaklaşık 1milyon 150bin m²’lik alanın mayın temizliğinin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, 
bu makalenin yazıldığı dönemde Suriye’de yaşanan sorunlar ve oradan göç ederek Türkiye sınırları içerisinde yaşamlarını 
sürdürmeye çalışan Suriyeli vatandaşlar düşünüldüğünde daha uzun bir süre söz konusu projelerin gerçekleştirilemeyeceği 
anlaşılmaktadır. 
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Türkiye’de özel dershaneler ve paydaşları üzerine bir analiz 

An analysis on private courses and its stakeholders in Turkey 

Nurettin Özgen1*, Nilüfer Köşker2, Hadiye Yalçın3  

 1 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara 
2 Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kırıkkale 
3Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara 
 
Öz: Özel dershaneler merkezi sınavların varlığına bağlı olarak yaygınlaşmış, okul eğitimine destek veren kuruluşlar 
olarak eğitim sisteminin vazgeçilmez unsuru haline dönüşmüşlerdir. Bu anlamda özel dershanelerin varlığı veya 
kapatılmaları halinde ortaya çıkabilecek durumların dershaneleri oluşturan çeşitli paydaşlar üzerinden sorgulanması 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada özel dershanelerin toplumsal yansımaları açısından ne tür etkileri olduğunun 
ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak 
yürütülmüştür. Bu kapsamda, katılımcıların ifadelerine dayanılarak yapılan analizler doğrultusunda, özel 
dershanelerin varlığı ve kapatılmalarına ilişkin olarak elde edilen bulgular, öğretimsel, ekonomik, sosyal ve kurumsal 
temelli toplumsal yansımalar olmak üzere, dört kategoride değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Özel dershaneler, okul eğitimi, öğretim, merkezi sınavlar, sosyal devlet  
 
Abstract: Private courses became widespread as a result of administration of centralized exams and have turned to 
be indispensable part of education as a support to formal instruction. In this regard, investigation of the existence of 
private courses and their closure is of great importance to understand their potential impacts on the stakeholders. 
The present study aims to reveal the effects of private courses in relation to their societal repercussions. The study 
was conducted by using the interview technique, one of the qualitative research methods. In this connection, as a 
result of the analysis of the interview data, the obtained findings related to existence and closure of private courses 
were evaluated under four categories being instructional, economic, social and institutional social repercussions. 
Keywords:Private courses, formal education, instruction, centralized exams, social state 
 

1. Giriş 

Özel dershaneler, bireylerin yetişmesinde ve toplumsal yaşama kazandırılmasında devletin 
yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eksiğini tamamlayan birer gölge eğitim kuruluşları 
olarak tanımlanabilir. Türkiye’de, çeşitli öğretim kademelerinin vazgeçilmez ara kuruluşları haline 
gelen özel dershaneler; ilkokuldan ortaokula ve liseden üniversiteye kadar, her kademeden öğrenciyi 
çeken ve büyük bir rekabeti doğuran çok boyutlu kuruluşlardır. Benzer şekilde,  üniversite sonrası 
atanma ve istihdam koşullarını yerine getirebilmek için de dershanelere yönelik talep vazgeçilmez hale 
gelmektedir. Bunun anlamı, Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin, istihdam talebinin de gözden 
geçirilmesinin gerekliliğidir. Çünkü ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerde “iyi eğitim veren 
bir okula ve fakülteye geçiş kaygısı”, üniversite mezunu olan adaylarda ise, istidama yönelik talebin 
varlığı, Türkiye’deki genç nüfusun nitelikli eğitim talebi kadar, söz konusu nüfusun istihdamını da 
çözüm bekleyen bir sorun haline getirmiştir. Fakat süregelen arz ve talep arasındaki makasın genişliği,  
öğrencilerin dershanelere yönelmesini zorunlu kılmaktadır. 

Özel dershaneler, eğitim sistemimiz içinde, yaklaşık 50 yıllık yasal statülerine rağmen, oldukça 
tartışılan kurumlardan olmuşlardır. Bugünkü manada -sınavlara hazırlık eksenli- özel dershaneler 
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1960’lı yılların ortalarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Dershanelerin ortaya çıkmasını 
doğuran neden, yani dershanelerin sağladığı ödül veya kazanç da sınav başarısı (Bacanlı ve Dombaycı, 
2013) üzerinden değerlendirilebilir. Özel dershanelerin sayılarının bu dönemde giderek artması, bu 
kurumlara ilişkin tartışmaların da şiddetlenmesine neden olmuştur. 1980 ihtilali sonrasında kurulan 
askeri hükümetin programında ise özel dershanelerin genellikle şehirlerde yapılanmasından dolayı kırsal 
kesimde yaşayan öğrencilerin özel dershanelerden yararlanamadığı, dolayısıyla özel dershanelerin 
erişim noktasında fırsat eşitsizliği oluşturduğu; ayrıca sayılarının giderek artmasıyla birlikte özel 
dershaneler üzerinde yeterli denetim yapılamadığı ileri sürülmüş ve kısa dönemde bu kurumların kontrol 
altına alınması, uzun dönemde ise kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir (Özoğlu, 2011). 
Ancak 1980’li yılların başında kapatılmalarından son anda vazgeçilen bu kurumlar, eğitim sistemimizde 
kademeler arası geçişin en önemli aracı olan merkezi sınav uygulamalarıyla daha da büyümüşlerdir 
(Köprülü, 2013). Böylelikle hem milli eğitimdeki öğretimsel aksaklıkların giderilmesinde hem de 
gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, yeni istihdam ve ekonomik kaynakların adresi olarak dershaneler, 
kurumsal bir yapı kazanmışlardır. Çünkü genç nüfusun iyi bir eğitim ve dolayısıyla iyi bir üniversiteye 
yerleşme istencinin gerçekleşmesi için merkezi sınav engelinin aşılması, diğer taraftan da devlet eliyle,  
özel sektörün neoliberal politikalarla istihdam ve ekonomik üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamalar ı 
açısından etkili oldukları bilinmektedir. Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
neoliberal politik yapılanmalar (kontrollü piyasa yapılanması), toplum ile ekonomik düzen arasındaki 
yapılanmada, devletin müdahaleci etkisini azaltmış, buna karşın özel müteşebbislerin desteklenmesiyle 
toplumda rekabetçi bir yapının doğmasına zemin hazırlanmıştır. Bu durum, tüm sektörlerde olduğu gibi,  
eğitim alanında da daha iyi eğitim kurumlarının açılmasına ve böylelikle devlet ile özel sektöre bağlı 
eğitim kurumları arasında önemli kalite farklılıklarına neden olmuştur. Bu minvalde; ekonomik güce 
sahip ailelerin ve akademik anlamda başarılı öğrencilerin (ücretsiz veya çok düşük ücretle) özel okul 
ve/veya dershanelere yöneldikleri, buna karşın ekonomik gücü yetersiz olan öğrencilerin ise, devlet 
okullarına devam etmek dışında başka seçeneklerinin olmadığı ve özel dershanelere (büyük olasılık la ) 
devam edemedikleri görülmektedir. Sermaye endeksli bu durum, toplumsal ölçekli sosyal statü ve 
ekonomik katmanlar arasındaki makasın büyüyerek devam etmesine neden olmaktadır. Bu tür neoliberal 
yapılanmalarda temel hedef eğitimden ziyade, ekonomik kazanca kaymaktadır. Nitekim Apple’a (2009) 
göre neoliberaller,  okulları; sponsorluk, vergiler, krediler ve diğer pazarlama stratejileri aracılığıy la 
piyasa içinde konumlandırarak çok daha rekabetçi bir kimliğe büründürme çabası içindedirler. Bu 
doğrultuda özel okullar ya da özel dershanelerde, eğitim politikasının daha çok ekonomi eksenli bir 
perspektife göre hayat bulması kaçınılmaz olmaktadır.   

Özel dershaneler kar amacı güden ticari kurumlardır. Günlük yaşamı etraflıca kapsayan eğitim 
söz konusu olduğunda,  dershaneler için, ekonomik getiri düşüncesiyle öğrencilere yaklaşılan ve 
öğrencileri müşteri olarak gören değerlendirmeler ve tanımlamalar yapılmaktadır (paylaşma, sosyal ve 
ahlaki boyut, sorumluluk). Örneğin, dershane süresinde yapılan seviye belirleme sınavlarında iyi puan 
almış öğrencilerin, dershaneler tarafından ücretsiz kabul edilmesi ve bu öğrencilere burs verilmesi de 
öğrencilerin sınav başarısı üzerinden ekonomik bir gelir elde etmenin formülü olarak yer almaktadır. 
Benzer şekilde dershanelerin süreç boyunca bireylerin sosyopsikolojik ve akademik gelişimler in i 
olumsuz etkilediği de ifade edilmektedir. Kamu okullarında, az çok sosyal olarak yetişen öğrencilerin 
dershanelerde alabildiğine bireycileştiği, dershanelerin ürettiği test kültürü ve rekabet- yarışma felsefesi 
sonucunda kompozisyon yazmaktan ve eleştirel bir analize değin bir dolu yaratıcı yeteneğin gelişmediği, 
var olan yeteneklerin bile köreldiği görülebilmektedir. Nitekim anadilini kullanma yeteneğini de ölçen 
PISA’daki durumumuz (İnal, 2014:109) bunun açık bir göstergesidir. 

Türkiye’de uygulanan merkezi sınavlar, mevcut eğitim politikalarının gereği olarak, çağdaş 
insanın eğitim gereksinimlerini karşılamaktan uzak, toplumunun tamamının eğitim istemini göz ardı 
ederek, sınırlı sayıdaki bireyin egemenlerin kurgusuna uygun yetiştirilmesini sağlamaktadır. Yarışmacı 
eğitim anlayışından beslenen her düzeydeki eğitim uygulamasının, eleyici/seçkinci bir yaklaşımın ürünü 
olması kaçınılmazdır. Sınav odaklı mevcut eğitim sistemi, farklı bir yaşam algısı ve eğitim tahayyülü 
yokmuş gibi, gençliğin tek seçeneğinin üniversitede okumak, bunun için üniversite sınavlarını aşmak 
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ve yarışma sürecinde rakiplere fark atmak olduğu yanılgısını beslemektedir. Bu yanılgı öğrencilerin 
dershanelere ve kurslara yüklenmesine yol açmaktadır (Akgündüz, 2014:376-377). Eğitime yönelik bu 
tür programsız (mezunların çalışma koşullarına yönelik istihdam yetersizliği) ve yanlış yapılanmalar 
(mesleki ve teknik lise ve yüksekokullara yeterli ölçüde yönlendirmenin olmaması), özel dershaneleri 
dev bir sektör haline dönüştürmüştür. Bununla birlikte, müteşebbislerin oluşturduğu özel mülkiyet ve 
çeşitli sermaye gruplarının tedarik ettiği devasa bütçeli kuruluşlar olarak dershaneler, öğrencilerin 
başvurmak durumunda bırakıldığı/kaldığı birer ekonomik kapan olarak politika- sermaye ve eğitim 
triosunun bir sonucu şeklinde ortaya çıkmaktadır.   

2. Amaç 

Bu araştırmada, dershanelerin toplumsal yansımaları açısından ne tür etkileri olduğunun ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda dershanelerin varsıl etkilerinin ne tür boyut ve bağıntıla r 
oluşturduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma, dershaneye devam eden öğrenciler, 
veliler, milli eğitim ve dershanede görev yapan okul müdürü ve yardımcılarının yanı sıra; özel dershane 
ve milli eğitimde görev yapan öğretmenlerin görüşleri ile sınırlıdır.   

3. Yöntem  

Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme/mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilen 
araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu tür çalışmalarda 
amaç konuyu derinlemesine incelemek ve yorumlamaktır (bak: Özgen, 2014).   

 3.1. Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesine gidilmiştir. Buradaki amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 
örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013:136). Bu yaklaşım,  ideal bir nitel araştırmada bulguların farklı bakış açılarını 
veya farklılıkları yansıtma olasılığını arttırmaktadır (Cresswell, 2013). Nitel araştırmalarda ise örneklem 
büyüklüğünü hesaplamada belli bir kural yoktur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2014:100). Örnekleme dâhil edilecek birey ya da bireylerden elde edilmesi planlanan verinin derinliği 
ve genişliği örneklem büyüklüğü ile genellikle ters orantılıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:143). 
Araştırmada görüşmeler 14 katılımcıdan oluşan bir çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
grubu: Milli Eğitimde görevli yönetici (2) ve öğretmenler (2), dershane yöneticileri (2) ve öğretmenleri 
(2), veliler (3) ve öğrencilerden (3) oluşturmaktadır.  

3.2. Veri Toplama Aracı   

Katılımcıların görüşlerini almak üzere veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme 
formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, yapılandırılmış görüşme tekniğinden biraz 
daha esnektir. Bu teknikte, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü 
hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla 
görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılı bir şekilde sunmasını 
sağlayabilir (Türnüklü, 2000). Verilerin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne (Aktaş, 
2014:351) başvurulmuş ve araştırmada kullanılacak sorular için iki uzmandan teyit alınmıştır. Araştırma 
kapsamındaki her bir katılımcı ile önceden irtibata geçilerek, görüşme randevusu alınmış ve özel 
dershanelerin toplumsal yansımaları bakımından ne tür etkiler oluşturduğuna ilişkin olarak, aşağıdaki 
sorular yöneltilmiştir. 

 
� Özel dershanelere yönelik düşünceleriniz ne(ler)dir? 
� Özel dershanelerin kapatılması hakkında ne(ler) düşünüyorsunuz? 

3.3. Görüşme Süreci 

Görüşmeler, katılımcıların kendilerini rahat hissedecekleri ve fikirlerini çekinmeden 
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açıklayabilecekleri bir ortamda, farklı zamanlarda ayrı ayrı yapılmıştır. Görüşmeler, kayıt altına alınarak 
yaklaşık 45- 60 dakikalık bir zaman diliminde, tek oturumda bitirilmiştir. Katılımcıların görüşlerini tam 
olarak belirleyebilmek için, görüşme formunda sorulan sorulara ek olarak “neden, nasıl, tam olarak ne 
demek istediniz, açıklayınız” (Metin, 2013) şeklinde sorular yöneltilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi 

Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve kaydedilen veriler daha sonra transkript 
haline getirilmiştir. Transkriptler oluşturulurken, katılımcıların ifadelerinin birebir yazımına dikkat 
edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmış ve analizde 
kullanılacak cümle ve kavramlar özenle seçilmişlerdir (Özgen, 2013a; 2013b). Betimsel analizde, 
görüşülen bireylerin, görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 
verilir. Bu analizde amaç; elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 
sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:256). Araştırmada güvenirliği sağlamak için, katılımcılar ın 
ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen veriler ve bu doğrultuda 
yapılan yorumlar arasında kurulan ilişkilerin tutarlılığına dikkat edilmiş, tutarlılığa ilişkin iki uzman 
tarafından teyit incelemesi yapılmış ve onay alınmıştır.  

Araştırmada, katılımcıların ifadelerine yer verilirken, etik açıdan mesleki ve toplumsal 
statülerine göre kodlamalar yapılarak (Milli Eğitimde Yönetici: YMEB, Milli eğitimde öğretmen: ÖMEB, 
Dershane yöneticisi: YDER, dershane öğretmeni: ÖDER,  veli: V, öğrenci: Ö) değerlendirilmiştir.    

4. Bulgular 

Araştırmada, katılımcıların ifadeleri doğrultusunda yapılan analizlere göre dört temel matris 
(Özgen, 2011) oluşturulmuştur. Buna göre, Türkiye’de özel dershanelere yönelik görüşlerin; öğretimsel, 
ekonomik, sosyal ve kurumsal yansımalar olmak üzere dört başlıkta toplandığı tespit edilmiştir.  

4.1. Öğretimsel Yansımalar 

Öğrenciler; istedikleri veya tercih etmeye yöneltildikleri bir alanda kariyer sahibi olabilmek ve 
iyi bir eğitim kurumuna yerleşebilmek için akranlarıyla kıyasıya bir yarışa girmektedir. Kontenjanların 
sınırlılığı ve talebin fazla olması nedeniyle, öğrencilerin, öncelikle yerleşmek istedikleri akademik 
disipline kayıt hakkı kazanabilmek için dershane veya özel ders alma seçeneği kaçınılmaz bir gereklilik 
haline gelmektedir. Ayrıca eğitim ve öğretimde görülen bölgesel farklılıklar, öğretmen yetersizliği,  
kalabalık sınıflar gibi sorunlar nedeniyle, farklı kalitede öğretim gören öğrencilerin, sınavla öğrenci alan 
bir üst eğitim kademelerine geçişleri için, rekabete dayalı bu ortamda fırsat eşitliliğinden bahsetmek çok 
doğru olmayacaktır. Dolayısıyla dershaneler, neredeyse tüm öğrencilerin tercih ettikleri veya tercih 
etmek durumunda kaldıkları bir öğretim süreci olarak devreye girmektedir.  
Bu doğrultuda eşit şartlarda eğitim-öğretim imkânlarının yetersizliğine değinen Milli Eğitimde görev 
yapan öğretmenin (ÖMEB-1) de görüşü bu düşünceyi destekler mahiyettedir: 

Sistem sınava dayalı oldukça ve bu durum değişmedikçe fırsat eşitliği sağlandığını 
düşünmüyorum. Çünkü aileler çocuklarında gördükleri yetersizliğin çözümü 
arayışındalar. Bu çözümün nihai adresi okul dışından takviyedir.  Böylelikle dershaneler, 
sınavlara hazırlanma konusunda öğrenciler arasındaki eşitsizliği dengelemekte, sınava 
dayalı sistemin ürettiği fırsat eşitsizliğine bir çözüm olarak sistemde yer almaktadırlar. 
Benzer şekilde, bir Veli’nin (V-3) ifadesi de bu görüşleri desteklemektedir: Aslında 
dershaneler bir yamadır. Sistemin tıkandığını gösterir. Bu, eğitim sisteminin başarısız 
olduğunun göstergesidir. Böylece İnsanlar okul dışı bir eğitim kurumuna itiliyor.  

Bu sürecin, öğrencilerin akademik düzeyde elde edecekleri başarıda bir fırsat eşitsizliği 
doğurduğunu da unutmamak gerekir. Zira eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm olarak sunulan 
dershanelerde eğitim-öğretim hizmetlerinin ücret karşılığında sunulması, eşit imkânların yaratılmasın ı 
engelleyebilmektedir. Ayrıca ailelerin, ekonomik güçleri doğrultusunda tercih ettikleri dershanelerin 
farklı kalite ve özellikte olması, aynı öğretim ortamı ve imkânları sunmaması, eşitsizliğin boyutlarını 
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arttırmaktadır (Şekil 1). Okul yöneticisinin (YMEB-1) de ifade ettiği gibi: 
 Dershaneler söz konusu olduğunda, maddi problemler, öğrenciler açısından fırsat 
eşitsizliği yaratıyor. Bunun nedeninin eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Zengin 
ailelerin çocukları daha iyi dershanelere hatta her ders için ayrı ayrı özel ders alırken, 
maddi imkânları olmayan ailelerin çocukları ise, bu tür imkânlardan yararlanamıyor.  

Eğitim politikaları veya uygulamalarından kaynaklanan çeşitli aksaklıkların, dershaneler 
vasıtasıyla giderilmesi gerektiğine yönelik olarak ileri sürülen argümanlar da vardır. Örneğin konuyla 
ilgili görüşlerini ifade eden dershane öğretmenine (ÖDER-1) göre: 

 “Dershanelerin kapatılması eğitimde fırsat eşitsizliğini giderir” düşüncesine 
inanmıyorum. Çünkü nasıl getirebilir ki? Hafta sonu çocuklar dershaneye gitmeyince 
eğlenecek, oynayacak çeşitli aktivitelere katılacak, velinin de ekstra bir külfet ödemesine 
gerek kalmayacak gibi bir anlayış söz konusu değil.  Üst kademeye yerleştirmede, çocuğu 
sınavla seçmiyor muyuz? O halde, sınav olgusu varken adını dershane koyduğumuz bu 
kurumların kapatılması durumunda fırsat eşitliği sağlanır mı? Elbette ki sağlanmaz.  

Merkezi sınavların varlığı bu anlamda dershaneleri zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk 
öğrenciler ve aileleri tarafından kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmektedir. Konuyla ilgili 
görüşlerini aktaran velinin ifadesiyle (V-1): 

Sistemi her ne kadar eleştirsek eleştirelim, sonuçta somut bir sınav var ve bu sınavın 
soruları çoktan seçmeli, her bir sorunun ortalama bir dakikada çözülmesi gerekiyor. Bu 
durumda çocuğa hız kazandıran,  üniversite kazandıran kurumlar olarak dershaneler önem 
kazanıyor. Bu sistem çocukları test kültürüne yöneltiyor ve dershanede edinilen 
kazanımların sadece ezberden ibaret olduğu düşüncesi her platformda tartışılsa bile, bu 
sınav sistemi olduğu sürece dershaneler olacaktır.   

Okullarda mevcut eğitim-öğretim sürecinde yaşanan aksaklıklar, özellikle merkezi sınavlara 
hazırlanan öğrenciler açısından, okuldaki eğitimin önemli görülmemesine ve özel dershanelerin birincil 
öğretim kurumları olarak değerlendirilmelerine neden olmaktadır. Nitekim TED (2005) araştırmasına 
göre, lise son sınıf öğrencilerin %44’ü dershanelerdeki eğitimin, okul eğitiminden daha kaliteli 
olduğunu belirtmektedir. Okul eğitiminin daha kaliteli olduğunu düşünenlerin oranı ise %6’dır. Benzer 
şekilde araştırmaya katılan öğrencinin (Ö-1) ifadeleri de bu görüşü desteklemektedir: 

Ben sınavı kazanırsam kesinlikle dershane sayesinde kazanırım. Çünkü okulda 
dinlediğimiz derslerdeki bilgilerle o soruları çözemiyorum. Bir de bizim sınıfta 5 zayıfı 
olanda var okul birincisi olanda. Şimdi düşünün bu sınıfta ders hangi ağırlıkta anlatılacak. 
Sınava hazırlanan ben bol soru çözümü istiyorum.  

Okullar ve özel dershaneler,  amaçları ve hedefleri farklı olan kurumlardır. Sınavların varlığına 
dayalı olarak başarı hedefleyen öğrenci ve veliler için okul eğitiminin sınava yönelik beklentilere yanıt 
verememesi ve bu anlamda ihtiyaçları karşılayamaması, dershanelerin çözüm olarak görülmesine zemin 
oluşturmuştur. Bu doğrultuda sınavlara odaklı, rekabet ortamında olan öğrenciler ve aileleri için 
okuldaki eğitim ve öğretimin değersizleşmesi gibi bir durum da ortaya çıkabilmektedir. Lise 11. Sınıf 
öğrencisinin (Ö-2) ifadesi de bu retoriği desteklemektedir:     

Dershaneler olmasa ben okul dışında, evde o kadar soru da çözemem, deneme de çözemem. 
Ben dershane sayesinde okul 3.süyüm. Çünkü dershane konularda daha önden gidiyor. 
Dershaneden edindiğim bilgiler sayesinde okuldaki derslerde notlarım iyi.    

Sınav odaklı bir eğitim sisteminde, merkezi sınavlara hazırlanma veya gerekli bilgiyi edinme 
süreçlerinden yararlanamama gibi aksaklıklardan dolayı öğrenciler ve veliler, dershanelere 
yönelmektedir. Okul eğitiminin merkezi sınavlara hazırlanmada yeterli olamaması üzerine öne çıkan 
dershanelerin özellikle öğretimsel eksikliklerin tamamlanması anlamında fırsat eşitliğine katkı sağladığı 
sıklıkla ifade edilmektedir. Bu doğrultuda başarılı olmak için, yetersiz öğretimin desteklenmesi ve 
öğretimsel aksaklıkların giderilmesi adına, dershanelere olan talep kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır 
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(Şekil 1).  

4. 2. Ekonomik Yansımaları 

Özel dershanelerin ekonomik boyutu, yaşamın olağan faaliyetleri kapsamında birçok alanı 
ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu alanları öncelikle ekonomik yatırım, istihdam ve ailelerin eğitime 
ayırdıkları bütçe şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda, dershanelerin devasa bir bütçeyi 
kapsadığı veya etkilediği görülmektedir. Örneğin; TOBB’un “Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu’na 
(2012) göre 1.3 milyona yakın öğrencinin eğitim hizmeti aldığı dershane kurumlarında 50 bini aşkın 
öğretmen, 20 bini aşkın diğer çalışan istihdam edilmektedir (Köprülü, 2013). Daha da önemlisi bu 
dershanelerin yatırım maliyetinin 1.013 trilyon,  gelirlerinin: 1.8 milyar ve giderlerinin ise (personel ve 
vergi) : 1.205 milyar lira olması, devasa bir bütçenin ve toplumsal ekonomideki etkisinin bilinmes i 
açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de dershanelerin ciddi bir ekonomik boyutu olduğu 
da ortaya çıkmaktadır. Böylelikle dershanelerin; istihdamın gerçekleştirilmesi ve işsizliğin 
giderilmesine belirli ölçüde imkân sağladığı, vergi boyutu vb yükümlülüklerle devlete önemli katkılar 
sağladığı ve tüm bunlara ek olarak aktüel ekonomik döngüye katkı sağladığı görülmektedir. Özel 
dershane yöneticisinin (YDER-1) ifadesiyle: 

Dershaneleri sadece eğitim kurumu veya öğrencilere yönelik bir gereksinim alanı olarak 
görmenin yanı sıra; on binlerce hatta yüz binlerce ailenin ekmek kapısı olduğunu 
unutmamak gerekir. Çok küçük bir dershanede bile, en az on öğretmenin yanı sıra bir 
yönetici, muhasebeci, sekreter, temizlik görevlisi vb. görevler için istihdam edilen kişiler, 
hem kendi ailelerine hem de ülke ekonomisine katkılar sağladığından, dershanelerin 
ekonomik boyutunu göz ardı etmemek gerekir. Bir diğer katılımcının (V-2) ifadesiyle: 
Türkiye’de liberal ekonomi uygulanıyor. Özel teşebbüs hürriyeti var. O yüzden bu bir 
hizmet sektörüdür, istihdam alanıdır. Temizlikçisi, kantincisi, öğretmeni ile bir kazanç 
kapısıdır. Dershaneler kar amacı güden kurumlardır ve ekonominin çarklarından biridir 
ve ekmeğini oraya bağlamış insanlar var. 

İstihdam yaratan kurumlar olmalarına karşın, özellikle öğretmenlere, ilk yıllarda ücret 
verilmemesi veya çok düşük ücretlerle çalıştırılması, ders saatlerinin fazlalığı, üniversite son sınıf 
öğrencilerinin etüt öğretmeni olarak ücretsiz çalıştırılması gibi durumlar düşünüldüğünde, 
dershanelerde ekonomik ve işgücü anlamında “emek sömürüsünün” de ciddi boyutta olduğu 
görülmektedir (bak: Gök, 2005). Buna karşın, öğretmenlik kadrosu açısından istihdam yaratıyor olması 
dershaneleri bu anlamda cazip kılmaktadır. Okul müdürünün de (OMEB-2) ifade ettiği gibi:  

Atanamayan birçok öğretmen adayı var. Devletin istihdam politikalarıyla üniversitelerin 
mezun verdiği sayı birbiriyle örtüşmüyor. Bundan dolayı dershanecilik, açıkta kalan 
öğretmenler için bir çıkar yol ve ayrıca başarılı öğrenciler için burs imkânı da 
sunmaktadır.    

Dershaneler, istihdam yaratan ve bu doğrultuda aile bütçesine katkı sağlayan kurumlardır. Buna 
karşın, kar amacı taşıyan ticari kuruluşlar olarak, ekonomik bakımdan ailelerin bütçesi doğrultusunda 
pay ayırabildikleri ve yararlanabildikleri fırsatlar haline dönüşmektedir. Bu durum, aynı zamanda 
ailelerin mevcut ekonomik koşullarına ilişkin eşitsizliğin derinleşerek palazlanmasına zemin 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bir velinin (V-3) ifadesiyle:  

Dershaneler nihayetinde ticari kuruluşlardır ve ailenin ekonomik geliriyle ilgilidir. Hal 
böyle olunca, her öğrenci için, yarış aynı kilometreden başlamamaktadır. Ekonomik 
yetersizlikten dolayı dershaneye gidemeyen bir öğrenci için, devletin üretemediği öğretim 
süreci, alternatif olarak ortaya çıkan özel dershaneler, eğitimdeki sosyal adalet anlayışına 
ters düşmekte ve toplumsal adaletsizliğin devamına neden olmaktadır.  

Dershanelerin, aile bütçesi üzerinde bir baskı oluşturduğu açıktır. Buna rağmen, dershanelere olan 
talep her geçen gün artarak devam etmektedir. Dershanelerin kapatılması durumunda, mevcut eğitim 
sisteminin ürettiği -daha iyi bir okula, üniversiteye yerleşme veya istihdam edilme rekabetinin-,  aileleri 
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ve öğrencileri başka öğretim desteği arayışına götüreceği de açıktır. Üstelik dershaneler dışındaki bu 
seçenekler, gayrı resmi, kontrol mekanizmaları dışında ve usulsüz yapılanmaların önünü açacaktır.  
Nitekim dershanede görev yapan öğretmenin ifade ettiği (ÖDER-2) gibi:  

Dershanelerin mali boyutu çok önemlidir. Kapatılmaları durumunda, bu alandaki para 
kayıt dışına çıkacak. Merdiven altı dershaneler gelişecek ve daha da önemlisi, varlıklı 
aileler dershaneyi eve taşıyacaklar. Bu ise doğrudan eşitsizliğe neden olacaktır. Bu açıdan 
düşünüldüğünde, özel ders aileye daha pahalıya mal olacaktır. Çünkü dershaneye yıllık 
3000 lira civarında verirken, özel derse ise yıllık en az 7- 8 bin lira verecektir. 

Sonuç olarak merkezi sınav uygulamalarının var olduğu bir eğitim ve öğretim sisteminde 
bireylerin -devlet okullarında süregelen akademik sorunlar ve aksaklıkların sonucu olarak- okul 
dışındaki seçeneklere yöneldiği, bu sistemin devamı durumunda mevcut yapılanmanın süreklilik 
göstereceği muhakkaktır. Bu anlamda öğrencilerin, amaçladıkları hedefe ulaşmak adına, özel 
dershaneler ya da özel ders almak gibi yönelimlere başvurarak bu sektörün devamına ve büyük bir 
ekonomik yapının oluşmasına kaynaklık edecekleri görülmektedir (Şekil 1).  

4.3. Sosyal Yansımaları  

Merkezi sınav sisteminin, varlığını kaçınılmaz kıldığı dershaneler ve ürettiği baskı ve kaygılar, 
hem öğrenciler hem de aileleri üzerinde çeşitli sosyal yansımalar şeklinde tezahür etmektedir. Dershane 
eğitiminin yaratacağı ekonomik sıkıntılar, düşük gelirli aileler için sorun olarak görülmekte ve bu 
durumun ürettiği kaygılar hem veli hem de aile bireyleri ve öğrenci üzerinde bir baskı 
oluşturabilmektedir. Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı dershane sisteminin dışında kalan; 
dershane eğitimi olmadan başarının ve hedeflenen gelecek planlarının gerçekleşemeyeceğini düşünen 
ve bu türden kaygıya kapılan bireyler, sürecin dışında kalmanın yaratacağı yetersizlik duygusuyla, 
birtakım sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Bu durum doğal olarak toplumun nüvesini oluşturan ailenin 
yaşamsal dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla dershaneye gitme aynı 
zamanda sosyal boyutları olan bir süreç haline dönüşmektedir. Bu sürecin dışında bulunmak, aileler 
açısından bir yükümlülük duygusu yaratmakta ya da toplumsal anlamda yaygın kabul gören bir yapıya 
ait olma zorunluluğu doğurmaktadır. Öğretmeninin (ÖDER-1) ifadesiyle: 

Bence en önemli sorun ailelerin çocuklarını dershanelere göndermemeleri halinde başarılı 
olamayacaklarına inanmaları ya da gönderememeleri halinde bir vicdan azabı 
yaşayacaklarını düşünmeleridir. Aslında ailelerinin çoğu, kendilerini vicdanen 
rahatlatmak için çocuklarının dershaneye gitmesi gerektiğine inanıyorlar. Bir velinin (V-
3) ifade ettiği görüşler de bu yaklaşımı desteklemektedir: Çocuklarının geleceği için her 
anne baba, dershaneleri mecburi bir adres olarak görüyor. Örneğin ben bir baba olarak 
çocuğumu dershaneye göndermeye zorunlu hissediyorum. Göndermeyince bir eksiklik 
olacak gibi. Vicdanen, taşıdığım o kaygıdan dolayı çocuklarımı gönderiyorum.   

 Dershaneler sınav sisteminin yarattığı kaygıları beslemekle birlikte, öğrencilerin sınavlara 
yönelik motivasyonlarını arttırdığı, rehberlik hizmetleri ve başarıya odaklı bir ortam yarattığı yönündeki 
görüşler, dershanelerin olumlu sosyal yansımalar kazandıran, güven ve aidiyet duygularının da 
sağlandığı kurumlar olarak algılanmasına zemin oluşturmaktadır. Katılımcı öğrencin (Ö-3) ifadesiyle:  

Dershane motive ediyor. Arkadaşlarla rekabet ortamı var. Dershanedeki arkadaşları 
görünce daha çok çalışmak istiyorum. Rehberlik hizmetleri çok iyi. Herkese bireysel 
çalışma program yapıyorlar. Okuldaki rehber öğretmenimden istemiştim. Okulda 1500 
öğrencimiz var, sıranı beklemen gerekir dedi, ilgilenmedi. Okuldaki hocalar bağırıyor, 
kızıyor korkuyoruz. Ama dershanede daha sıcaklar derdimizi dinleyip moral veriyorlar. Bir 
diğer öğrenciye (Ö-2) göre ise; dershaneler bir anlamda sosyal çevredir. Kantinde 
konuşmalar, muhabbetler bile sınav ve puanlarla ilgili. Sonra tercihleri, branşları 
konuşuyoruz ve olumlu bir hava oluyor. 
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Yukarıda belirtilen düşüncenin tam aksine, öğretim sürecinde yaşanılan baskılar, zamanının 
büyük bir kısmını dershanelerde geçirmekte olan öğrencileri için, sınavlar dışında herhangi bir sosyal 
aktiviteye zaman bırakmamaktadır. Bir anlamda çocuğun sosyal hayattan tecrit edilmesine yol açmakta, 
bu durum ise çocuk ya da gençlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu görüşü 
destekleyen (ÖDER-2) görüşler de bulunmaktadır:   

Hafta içi hem okul hem dershanede olan, yine hafta sonunu dershanede geçiren çocuğun 
başka bir şey yapmaya ne zamanı ne de enerjisi kalıyor. Üstelik çocukluk dönemlerinde 
oyun ve dinlenme saatlerinde dershaneye gitmeleri gelecek açısından sağlıksız bir şey.  
Benzer şekilde, görüş ifade eden veliye (V-3) göre ise; Çocuklar, zamanlarının büyük bir 
kısmını ders çalışarak ve dershaneye giderek geçiriyor. Durum artık öyle bir düzeye geliyor 
ki, çocuğun oyun oynadığı, televizyon izlediği, bilgisayarla uğraştığı anlara bile veli 
tahammül edemez hale geliyor. Çünkü öğrenciyi iyi dershaneye gönderme düşüncesi, 
veliler arasında bir yarışa ve başarılı olma hırsına dönüşüyor. Bunun sonucunda da 
paylaşımı veya ortaklaşmayı amaç edinen değil, en önde olmayı başarı olarak gören bencil 
bireylerin yetiştirilmesi söz konusu oluyor.  

Sonuç olarak, sınav odaklı eğitim sisteminin bir sonucu olarak türeyen dershanelerin, bireylerde 
hem olumlu hem de olumsuz bazı yansımalara neden olduğu görülmektedir. İyi bir okul veya mesleğe 
sahip olmak için, “başarının tek adresi” olarak lanse edilen dershaneler, sistemin içinde veya dışında 
olan tüm bireylerin sosyal yaşantılarında birtakım etkiler doğurmaktadır (Şekil 1). 

4.4. Kurumsal Yansımaları 

Ülkenin geleceği ve gençliğin istihdamı için üniversite eğitiminin neredeyse tek seçenek olarak 
sunulması ve bu durumun yarattığı arz-talep dengesizliği, sınav odaklı bir yapının ortaya çıkarmasına 
neden olmuştur. Böyle bir yapı içinde, hedefine ulaşmak veya yükseköğretimde tercih ettiği herhangi 
bir alana yerleşebilmek için kendisine yer arayan öğrencilerin, örgün eğitim dışında yöneldikler i 
“zorunlu adres” olarak dershaneler,  özellikle son yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınav sayılarının 
giderek artması nedeniyle, vazgeçilmez kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Hatta bir takım yasal 
düzenlemelerle dershanelerin faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmıştır (bak: Coşkun, 2005; Özoğlu, 
2011; Köprülü, 2013). Kanun düzenlemeleri ile yasal olarak herhangi bir engelle karşılaşmayan 
dershane sayısı giderek artış göstermiştir. Ülkemizde 1984 yılında 174 adet olan özel dershane sayısı 
(Baştürk ve Doğan, 2010), son 30 yılda artarak 2013 yılında 4000’e (3858) yaklaşmıştır (Köprülü, 
2013). Dershane öğretmeni katılımcının (ÖDER-1) da ifade ettiği gibi:   

Ülkemizde dershaneler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bağımsız hareket edemeyen kurumlar. 
Mali açıdan ve işleyiş bakımından da hiyerarşik olarak MEB’ e bağlı. Kaldı ki zamanında 
nasıl kurulacakları ve nasıl çalışacaklarını belirleyen de Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? 
Hem bu güne kadar bir anormallik yokmuş ki bunca yıl sorunsuz çalışabilmişler. Ayrıca 
bütün faaliyetleri kanunların çizdiği çerçeve içerisinde yapılıyor. Üstelik resmi olarak çeşitli 
eğitim-öğretim birlikleri, dernekler ve kurumsal ölçekte temsil edilmektedirler. 

Dershaneler bu doğrultuda, resmi olarak tanınan yasal yapılar olarak, eğitim sistemi içerisinde 
kendisine biçilen rolü yerine getiren kurumlara dönüşmüştür. Ayrıca sistem içerisinde kurumsal olarak 
hiyerarşik düzeyde temsiliyete sahip olan özel dershaneler, bunun bir sonucu olarak tüm eğitim-öğret im 
kurumlarında olduğu gibi yasal olarak denetlenmektedir. Özel dershanelerin denetim mekanizmasına 
dâhil olmalarına karşın, denetim sisteminde yaşanan genel sorunlar (bak: Kayıkçı, 2005), özel 
dershanelerde de kontrol mekanizmalarının, amaçlarının gerçekleştirilmesini engelleyebilmektedir. 
Milli eğitimde görevli yöneticinin (YMEB-1) ifade ettiği gibi: 

Dershaneler yasal olarak denetlenmektedir. Ama ülkemizdeki eğitim ticarileştiği için bunun 
denetimi çok zor.  Çünkü bu kurumların amacının eğitim mi, ticari mi olduğunu nasıl 
bilebilirsiniz? Müfettiş sayısı Milli Eğitimin kurumlarını denetlemek için yetersizken,  
dershanelere nasıl yetecek. Üstelik ceza verseniz bile çocukların beyinlerine ne verdiğini 
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nasıl ölçeceksiniz? Benzer şekilde katılımcı YMEB-2 ise, kontrol mekanizmaların ın, 
denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi niteliğinden uzak olduğunu ifade etmiştir:   
Bu kurumların devlet tarafından sadece vergi, bina ve sınıf ölçüleri anlamında takip 
edilmesinden dolayı sanki dershaneler istenmeyen üvey evlat rolüne sokulmuştur. Oysa özel 
okullar da bu sistemin bir kurumu olmasına rağmen, onlarda da bilgi aktarımı yapılmasına 
rağmen, dershaneler günah keçisi olarak görülmektedir.  

 
Şekil 1. Özel dershanelerin öğretimsel, ekonomik, sosyal ve kurumsal temelli toplumsal etkileri 

Dershanelerin resmi kurumlar olarak tanımlanması, dershanelerde görev yapan bireylerin de 
mesleki tanımlamalarının da bu kurumsal yapı içinde değerlendirilmesi ve onaylanmasını 
sağlamaktadır. Aksi takdirde dershanelerin kapatılmaları ile başlayacak süreç, hem istihdam edilenler 
hem de dershanelere yönelen öğrenciler ve veliler açısından kurumsal anlayışın dışında, yasal olmayan 
seçenekleri oluşturacaktır. Özel dershane yöneticisinin (YDER-2) ifadesiyle: 

Şimdilik resmi olarak, devletin gözetiminde ve denetiminde bu işi yapıyoruz. Bu resmiyet 
ortadan kalkarsa,  dershanelerde görev yapan öğretmenler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
merdiven altı denilen niteliksiz ve illegal yapılanmalara yöneleceklerdir. 

 Dershaneler, kurumsal birer yapı olarak eğitim sisteminde yer almaktadır. Kapatılmaları 
durumunda, yasal olmayan bazı olumsuz örüntülere neden olacaklardır. Dolayısıyla; konuyu diyalektik 
bir yaklaşımla değerlendirmenin daha reel bir eylem olacağı düşünülmektedir (Şekil 1). 
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5. Sonuç 

Bireylerin bir üst öğretim kademesine geçişte veya geleceklerini şekillendirecek mesleki kariyer 
basamaklarında bir sıçrama basamağı oluşturan dershaneler, adeta bir umut kapısı haline dönüşmüştür. 
Çünkü merkezi sınavlara odaklı günümüz eğitim sistemi, bireyler arasında ciddi bir rekabet ortamı 
yaratmaktadır. Böylelikle, dershaneler, bu rekabetçi ortamdan başarıyla sıyrılabilmek için, hem 
öğrenciler hem de aileler için vaz geçilmez kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Böyle bir durumda 
dershanelerin kapatılması bireyleri kaçınılmaz olarak başka alternatif “bilgi edinme kaynak veya 
alanlarına”  yönlendirecektir. Dolayısıyla sistemde dershanelere olan ihtiyacı gidermeye yönelik bir 
takım düzenlemeler söz konusu olmadan dershaneleri kapatmaya ya da özel okullara dönüştürmeye 
yönelik uygulamalar önemli sıkıntılara (yasal olmayan işletmelerin oluşmasına ve faaliyetlerine yönelik 
herhangi bir denetimin mümkün olmadığı, devlete ödemeleri gereken vergiyi ödemeyen ve benzeri 
çeşitli örüntülerin oluşmasına) yol açacaktır. 

 Türkiye’de, eğitim sisteminden kaynaklı bir takım sorunlardan dolayı ortaya çıkan ve bu 
anlamda sorunlu bir eğitim sistemine eklemlenmiş olan dershanelerin, eğitimde sağlıklı bir yapılanmaya 
etki edecek kurumlar olmadığının da kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla eğitim sisteminde, bireylerin 
daha iyi bir yaşam ve gelecek taleplerini karşılayacak yapısal düzenlemelerin gerçekleşmesi bir 
zorunluluktur. Bu bağlamda, bireylerin eşit ve nitelikli eğitim hakkının vazgeçilmez bir gereklilik 
olduğunun dikkate alınması ve buna yönelik çözümler üreten sosyal politikaların yürürlüğe konulması 
gerekmektedir. Tüm bu yapılanmalar için iktidar mekanizmasının yapısal planlamalara girişmesi 
gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle; yeni sömürü ve sermaye alanları yaratmanın aksine, sosyal devlet 
geleneğine uygun ve kamusal hizmet anlayışına dayalı eğitim ve öğretim faaliyetlerin in 
yaygınlaştırılması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. 
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Beşeri coğrafya ve mekânsal bilginin endoktrinasyonu: jeopolitik 
konum örneği 

Human geography and indoctrination of spatial information: "example of 
geopolitical position"   
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Öz: Okullar, organize edilmiş ya da kontrollü bir şekilde sunulan bilgiler vasıtasıyla hâkim olan söylemin öğrencilere 
kazandırıldığı kurumlardır. Bu kurumlarda, belli bir çerçevede seçilmiş ve sınırlandırılmış konuların aktarıldığı 
derslerden biri de coğrafyadır. Bu çalışmada coğrafya dersleri vasıtasıyla jeopolitik konum konusunun öğretiminde 
nasıl bir yaklaşımın sergilendiği, jeopolitik konum düşüncesinin okulda; ders kitapları yoluyla nasıl inşa edildiği 
irdelenmiştir. Dolayısıyla çalışmada ortaöğretim kurumlarındaki coğrafya öğretimini,  jeopolitik konum özelinde 
incelemek ve eleştirel bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ortaöğretim coğrafya ders 
kitapları incelenmiş ve öğrenci görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada 
veriler doküman analizi ve betimsel analiz yöntemine göre çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 
doğrultusunda; ders kitaplarında benzer ifadelerin sıklıkla tekrarlandığı, ekonomik özelliklerin ön plana çıkarıldığı 
bir jeopolitik anlayışın hâkim olduğu, öğrenci görüşlerinde ise bu anlayışa paralel olarak kalıpsal ifadelere dayanan, 
ezberci, sloganik öğrenmelerin varlığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Beşeri coğrafya, mekân, jeopolitik konum, eğitim, endoktrinasyon 
 
Abstract: Schools are institutions where dominant rhetoric is imparted to students with organized knowledge in a 
controlled manner and one of the courses where restricted topics selected within a certain framework is geography. 
This study investigated what kind of approach is adopted in geopolitical position instruction via geography courses 
and how the sense of geopolitical position is built up at schools through text books. It was aimed to explore geography 
instruction given in high schools in the sense of geopolitical position and to present a critical view of the issue. 
Qualitative research method was used and high school geography text books were examined and student opinions 
were evaluated. The data were analyzed with document and descriptive analyzes. According to the findings, it can be 
argued that similar expressions are frequently repeated in text books, a geopolitical perspective emphasizing 
economic features is dominant, in line with this, and the students learned memorized knowledge based on some cliché 
expressions. 

Keywords: Human geography, space, geopolitic position, education, indoctrination 
 
 

1. Giriş 

Eğitim, en yaygın tanımına göre bireylerde istendik yönde davranış değişiklikleri oluşturma 
sürecidir. Bu tanımdan yola çıkılarak, istendik davranışların neler olabileceği sorgulanabilir. Ancak asıl 
önemli olan soru “istendik” davranışların kimler tarafından belirlendiği veya bu davranış değişikliğin i 
isteyenin kim/kimler olduğudur. 

 Okullar, eğitimin devlet eliyle düzenlendiği kurumlardır. Devlet, varlığını ve üzerine kurulduğu 
meşruiyet ilkelerini toplumsal alanda sürekli kılmak için ideoloji ve eğitim gibi araçları kullanır. İdeoloji 
aracılığıyla siyasal iktidar kendi ilkelerini topluma dayatır. Eğitim de bu dayatmanın kurumsal zeminini 
siyasal iktidara sunar (Çetin, 2001). Genel olarak değerlendirildiğinde ideoloji insan toplulukların ın 
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yaşayışlarına yön veren fikirleri ifade etmektedir. İdeolojinin eleştirisi ise nasıl oluştuğu ve neye hizmet 
ettiği noktasında yapılmaktadır. Bu eleştiriler, kavrama sınıfsal bir anlam kazandırmış ve ideoloji, bilinç 
çarpıtması (yanlış bilinç) olarak ifade edilmiştir. Bu anlamıyla ideoloji, egemen sınıfın oluşturduğu 
toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeni devam ettirmeye hizmet eden fikirler olarak kendini 
göstermektedir (Akın ve Arslan, 2014). Eğitim ise bu fikirlerin bireylere aktarılmasında devreye 
girmektedir. Dolayısıyla eğitim kurumları resmi ideolojinin aktarıldığı kurumlardır. Bu bağlamda 
eğitimin siyasi bir amacı bulunmaktadır. Eğitim, eleştirel bilincin gelişiminde oynadığı rol nedeniyle, 
siyasal eylem için kaçınılmaz olmaktadır (Freire ve Macedo,1998; s.22). Bireye kazandırılacak 
davranışların egemen ideolojiye göre belirlendiği eğitim; “makbul vatandaşların” yetiştirilmesinde en 
güçlü araç haline dönüşmektedir. Öngen (2008; 27) bu amaçla kullanılan üç tür ideolojik biçimden 
bahsetmektedir: Bunlar, neyin var (ya da yok) olduğunu, neyin olanaklı (ya da imkânsız) olduğunu, 
neyin iyi (ya da kötü) olduğunu bildirerek/göstererek/empoze ederek insanları, insan gruplarını ve 
onların öznelliklerini nitelemek/belirlemektedir. Böylece iktidar ideolojisi doğrultusunda inşa edilmekte 
olan eğitim vasıtasıyla, okullarda hangi bilginin sunulacağı/ sunulmayacağı ya da nasıl sunulacağı 
belirlenerek, bireylerin düşünceleri şekillendirilmektedir. Bu bağlamda eğitimin yansızlığı söylencesi, 
eğitsel sürecin siyasal doğasını yok saymaya yöneltir. İşte bu söylence; saf, kurnaz bir uygulama ile 
dürüst, eleştirel bir uygulama arasındaki temel farklılıklara ilişkin anlayışımız için çıkış noktasıdır 
(Freire ve Macedo,1998,s.82).  

Eğitim felsefesi açısından ideoloji ve endoktrinasyon arasında yakın bir ilişki vardır. 
Endoktrinasyon süreci, ideoloji ise ürünü temsil etmektedir (Öntaş, 2014). Öğretim sürecinde 
endoktrinasyon; zararlı doktrinleri öğretmek, partizan doktrinlerin öğretimi için eğitimi kullanmak, 
özünü kavramaksızın öğrenmek (sloganik), öğretimde otoriteden yararlanmak, önyargıların 
öğretiminden başlamak, özgün ve tek olduğu düşünülen doktrinden başlayarak öğretmek, gerçekliği 
olmayanları da bilimsel olarak öğretmek, doktrinlerin yalnızca olumlu taraflarını öğretmek, mutlak 
doktrinleri vurgulamak için yapay olaylardan bahsetmek, müfredatın bölümlerini keyfi olarak seçmek, 
ötekinden hoşnut olunmayan eğitimsel süreçte spesifik değerleri vurgulamak, eğitim yoluyla nefreti 
telkin etmek (fanatizm) ve şiddeti kullanarak inançları empoze etmek (Reboul,1977; akt. Mammou,  
2010) amaçları için kullanılabilmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ise, odaklandırma, bilgi 
saklama, bilgi manipülasyonu, ezber yükleme, tekrar, korku, değer kazandırma gibi yöntemler 
kullanılabilmektedir (bak: Kaya, 2011) 

Devlet, egemen ideolojiyi benimsetmek üzere, öğretmen yetiştirmeye, ders kitaplarının 
hazırlanmasına, eğitim ortamlarının oluşturulmasına, tören ve kutlamaların yapılmasına ve bunun gibi 
birçok noktaya müdahale etmektedir (Akın ve Arslan, 2014). Ders kitapları ise bu egemen 
gücün/otoritenin söylemlerini aktaran en önemli araçlardır. Bu kitaplar, Copeaux’un da belirttiği gibi 
öğrenci tarafından eleştirel olarak okunması son derece güç olan, okumasına bir kuşku duygusunun eşlik 
etmediği, aksine yazılanın genç ve algılamaya açık bir beyin tarafından apriori olarak kabul edilen bir 
kitaptır (akt: Özgen, 2011). Bu bağlamda ders kitapları iktidar söyleminin bir aracı olarak 
endoktrinasyon sürecinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. 

1.1. Coğrafya Eğitimi ve İdeoloji  

Eğitimin temel amaçlarından birisi de insan-mekân-bilgi ilişkisinin anlaşılmasına 
dayanmaktadır. İnsan-mekân-bilgi ilişkisini kurma bağlamında coğrafi bilgi en önemli güç 
unsurlarındandır. Bu bilginin üretimi ve aktarımı ise egemen ideolojinin etkisiyle şekillenmektedir.  

Coğrafya, etimolojik anlamı bağlamında değerlendirildiğinde, (geo-graphe), betimleme, tasvir 
etme eylemlerinin söz konusu olduğu bir disiplindir. Mekân,  fiziksel unsurları açısından 
değerlendirildiğinde, doğal olarak verili bir gerçeklik durumu olduğundan, bu gerçeklik içinde var olan 
bu unsurların betimlenmesi söz konusudur. Ancak mekânın toplumsal, kültürel, siyasi özellikleri, yani 
beşeri unsurları açısından bir değerlendirme ise manipülasyona açıktır. Mekâna ilişkin bu türden bilgile r 
objektif bir gerçeklikten ziyade, tasarlanan bir mekânın inşa edilmesini ve okul eğitimi üzerinden genç 
dimağlara aktarılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, beşeri coğrafyaya ilişkin verilerin nasıl üretileceği, 
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sınırlan(dırıl)acağı, ideolojik kurgular üzerinden belirlenebilmektedir. Dolayısıyla insan-mekân-bilgi 
ilişkisinin kurulmasında, mekân üzerinde çok boyutlu düşünebilme ve mekânsal bir senteze ulaşabilme 
amacının gerçekleşmesi, tasarlanan ve yeniden inşa edilen bir mekân tasavvuru üzerinden 
gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle, iktidarın, mekân kurgusu üzerinden inşa ettiği bilgiyi aktarma ve 
öğretme süreci hayata geçirilmektedir. 

Mekânın kontrol altına alınması ve yönetilmesine yönelik çabalar farklı araç ve yöntemlerle 
(askeri darbe, demokratik yapılanma, teolojik ve siyasal kültüre evirilme) gerçekleştirilse de, nihai 
amaç, iktidar(lar)ın, mevcut mekândan maksimum yarar sağlamak (otoriteyi sağlamak, psikolojik 
üstünlük kurmak, toplumsal itaatkârlığı ve ekonomik kazancı sürdürmek gibi) ve elde ettiği bu güç 
üzerinden iktidarını perçinleştirmektir (Özgen, 2014). Coğrafyanın, özellikle sosyo-ekonomik ve politik 
yaklaşımlarla, mekânı kontrol eden iktidarlar için güçlü bir yaptırımsal araç olarak kullanılmas ı, 
coğrafyaya derin ve stratejik bir yaşamsal kimlik kazandırmaya devam etmektedir (Özgen, 2010). Bu 
bağlamda, Lacoste’un (2004) ifadesiyle, okul coğrafyası; coğrafi bilginin bir güç olabileceği, mekânın 
bazı betimlemelerinin, eylem araçları ve siyasi araçlar olabileceği fikrini gizlemek; coğrafyayla ilgili 
olan şeyin, bir düşünme biçimiyle, özellikle de siyasi amaçlara göre yürütülen stratejik bir düşünce 
biçimine bağlı olmadığı fikrini kabul ettirmek amacına hizmet etmektedir. Okuldaki coğrafya dersleri 
vasıtasıyla mekânı anlamlandırma süreçleri devreye girmekte ve bu mekânsal kurgular öğrencilere 
aktarılmaktadır. Bu şekilde, Lacoste’un (2004;43) ifadesiyle yurtseverce bir duadan vazgeçmemek, 
ulusal ideolojiyi gerçeğin çelişkileri ile karşılaştırmamak amaçlanmaktadır. Böylece coğrafya 
aracılığıyla okullarda hâkim olan söylem, hedefindeki dinleyici kitlesini, mekân hakkında 
bilgilendirmekten ziyade tanımladığı mekân aracılığıyla, özneyi dışsal bir iktidarın hâkim söyleminin 
içine alır. Bu anlamda okul coğrafyası iktidar söyleminin kurumsallaştığı alanlardan biridir (Yeşiltaş, 
2012). Bu anlayış doğrultusunda mekân üzerinde çok boyutlu olarak düşünebilme ve ülkeyi sahip 
olduğu mekânsal özellikler bakımından konumlandırma becerisi kazandırmaktan ziyade, bir takım 
tekrarlar ve ezberlenmiş kalıpların aktarılması söz konusu olmaktadır.  

Jeopolitik kavramı da, aynı şekilde bu anlayış içinde iktidar ideolojisinin bir aracı olarak yer 
almaktadır. Lefebvre’e (1974) göre modern anlamda mekân, sadece siyasal yapının zemini değil, siyasal 
ve sosyal olanın bizzat kendisidir; politika mekân üzerinden yapılır, çünkü mekânın bizzat sosyal 
kurgulanışı politik bir süreçtir (akt: Durgun, 2010). Tuathail ise, coğrafyanın “doğal olarak verili” 
olmadığını ileri sürerek, coğrafyayı kaçınılmaz bir şekilde toplumsal ve siyasi bir jeo-çizim, yani 
‘dünyayı anlatım şekillerinden biri’, jeopolitiği de bu anlayışa yaslanan bilgi/pratik şeklinde ele 
almaktadır (akt: Yeşiltaş, 2012). Bu anlamda mekân, bir güç unsuru olarak iktidar ile bağlantılıdır ve 
mekânsal bilgi iktidar kaynaklı bir bilgidir. Jeopolitik ise, iktidar söylemlerinin aktarıldığı, ideolojik bir 
kurguyla inşa ederek sunduğu bir bilgidir. Dolayısıyla bu ideolojik enformasyon sürecinde 
(endoktrinasyon)  “jeopolitik konum” iktidarın ne olduğunu söylediği ya da gösterdiği (harita) şey 
olacaktır.  Okuldaki coğrafya kitapları da organize edilmiş bu bilgilerin aktarımında kullanılan en 
önemli araçlar olarak, ülkenin,  zihinlerdeki mekânsal inşasına kaynaklık etmektedirler.  

2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada amaç, coğrafya dersleri vasıtasıyla “jeopolitik konum” konusunun öğretiminde 
nasıl bir yaklaşımın sergilendiği, jeopolitik konum düşüncesinin okulda; ders kitapları yoluyla nasıl inşa 
edildiğini irdelemektir. Bu amaçla araştırma; 10.,11. ve 12. sınıf Coğrafya  ders kitapları “Mekânsal Bir 
Sentez: Türkiye”  öğrenme alanı, “Türkiye’nin konumu” ve “Türkiye’nin Jeopolitiği” konuları  ile 10. 
,11. ve 12. sınıf öğrencilerinin görüşleriyle sınırlı tutulmuştur. 

3. Yöntem 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler, doküman analizi ve betimsel analiz 
yöntemine göre çözümlenmiştir. 
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3.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 10. sınıf (18), 11. sınıf (20) ve 12.sınıf (27) olmak üzere, toplam 
65 lise öğrencisi oluşturmaktadır.   

3.2. Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Çalışmada ortaöğretim 10., 11. ve 12. sınıf coğrafya ders kitapları incelenmiş lise öğrencilerin in 
görüşleri değerlendirilmiştir.  

Ders kitaplarının incelenmesinde doküman analizi kullanılmıştır. Bu analiz, araştırılmas ı 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel 
araştırmalarda doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri 
toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir veri toplama aracı 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin kapsam geçerliliğin i 
sağlamak için, araştırmada kullanılan sorulara ilişkin uzman görüşüne (Aktaş, 2014:351) başvurulmuş 
ve iki uzmandan teyit alınmıştır. Araştırmada, öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 

� Sizce “jeopolitik konum” nedir?  
� Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

Güvenirliği sağlamak için,  öğrencilerin ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bununla 
birlikte,  araştırmadan elde edilen ham veriler ve bu veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve yapılan 
yorumlar arasında kurulan ilişkilerin tutarlılığına ilişkin, iki uzman tarafından teyit incelemesi yapılmış 
ve onay alınmıştır. Öğrenci görüşlerinin analizinizde ise, betimsel analiz kullanılmıştır. Bu analizde, 
görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 
alıntılara sık sık yer verilmektedir. Bu analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış 
bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; 224). Araştırmada,  görüşlerinden 
yararlanılan katılımcılar, kod isimler (Ö1,Ö2,...) verilerek tanımlanmışlardır. Katılımcılar ın 
görüşlerinde birden fazla kategoriye girecek ifadeler yer aldığından, analizler sırasında, kategorilerdeki 
frekans sayısı, toplam katılımcı sayısından fazla olmuştur. 

4. Bulgular 

4.1. Ders Kitaplarında “Jeopolitik Konum” “Türkiye’nin Jeopolitik Konumu” 

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) ile öğrencilerin “coğrafi birikim ve sentez ülkesi 
olan Türkiye’nin, bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu 
potansiyelin bilincine varması” amaçlanmıştır (MEB, 2011). Bu doğrultuda, Türkiye’nin mekânsal bir 
sentez olarak ele alınması yoluyla, öğrencilerin mekâna ilişkin çok boyutlu düşünebilmeleri ve mekânsal 
bir senteze ulaşabilmeleri amaçlanmıştır. Ders kitapları ise içeriği öğretim programı doğrultusunda 
hazırlanan basılı eserlerdir (bak: MEB, 2012). Dolayısıyla öğretim programı ile hedeflenen kazanımların 
sağlanmasında en önemli araçlardır.  

Araştırmada, ortaöğretim coğrafya ders kitaplarında “jeopolitik konum ve Türkiye’nin 
jeopolitik konumuna” ilişkin verilerin analizinde sınıf düzeylerine göre tasnife gidilmiştir. 

4.1.1.  10.Sınıf Coğrafya Ders Kitapları 

10. sınıf coğrafya ders kitaplarında “Mekânsal Bir Sentez: Türkiye” öğrenme alanının kapsadığı 
“Türkiye’nin Konumu” konusu incelenmiştir. 10. sınıf ders kitabında Türkiye’nin konumuna ilişkin 
ifadeler şu şekilde yer almıştır (Arslan, 2013): 

… Çünkü ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde 
bulunmaktadır. Sanayi ve teknoloji bakımından gelişmiş olan Avrupa ülkeleriyle petrol ve 
doğal gaz kaynakları bakımından zengin olan Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasında bir 
köprü durumundadır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir…  
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Kitapta, Türkiye’nin konumu “köprü” metaforu ile tanımlanmıştır. Ancak köprü benzetiminin 
ekonomik boyut ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin konum özelliğin in 
açıklanmasında “Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde” ifadesi ile 
Türkiye’nin, Eski Dünya kıtaları olarak adlandırılan bir bölgede, merkezi bir konumda bulunmasının 
altı çizilerek, konumunun eşsiz ve özgün durumu vurgulanmaktadır. 

Benzer şekilde bir diğer kitapta da aynı ifadeler tekrarlanmıştır (Komisyon, 2014a): 
� Üç tarafı denizlerle çevrili olup, iki önemli boğaza sahiptir.  
� Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır…  
� Dünyanın önemli enerji üretim alanı olan Hazar havzası ve Ortadoğu ile önemli enerji 

tüketim alanı olan Avrupa’ya yakın konumdadır.  
� Dünyanın ekonomik bakımdan gelişmiş Avrupa ülkelerine yakındır. 

Bu kitapta, Türkiye’nin köprü durumu, konumundan kaynaklı enerji nakil özelliği 
vurgulanmaktadır. Bir diğer ifadeyle zengin enerji sahası ile tüketici alan (Avrupa) arasında önemli bir 
koridor ülke olduğu vurgulanmaktadır. 

4.1.2. 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitapları 

11. sınıf coğrafya ders kitaplarında “Mekânsal Bir Sentez: Türkiye” öğrenme alanının kapsadığı 
“Türkiye’nin Konumu” konusu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda Türkiye’nin kıtalar arası 
konumuna ve köprü benzetmelerine ilişkin olarak 10. Sınıf ders kitaplarındaki benzer ifadelerin bu 
kitapta da tekrarlandığı tespit edilmiştir (Baranaydın, 2012). 

Anadolu, ayrıca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bir alanda 
bulunmaktadır. …  Türkiye, bütün ulaşım sektörlerinin gelişmekte olduğu; Asya, Avrupa ve 
Afrika kıtaları arasında köprü oluşturan bir ülkedir. 

Benzer ifadeler bir diğer coğrafya kitabında tekrarlanmıştır. Ayrıca bu kitapta Türkiye’nin 
tanımlamasına ilişkin ifadeler de bulunmaktadır (Komisyon, 2014b): 

… Bu yönüyle Türkiye hem Asya hem Avrupa hem de Afrika Kıtası ile temas hâlinde 
olduğundan bir Orta Doğu ülkesidir…  

Bu ifadelerde görüldüğü üzere Türkiye bir “Ortadoğu” ülkesi olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda 
batılılaşmayı, batılı olmayı bir gelişme rotası olarak benimsemiş bir ülkeden, “Ortadoğu ülkesi” 
tanımına doğru bir evirilme söz konusudur.  

4.1.3. 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitapları 

12. sınıfta okutulan coğrafya konuları içinde “Mekânsal Bir Sentez: Türkiye” öğrenme alanında 
“Türkiye’nin Jeopolitiği” konusu ayrı bir bölümde sunulmuştur. Türkiye’nin jeopolitiği bölümünde de 
“jeopolitik” tanımına yer verilmiştir (Gültepe vd., 2014): 

Siyasi coğrafyanın önemli bir kolu olan jeopolitik kelimesinin sözlük anlamı; ekonomik ve 
siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Daha 
geniş anlamıyla jeopolitik; devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri 
inceleyen bilimdir. 

Tanımda da görüldüğü gibi jeopolitiğin tanımına “ekonomik” kavram eklenmiştir.  
Bu kitapta da Türkiye’nin konumu 10.ve 11. sınıf coğrafya kitaplarına benzer şekilde “köprü” 
metaforu ve kıtalar arası konumu şeklinde tekrarlanmıştır (Gültepe vd., 2014): 

Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki köprü durumu, Avrupa’ya çok yaklaşan bir 
yarımada oluşu ve Boğazların bulunması Anadolu’yu Orta Doğu’nun hatta dünyanın ticari 
ve stratejik bakımdan çok önemli bir coğrafyası hâline getirmiştir.  

Kitapta, Türkiye’nin “köprü, kavşak,  kilit nokta, anahtar” ülke olarak betimlendiği dikkati 
çekmektedir. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin jeopolitik konumunun ekonomik unsurlar üzerinden 
tanımlandığı anlamını da göstermektedir (Gültepe vd., 2014). 
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� Günümüzde Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve 
Hazar Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Akdeniz Havzası 
içinde yer alır... 

� Türkiye Kafkasya ve Orta Asya petrolünün ve doğal gazının batıya ulaştırılması için 
belirlenen güzergâhlarda en önemlisi üzerinde bulunmaktadır. 

� Türkiye, gelecek yüzyılda Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaşmasında 
doğal bir köprü rolü üstlenecektir. Dünya doğal enerji kaynaklarının % 70’i Türkiye’nin 
etrafında kümelenmiştir. Hazar petrollerinin batıya taşınmasını sağlayan Bakü – Ceyhan 
Petrol Boru Hattı projesi, petrol nakil güzergâhı bakımından en istikrarlı ve güvenli ortamı 
sunmaktadır. Hazar Havzası’nın doğal zenginliklerinin dünya pazarlarına ulaşmasıyla 
birlikte Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik ticari trafikte meydana gelen artışın gerekli 
kıldığı Trans Kafkasya Ulaşım Koridoru’nun hayata geçirilmesi bakımından da Türkiye 
anahtar ülke konumundadır. 

Türkiye’nin ekonomik unsurlara dayalı bu jeopolitik konumunun ise ülke içi ve bölgesel 
düzeyde ülkeler arasında çeşitli sorunlara neden olduğu ifade edilmiştir (Gültepe vd., 2014): 

Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan çatışmaların temel nedeni olan petrol ve doğal gaz 
boru hatlarının geçtiği yol üzerinde olması ve gelecekte kullanılabilecek birçok doğal 
kaynağa sahip olması, içte ve dışta birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. 
…Türkiye millî bağımsızlığından ve bütünlüğünden taviz vermeden, Atatürk’ün “Yurtta 
sulh, cihanda sulh”† sözünden yola çıkarak uyguladığı, komşularıyla iyi  ilişkilerde bulunma 
politikasından vazgeçmeyecektir. 

Coğrafya dersleri aracılığıyla politik sorunların arkasında var olan gerçekliklerin başka 
gerçeklikler olarak sunulması suretiyle, bu sorunların politika dışı bırakılması söz konusu olmaktadır   
(Yeşiltaş, 2012). Kitapta (Gültepe vd., 2014), Türkiye’nin iç ve dış politik politik sorunlara neden olan 
gerçeklikler  “petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçtiği yol üzerinde olması ve gelecekte 
kullanılabilecek birçok doğal kaynağa sahip olması” sebebine indirgenerek sunulmuştur. Ders 
kitabında güçlü bir Türkiye vurgusunun yapıldığı da dikkati çekmektedir (Gültepe vd., 2014): 

� Türkiye BM ve NATO’nun barışı koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik 
girişimlerine katılımları ve bazılarında oynadığı öncü rol ile Avrupa güvenlik mimarisi 
üzerinde ağırlığa sahiptir. 

� 20. yüzyılın sonlarında dünyadaki köklü ve hızlı değişiklikler Türkiye’yi NATO’nun bir 
kanat ülkesi konumundan çıkarmış Avrasya kuşağında merkezî bir duruma getirmiştir.  

� Türkiye bulunduğu bölgede güçlü bir orduya sahiptir. 

Kitapta (Gültepe vd., 2014), Avrupa güvenlik mimarisinin “katılımcısı”, “öncüsü” ve “merkez 
ülkesi” olarak ifade edilen bir Türkiye tanımına yer verilmiştir. Ayrıca “güçlü bir orduya sahip olma” 
ifadesi hem bir güvenlik vurgusunu hem de güç vurgusunu içermektedir. Buna karşın uluslararası 
ilişkilerde barışçı tutumun izlendiği söylemi, Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” ifadesi ile birlikte 
sıklıkla tekrarlanmaktadır. 

4.2. Öğrenci Görüşlerine Göre “Jeopolitik Konum” ve “Türkiye’nin Jeopolitik Konumu” 

4.2.1. Öğrenci Görüşlerine Göre “Jeopolitik Konum” 

Öğrencilerin “jeopolitik konum” kavramına ilişkin görüşleri analiz edilmiş ve kavrama yönelik 
tanımlar; doğru kavramsallaştırma ve kavram yanılgısının görüldüğü eksik ve yanlış kavramsallaştırma 
olmak üzere, iki başlık altında değerlendirilmiştir (bak: Yağbasan ve Gülçiçek, 2008; Kılıç, 2008; 
Meşeci, Tekin ve Karamustafaoğlu, 2013) 

                                                             
† Vurgulama ders kitabına aittir. 
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� Doğru kavramsallaştırma (f= 16) 

Ö4: Bir ülkenin coğrafi konumunun siyasi, askeri, sosyal, kültürel değerlere etkisidir. Sahip 
olduğu kara, deniz ve boğazların siyasi değerleridir (12. sınıf). 

Ö22: Coğrafi konumun, siyasi avantaj ve dezavantajlarına etkisini inceler (10. Sınıf). 
Ö43:Bir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafi konumu arasındaki  
ilişkidir (11. sınıf). 

� Eksik ve Yanlış Kavramsallaştırma (f= 49) 

Ö58: Bir yerin dünya üzerinde bulunduğu enlemi ve boylamıdır (12. sınıf). 
Ö26: Ülkenin dağları ve yükseltilerine bakarak söylenen konumdur (10. sınıf). 
Ö28: Bir ülkenin çevresinde bulunan yer şekilleridir  (11. sınıf). 

Jeopolitik konum kavramına yönelik olarak, öğrenci görüşleri değerlendirildiğinde, eksik ve 
yanlış kavramsallaştırmaların, doğru kavramsallaştırmaya nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. 
Bu durum ise öğrencilerin jeopolitik konum kavramı ile ilgili sınırlı ve/veya eksik bilgiye, dolayısıy la 
kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. 

4.2.2. Öğrenci Görüşlerine Göre “Türkiye’nin Jeopolitik Konumu” 

Araştırmada, öğrencilerin ifadelerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, jeopolitiğin 
değişen ve değişmeyen unsurları olmak üzere iki kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Jeopolitiğin 
değişmeyen unsurları ülkenin fiziki coğrafyasından kaynaklanırken, değişen unsurları ise beşeri 
unsurlardan oluşmaktadır (bak: Ulaş, 2011). 

 
Grafik 1.Öğrencilerin ifadelerine göre “Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlar 
 

Öğrencilerin, Türkiye’nin jeopolitik konumunu daha çok değişmeyen unsurlar (Jeolojik ve 
jeomorfolojik özellikler, İklim özellikleri, Ülkenin coğrafi şekli, Hidrografik özellikler, Doğal 
kaynaklar, Konum) üzerinden tanımladıkları belirlenmiştir (f=61). Değişen unsurların ise (Ekonomik 
değerler, Politik değerler, Tarihi değerler, Askeri değerler), oransal olarak daha düşük olduğu 
belirlenmiştir (f=47). Genel olarak, değişen ve değişmeyen unsurlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin 
“ekonomik değerlere” vurgu yaptıkları tespit edilmiştir (Grafik 1). 

Öğrencilerin, Türkiye’nin jeopolitik konumuna yönelik olarak; değişen ve değişmeyen unsurlar 
şeklinde ifade ettikleri başlıca tanımlamalar: Ekonomik değerler (f=37), Hidrografik özellikler (f= 19), 
Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler (f=18) ve Konum (f=11)  ifadelerinde yoğunlaşmıştır.   

Katılımcıların görüşlerine göre; jeopolitiğin değişen ve değişmeyen unsurlarının kendi içinde 
değerlendirilmesine yönelik sonuçlar ise Grafik 2’de sunulmuştur. 
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Grafik 2. Öğrencilerin ifadelerine göre Türkiye’nin jeopolitik konumunun değişen ve değişmeyen unsurları 

 
Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda oluşturulan tanımlamalara göre; Türkiye’nin jeopolitik 

konumunun değişmeyen unsurları olarak hidrografik özellikler (üç tarafının denizlerle çevrili olması), 
jeolojik-jeomorfolojik özellikler (boğazlar, yer şekilleri, dağlar, yükselti) ve konum ( Asya ve Avrupa 
kıtaları arasında yer alması) özelliklerinin sıklıkla belirtildiği tespit edilmiştir. Değişen unsurlar olarak 
ise ekonomik değerlerin (ulaşım, ticaret, enerji nakil, sanayi, turizm) sıklıkla ifade edildiği, 
sosyokültürel değerler ve bilimsel ve teknolojik değerlere ise yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Ö 4: Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada durumundadır. Üç kıtayı birbirine 
bağlar. Sahip olduğu boğazlar dünya ticaretinde büyük öneme sahiptir. Dünya üzerinde 
petrol taşımacılığında Türkiye’nin büyük önemi vardır. Boğazlar ve çok önemli ticaret 
yolları sayesinde ülkemiz hem küresel hem de bölgesel olarak gelişme gösterir (12. sınıf). 
Ö 25: Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, ticaret yolları üzerinde, üç tarafı 
denizlerle çevrili, iki tane boğazı olan önemli bir ülkedir. Petrol bakımından zengin Arap 
ülkelerindeki petrolü Avrupa’ya taşır. Boğazlarından gemiler geçer. Bu ve bunun gibi 
sebeplerden ötürü bölgesindeki en önemli ülkedir (10. sınıf). 
Ö.57: Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, üç kıta arasında kalan bir konuma sahiptir. 
Çanakkale, İstanbul boğazlarına sahibiz. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ülkemiz limanlarını 
kullanıyorlar bu da ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Türkiye BM ve NATO üyeliğiyle gücünü 
tüm dünya ülkelerine kabul ettirmiştir (11. sınıf). 

Öğrencilerin ifadelerinde Türkiye’nin jeopolitik konumuna ilişkin bazı benzetmelerin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu ifadelerde; “Köprü (f=10), kilit (f=3), birleşme noktası (f=3), merkez 
(f=2), kavşak noktası (f=1), gövde (f=1)” kavramları sıklıkla kullanılmıştır. 

Ö 10: Türkiye, Balkanların, Kafkasya’nın ve Ortadoğu’nun gövdesidir (12.sınıf). 
Ö21: Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında kavşak noktasındadır  (12. sınıf). 
Ö43: Türkiye, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprüdür  (11. sınıf).  
Ö47: Türkiye, Karadeniz’den Akdeniz’e, okyanuslara açılmak için adeta bir kilit 
durumundadır (10. sınıf). 

Öğrenci ifadelerinde tespit edilen bir diğer bulgu ise, Türkiye’nin jeopolitik konumunda 
kalıplaşmış ifadelerin kullanımının varlığıdır. Öğrenci ifadelerinde bu kalıplar (f=43); “güzel, en gözde,  
önemli (çok, en önemli), çok iyi, değerli, on numara” olarak tespit edilmiştir. Bu şekilde kalıpsal 
ifadeleri kullanan öğrencilere göre Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi: kıtaları bağlaması (f=15), 
boğazlara sahip olması (f=9), üç tarafının denizlerle çevrili olması (f=9), kıtalar arası sahip olduğu 
konum (f=5), İklimi (f=3), enerji nakil ülkesi olması (f=2 ), enerji kaynaklarına yakın olması (f=2), tarihi 
(f=2) ve sahip olduğu madenlerden (f=1) kaynaklanmaktadır.  
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Ö7:Türkiye çok önemli ve değerli bir konumdadır. Özellikle boğazlar bu konuda büyük önem 
taşımaktadır (10. sınıf). 
Ö55: Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirine bağladığı için çok önemlidir (11.sınıf). 
Ö59: Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli kıtayı birbirine bağlayan bir ülkeyiz. Çok 
önemli bir konuma sahibiz yani (12.sınıf). 
Ö65: Türkiye on numara bir ülke. Gerek boğazları, iklimi, enerji köprüsü olması ve daha 
sayılmak bilmeyen özellikleri ile çok önemlidir (12. sınıf). 

Görüşleri alınan 11 öğrencinin ise, Türkiye’nin jeopolitik konumunun neden önemli olduğuna 
dair hiçbir açıklama yapmadıkları tespit edilmiştir. 

Ö3:   Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli bir yere sahiptir (12. sınıf). 
Ö16: Çok önemli bir yerde. Biz bunun farkındayız ve emin adımlar atıyoruz (11.sınıf). 
Ö41: Jeopolitik konum açısından çok iyi fakat değerlendiremiyoruz (11. sınıf).  
Ö52: Belki Türkiye Dünya üzerindeki en önemli jeopolitik konumdaki ülkedir (10. sınıf). 
Bu bulgu öğrencilerin kalıplaşmış ifadeleri, ezberledikleri ve tekrarladıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

5. Sonuç 

Jeopolitik konum düşüncesinin okulda; ders kitapları yoluyla nasıl inşa edildiğini irdelemeyi 
amaçlayan bu araştırmada, ortaöğretim coğrafya ders kitapları incelenmiş ve öğrenci görüşleri 
değerlendirilmiştir. Araştırmada kapsamında elde edilen sonuçlar; ders kitapları ve öğrenci ifadeleri 
doğrultusunda, iki kısımda değerlendirilebilir.  

Ders kitaplarında; benzer ifadelerin (kıtalar arası konum, üç tarafının denizlerle çevrili olması,  
boğazlar, köprü ülkesi, barışçı dış politika vb.) her sınıf düzeyinde ya da kitapların farklı sayfalarında 
tekrar ettiği belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin zihinlerindeki ezberlerin her yıl tekrarlanması ve 
canlı kalması sağlanmış olmaktadır.  

Öğrenci görüşlerine dayalı olarak elde edilen; jeopolitik konum kavramına ilişkin doğru 
ifadelerin sayıca azlığı (%25), buna karşın eksik ve yanlış kavramsallaştırmaya ilişkin ifadelerin 
fazlalığı (% 75), öğrencilerin jeopolitik konumla ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukların ı 
göstermektedir. 
  Türkiye’nin jeopolitik konumuna ilişkin olarak, öğrencilerin sıklıkla kalıplaşmış ifadeleri 
(güzel, iyi, on numara, en gözde, önemli, değerli) kullandıkları belirlenmiştir. Türkiye’nin jeopolitik 
konumuna ilişkin tartışılmaz, kalıplaşmış bu tür ifadeler; ezberlenmiş, ispat gerektirmeyen önermelerdir. 
Dolayısıyla öğrenci için, mekâna ilişkin bilginin analiz edilmesinden ziyade, nedenini 
sorgula(ya)madığı, sloganik bir öğrenme durumu ve ezber bilginin tekrarlanması söz konusudur.  

Öğrencilerin, Coğrafya ders kitaplarında yer alan bilgilere dayanarak, Türkiye’nin jeopolitik 
konumuna ilişkin ifadelerinde, daha çok ekonomik unsurlara ağırlık verdikleri, sosyokültürel (etnik,  
inanç, aidiyet ve diğer kültürel tanımlamalar vb.) özelliklere yer vermedikleri tespit edilmiştir.  Ayrıca 
hem ders kitapları hem de öğrenci görüşlerinde; Türkiye’nin konumunun eşsizliği ve yegâne tekliği öne 
çıkarılmış, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü ve önemli bir Türkiye vurgusu yapılmıştır. Bu tanımlama 
ve vurgu, inşa edilen iktidar endeksli bir jeopolitik kurgunun varlığı anlamına gelmektedir.  

Sonuç olarak ders kitapları ve öğrenci görüşlerinde jeopolitik konum ifadesi, verili bir takım 
kalıpsal ifadelere dayanan;  politik düşünceyi geliştirmenin aksine, bu tür verileri dışlayan ya da 
görülmeyecek şekilde planlanan ideolojik amaçlara uygun olarak öğretilmektedir. Bu durum CDÖP ile 
amaçlanan mekânsal sentez becerisinin gerçek anlamda öğrenilmesini engellemekte ve çok boyutlu 
düşünebilme becerisinin sekteye uğramasına zemin oluşturmaktadır.   
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Öz: Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile hız kazanan ve topluma yeni bir kimlik kazandırmaya çalışan devrimler 
süreci, Türkiye’nin modernleşmesinde en etkili dönem olmuştur. Dünyada da Türkiye’deki sürecin takipçisi olan 
pek çok ülke ortaya çıkmıştır. 20. yy sonlarında güçlenen küreselleşme hareketleriyse, modernleşen ülkelerin 
dönüşümünü zayıflatarak sosyo-kültürel yaşamda gerilemeye neden olmuştur. Bu çerçevede araştırmanın amacı, 
gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan ve modern yaşantıyı toplumsal 
olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü’nün sözü edilen gerileme sürecine direnişinin dinamiklerini ortaya 
koymaktır. Bademler Köyü’ndeki dönüşümün ve sürdürülebilirliğin belirlenmesi amacıyla, köyde anket ve 
görüşme teknikleri kullanılarak bilgi ve veri toplanmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS, görüşme sonuçları ise 
metin çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir. Söz konusu sonuçlar daha önceki araştırmalarla ilişkilendirilerek, 
çalışma, rapor haline getirilmiştir. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol oynayan faktörler, 
Türkiye’nin diğer kırsal-kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayabilecek niteliktedir. Bu niteliğin sürdürülebilirliği için köy muhtarlığının sivil toplum kuruluşları, İzmir 
Büyükşehir ve Urla belediyeleriyle işbirliği içerisinde olması gereklidir.  
Anahtar Kelimeler:  Sosyo-kültürel dönüşüm, modernleşme, tiyatro, Tahtacı-Türkmen, Bademler Köyü. 

Abstract: The process of revolutions, which accelerated with the proclamation of Republic in Turkey and tried to 
bring a new identity to society, has been the most effective period in modernizing Turkey. Also in the World, a lot 
of countries that were followers of the process in Turkey came out. As for globalization movement which gained 
strength at the end of 20th century caused regression in the socio-cultural life weakening transformation of the 
modernizing countries. In this context, aim of the study is to present dynamics of resistance to the said regression 
process of Bademler Village, which has had an explicit transformation from tradition to modernity, field to theatre, 
and has interiorized modern life socially. In order for transformation in Bademler Village and its sustainability to 
be determined, information and data were collected by using questionnaire and interview techniques in the village. 
Obtained questionnaire data were analyzed by SPSS technique and as for interview results by textual analysis 
technique. The study was put into report form relating the said results to the previous researches.   Factors playing 
a role in socio-cultural transformation of Bademler Village are of quality to be able to contribute to socio-cultural 
transformation of other rural and urban settlements of Turkey and to its sustainability. For sustainability of this 
quality, village headmanship should be in cahoots with non-governmental organizations, İzmir Metropolitan 
Municipality, and Urla Municipality. 

Key Words: Socio-cultural transformation, modernization, theatre, Tahtacı-Turkmen, Bademler Village. 
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1. Giriş 

Dünyada toplumsal değişim ve dönüşüm süreklilik gösteren bir devinimdir. Bu devinimin 
dinamikleri mekânsal ve zamansal boyutlarda farklılık gösterir. Türkiye’nin modernleşmesinde en etkili 
dönem, Cumhuriyetin ilanı ile hız kazanan ve topluma yeni bir kimlik kazandırmaya çalışan devrimler 
sürecidir. Dünyada da Türkiye’deki sürecin takipçisi olan pek çok ülke ortaya çıkmıştır. Buna karşın, 
20. yy sonlarında güçlenen küreselleşme hareketleri, modernleşen ülkelerin dönüşümünü zayıflatarak 
sosyo-kültürel yaşamda gerilemeye neden olmuştur (Bulut, 2003: 191-193; Aşkın, 2011: 10-22; Sungur,  
2008: 126-133; Tümertekin ve Özgüç, 2012; 50-53; Özuğurlu, 2013: 15-20). Bu çerçevede araştırmanın 
amacı, gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan ve modern yaşantıyı 
toplumsal olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü’nün sözü edilen gerileme sürecine direnişinin 
dinamiklerini ortaya koymaktır. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol oynayan 
faktörlerin belirlenmesi, Türkiye’nin diğer kırsal ve kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne 
ve dönüşümün sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek niteliktedir. 

Bademler Köyü’yle ilgili akademik araştırmalar sınırlıdır. Kınık (1979), hazırlamış olduğu 
lisans tezinde Bademler Köyü folkloru ve etnografyasını detaylı bir şekilde ele almıştır (Kınık, 1979: 1-
260). Mater (1982), Bademler’i de kapsayan araştırmasında doğal ve beşeri-ekonomik özellikler ile 
arazi kullanımı-sınıflandırılması arasındaki ilişkileri sorgulamıştır (Mater, 1982: 59, 94, 157, 163).  
Kozanoğlu (1995), Mahmut Türkmenoğlu’nun yaşam hikâyesini ve kurulmasında önderlik ettiği 
Bademler Kalkınma Kooperatifi’nin gelişim sürecini ele aldığı araştırmasında Bademler’in sosyo-
kültürel-ekonomik dönüşümüyle ilgili bilgilere de yer vermiştir (1995: 11-322). Ertin (1997) de Urla 
Yarımadası güneydoğusunun coğrafi özelliklerini irdelediği çalışmasında Bademler’le ilgili kısa bilgile r 
vermektedir (Ertin, 1997: 317-348). Bunlar yanında Bademler’in sosyo-kültürel-ekonomik dönüşümünü 
sosyolojik boyutta ele alan araştırmalar da mevcuttur (Varol, 2001; Değerli, 2003; Öz ve Şentürk, 2007; 
Tutal, 2013). 

Bademler Köyü’ndeki dönüşümün ve sürdürülebilirliğinin belirlenmesi amacıyla, köyde anket 
ve görüşme teknikleri kullanılarak bilgi ve veri toplanmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS, görüşme 
sonuçları ise metin çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir. Söz konusu sonuçlar daha önceki 
araştırmalarla ilişkilendirilerek, çalışma, rapor haline getirilmiştir. 

Ege Bölümü’nün İzmir-Urla Yöresi içerisinde yer alan Bademler Köyü, Urla Yarımadası’nın 
dikkat çeken yerleşim birimleri arasındadır (Şekil 1, Foto 1). Güzelbahçe-Seferihisar arasında uzanan 
depresyonun arızalı kesiminde yer alan Bademler, günümüzde 1622 kişiye (2013 yılı)  ev sahipliği 
yapmaktadır (Ertin, 1997: 320; Mater, 1982: 59; TÜİK, 2014). 

 

Şekil 1. Bademler Köyü lokasyon haritası. 



441 
 

Yaklaşık 450 haneden oluşan köyde, 100-150 hane köy dışında özellikle Almanya’da 
yaşamaktadır. Türkiye genelinde köyler göç verirken, Bademler Köyü, yakın köyler ve İzmir yanında 
Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç almaktadır. Göçler sonucunda, köyün çevresinde 
Ekinköy, Doğa Evleri, Yakınca, Tokatlılar (Topağaç) ve Hisarevleri siteleri kurulmuştur. Bu sitelerde 
üst gelir grubunda yer alan insanlar (tekstilciler, fabrika sahipleri vb.) oturmaktadır (Kozanoğlu, 1995: 
25; Varol, 2001: 33; Değerli, 2003: 45; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014).  

Bademler Köyü nüfusunun % 34’ü kesme çiçek üretimiyle geçimini sağlamaktadır. Söz konusu 
çiçekler, Kalkınma Kooperatifi bünyesinde, 25 dekar cam ve 11 dekar naylon kaloriferli seralarda 
yetiştirilmektedir. Kooperatif bünyesinde 150 dönüm arazi içinde mandalina ve meyve bahçesi ile bir 
zeytinyağı fabrikası da mevcuttur. Köyde üretilen gerbera, lilyum, şebboy, karanfil, frezya ve kasımpatı 
gibi çiçekler, yurt içi ve yurt dışındaki önemli merkezlerde satılmaktadır. Nüfusun % 5’i ise büyük veya 
küçükbaş hayvancılıkla uğraşmakta ve çok küçük oranda (% 1) sebze üretimi yapılmaktadır. Nüfusun 
yaklaşık % 60’ı ise gündelikçi ya da sigortalı olarak tarım işçiliği yapmaktadır. Temel geçim kaynağını 
seraların oluşturduğu Bademler Köyü, tarım dışında iş alanlarına da sahiptir. Köyde geçimini, bakkal, 
manav, ekmek fırını, kahvehane, pastane, kafeterya ve internet kafe gibi küçük işletmelerden 
sağlayanlar da vardır. Bunun dışında İzmir’de hizmetler sektöründe çalışan bir kesimin yanı sıra arazi 
satışından elde ettiği gelirin faiziyle yaşayan gruplar da mevcuttur. Köyün % 69’unu, geçimini topraklı 
ya da topraksız işçilikle sağlayan alt gelir grubu, % 21’ini tarımsal üretimin kısmen destek üretim olarak 
sürdürüldüğü rant ekonomisinden faydalanan üst gelir grubu olarak adlandırabileceğimiz kesim 
oluşturmaktadır.  

    
    Foto 1. Bademler Köyü’nden görünümler.                        Foto 2. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. 

    

             Foto 3. Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi.                         Foto 4. Bademler Köy Tiyatrosu. 
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Köyün % 10’u ise köye bağımlı olmayan; en azından geçimini köy dışında sağlamaya yönelmiş 
olan gruptur (Varol, 2001: 40; Değerli, 2003: 52; Öz ve Şentürk, 2007: 5; Bademler Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, 2014). Okuma-yazma oranının % 100 olduğu köyde, Gümrük ve Tekel Eski 
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu, İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, Efes ve Milet Müze Müdürü 
Arkeolog Musa Baran gibi önemli şahsiyetler yetişmiştir. Bademler’de, İzmir Atatürk İl Halk 
Kütüphanesi'nin bir şubesi vardır (günümüzde görevli atanmadığı için kapalıdır). Köyde, Sulama 
Kooperatifi, Tarım Teknisyenliği, PTT gibi kuruluşların yanı sıra, Kültür ve Sanat Derneği, Avcılar ve 
Atıcılar Kulübü Derneği, Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Şubesi, Gençlik ve 
Spor Kulübü de bulunmaktadır. Türkiye’de sayıca az olan çocuk müzelerinin ilki 1990 yılında Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açılmıştır. Aynı yıl arkeolog Musa Baran tarafından Bademler 
köyünde ‘Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi’ kurulmuştur (Foto 3). Bademler köy meydanında 
bulunan müzede, uçurtmadan sapana, kargıdan yapılmış silahlardan telden yapılmış arabalara kadar 
onlarca oyuncak yanında ilkel tarım aletleri, köy tarihini ve geleneksel yaşamını ifade eden kıyafetler, 
mutfak eşyaları vb. yer almaktadır (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Öz ve Şentürk, 2007: 7; Bademler Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014). 

Bademler’de 2007 yılından beri köy meydanında Pazar günleri kurulan Köy Pazarı’nda, her 
türlü el yapımı ve doğal (organik) ürünler ile yöresel yemekleri bulmak mümkündür. Bademler Köyü, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelinde, 2012 yılında yaptığı yarışma sonucunda, ‘En 
Temiz Köy’ unvanını kazanmıştır. Bunun yanında köy, modern yaşamı simgeleyen bazı eğlence -
dinlence mekânlarına ve marketlere de ev sahipliği yapmaktadır (Foto 1, 2, 3, 4 ve 5). 

Çağdaş gelişmelere rahatlıkla ayak uyduran Bademler halkının günümüzde yaşattığı bazı 
gelenek-görenekler de mevcuttur. Köy halkı, Manisa’nın Turgutlu ilçesi yakınlarındaki Hamza Baba,  
Urla yolundaki Samut Baba ve köy çevresindeki birçok alanı kutsal saymaktadır. Köyde coşkuyla 
kutlanan önemli günler de vardır. Sultan Nevruz, Hıdırellez, Bademler Şenliği (3-4-5 Mayıs), Deniz 
Bayramı (19 Ağustos), Derme Devşirme Günü, Keçi Gezdirme gibi (Kınık, 1979: 5-13; Kozanoğlu, 
1995: 1-22; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014). 

2. Gelenekten Modernleşmeye, Tarladan Tiyatroya Bademler Köyü’nün Sosyo -Kültürel 
Dönüşüm Süreci 

Antik çağdan günümüze yerleşime sahne olan bir yarımada üzerinde yer alan Bademler Köyü, 
1830’dan itibaren yerleşik hayata zorlanan ve 1923’te gruplar halinde yerleşik düzene geçen göçebe 
Tahtacı-Türkmen toplulukların kurduğu bir köydür (Kınık, 1979: 17-20; Kozanoğlu, 1995: 1-22; Engin,  
1998: 13; Öz ve Şentürk, 2007: 8; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014). 

Köyün sosyo-kültürel-ekonomik dönüşümünde bazı dönemler bulunmaktadır. Bunların ilki 
1923’te yerleşik kültüre geçiş, ikincisi 1933’te Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunun kurulması, üçüncüsü 
1962’de Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulması (Foto 2), dördüncüsü 1961’den 
sonra başlayan Avrupa ülkelerine (başta Almanya) işçi göçü süreci, beşincisi 1969’da Tiyatro Binası’nın 
açılışı (Foto 4), altıncısı 1985 sonrasında kesme çiçek üretimine geçiş ve köye İç, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinden göç edilmesi, yedincisi 1989’da Kültür ve Sanat Derneği’nin kurulması, 
sekizincisi 2006’da Köy Senatosu’nun oluşturulması ve dokuzuncusu 2007’de Köy Pazarı’nın 
kurulmaya başlanmasıdır (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Öz ve Şentürk, 2007: 1-10; Bademler Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, 2014).  

Köyün ekonomik kalkınma süreci, sosyo-kültürel kalkınmaya paralel olarak gelişmiştir. Başka 
bir deyişle sosyo-kültürel gelişmeyi etkileyen faktörler, iktisadi kalkınmaya da yön vermiştir. Esas 
olarak 1930’lu yıllarla birlikte sosyo-kültürel dönüşümünü yaşamaya başlayan Bademler Köyü, iktisadi 
dönüşümünü ise 1960’lı yılların başlarından itibaren gerçekleştirmiştir (Foto 5).  Bademler’de 
1830’larda yerleşik hayata geçmeye başlayan göçebe Tahtacı Türkmenler, daha çok tahtacılıkla 
geçinmiştir. 1925 yılında yedek subay öğretmen Mustafa Anarat’ın Bademler Köyü’ne atanması, köyün 
sosyo-kültürel dönüşümünde bir kilometre taşı olmuştur. Sözü edilen öğretmen 1933’te Bademler’de  
Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunu kurmuştur. Köylüler, 1960’lı yılların başlarına kadar, tütün, zeytin 
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üretimi ve palamutçuluk yanında taşımacılık ve yakın köylerde rençberlikle uğraşmıştır. 1962 yılında 
Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde açılan ve Türkiye’nin ilk köy kooperatifi olan, ‘Bademler Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ sayesinde hem yeni iş alanları açılmış hem de Almanya’ya işçi olarak 
gitme fırsatı doğmuştur. 

 

Şekil 2. Bademler Köyü’nün sosyo-ekonomik dönüşüm tarihçesi. 

Yurtdışına (özellikle Almanya) kooperatif aracılığıyla gönderilen yurttaşların ekonomik 
durumu eskisine nazaran oldukça iyileşirken, köyde kalanlar, yıllardır yaptıkları gibi kendi yağıyla 
kavrulmaya çalışmışlardır. 1969’da Bademler Köyü Tiyatro Binası’nın açılması, köyün sosyo-kültürel 
dönüşümüne hız kazandırmıştır. Mahmut Türkmenoğlu ve beraberindeki köylülerin gayretleriyle açılan 
su kuyuları, kooperatif seralarında 1972 yılından itibaren sulu tarıma (daha çok sebze üretimi) geçişi 
hızlandırmıştır. Bu durum, Bademler için adeta bir kurtuluş lokomotifi olmuştur. 1980’li yıllara kadar 
sıkıntılı ve zorlu bir süreç yaşayan kooperatif yöneticileri, 1981 yılında göletin hizmete girmesinin 
ardından sebze üretiminden çiçekçiliğe geçiş yapmaya karar vermişlerdir. Bu tercih köyün kalkınmasına 
olumlu katkılarda bulunmuştur. Nitekim bugün nüfusun neredeyse yarıya yakını, geçimini kesme çiçek 
üretiminden sağlamaktadır. Köydeki görece refah ortamı, 1985 sonrasında Bademler’e İç, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç edilmesine neden olmuştur (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Bademler 
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014). Nitekim 1985’den günümüze Bademler nüfusu 695 kişi 
(% 75 oranında artış) artmıştır. 1935-2013 yılları arasında, nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem, 
köy çevresindeki site yapılaşmasına bağlı olarak 2000-2010 yılları (‰ 40) arasıdır. 2000-2013 yılları 
arasındaki 14 yıllık süreçte ise köy nüfusu 444 kişi (% 38) artmıştır (TÜİK, 2014; Foto 5).  

 
Şekil 3. 1935-2013 yılları arasında Bademler Köyü nüfusunun (kişi) ve nüfus artış hızının (‰) değişimi  (TÜİK, 1935-2013).  
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Köyün sosyo-kültürel dönüşümünde etkili olan bir diğer gelişme 1989’da Kültür ve Sanat Derneği’nin 
kurulmasıdır. Bu dernek, 1989’dan günümüze, kısa film ve belgesel yarışmaları, tiyatro oyunlarının 
sergilenmesi, konserler düzenlenmesi ve film gösterimleri vb. gibi geniş bir yelpazede faaliyet 
göstermektedir. Böylesi bir ortamda 2006 yılında Bademler Köy Senatosu’nun oluşturulması, köyün 
sosyo-kültürel seviyesini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. İktisadi dönüşümün önemli 
halkalarından birisi de 2007’de her pazar günü Köy Pazarı’nın kurulmaya başlanmasıdır. Söz konusu 
pazar, Bademler ve yakın çevredeki köylüler için önemli bir ekonomik getiri sağlamıştır.  

 

Foto 5. 1830’lu yıllarda tahtacılıkla geçinen Bademler köylüleri (1), Cumhuriyetin İlanı sonrası yerleşik hayata geçmiştir (2). 
1930’lu yıllarda başlayan tiyatro serüveni, günümüze dek süregelmiştir (3). 1960’lı yılların ortalarına kadar daha çok tütün,  
zeytin üretimiyle geçinen ve yakın köylerde tarım işçisi olarak gündeliğe giden köylüler, kooperatifin açılmasıyla birlikte 
yurtdışına işçi olarak gitmişler ve sebze üretimi, 1980’li yıllarda da kesme çiçek üretimiyle tanışmışlardır. Böylesi bir ortamda  
Bademler Köyü, tarladan tiyatroya, gelenekten modernleşmeye sosyo-kültürel-ekonomik bir dönüşüm yaşayarak Türkiye’nin 
dört bir yanından göç eden sakinleriyle modern bir kasaba görünümünü kazanmıştır (4).  

3. Anket ve Görüşme Sonuçlarının Analizi  

Bademler Köyü’nün sosyo-kültürel-iktisadi dönüşüm dinamiklerini belirleyebilmek ve bu 
dönüşümün sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek bakımından, köyde yaklaşık 200 kişiye anket 
uygulanmış, yaklaşık 50 kişiyle de görüşme yapılmıştır. Aşağıda anket ve görüşme sonuçları genel 
olarak değerlendirilecektir.  

Ankete katılanların yaklaşık yarısının (% 46) lise ve üstü bir öğrenim kurumundan mezun 
olması ve % 47’sinin ise herhangi bir yabancı dil bilmesi sosyo-kültürel dönüşümün göstergelerindendir. 
Yine Bademler Köyü’nde ailedeki çocuk sayısının genellikle 1-2 (% 60) ve ailedeki toplam kişi sayısının 
ise genel olarak 3-4 (% 56) olması, Bademler’de modern aile yapısının hâkim olduğunu göstermektedir. 
Nüfusun % 29’unun kiracı olması, köyün göç aldığını ifade etmektedir. Bunlar yanında köy nüfusunun 
% 78’inin tarım dışı faaliyetlerle uğraşması, meslek çeşitliliği (yönetici, öğretmen, berber, aşçı, işçi vb.) 
ve nüfusun % 82’sinin sosyal güvenceye sahip olması köydeki modern yaşamı simgelemektedir. 
Katılımcıların % 16’sı ise köye göç yoluyla geldiklerini ifade etmişlerdir. Daha çok sosyal-kültürel 
nedenlerle ve iş bulmak için göç ettiklerini söyleyen köylüler, Bademler çevresindeki köylerden ve 
Ankara, Çorum, Erzurum, Van gibi uzak illerden geldiklerini belirtmişlerdir. Bademler’de anket 
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katılımcılarının % 35’inin bir sivil toplum kuruluşuna üye olması, % 42’sinin ise son 6 ayda kitap 
okuduğunu belirtmesi yanında, yaklaşık yarısının son 6 ayda sinema ve son bir yılda da tiyatro izleme 
şansına sahip olduğunu belirtmesi modern yaşamın diğer göstergeleridir. 

 

 

Şekil 4. Bademler köyü sakinlerinin başlıca sosyo-ekonomik özellikleri (%). 

Katılımcılar, tiyatro binasını (% 22), Tahtacı-Türkmen kültürünü (% 16), dostluk-dayanışmayı 
(% 13) ve özgürlük-eşitliği (% 10) köyün önemli özellikleri olarak belirtmişlerdir. Nitekim Bademler 
halkının yaklaşık yarısı köyün sosyo-kültürel dönüşümünde tiyatronun, Tahtacı kültürünün, 
kooperatifleşmenin ve yurtdışına göçün etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Buna karşın katılımcılar, 
köyün sosyo-kültürel dönüşümünde coğrafi konumun pek etkili olmadığını dile getirmişlerdir. Tiyatro, 
kooperatif, kültür-sanat derneği gibi kurumsal yapıların köyün modernleşmesinin devamlılığına 
katkısının çok (% 45) olduğuna inanan Bademler köylüleri, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
modernleşmenin geriye gidişinin kendilerini kaygılandırdığını söylemişlerdir. Nitekim dayanışmanın 
zayıfladığını (% 25), eğitimli insan-yönetici sayısının azaldığını (% 19), iş-yatırım olanaklarının (% 18) 
ve kültürel etkinliklerin (% 10) yetersiz olduğunu dile getiren katılımcılar, köydeki alkol-uyuşturucu 
bağımlı sayısının artması yanında elektrik-su kesintilerinin de diğer sorunlar arasında yer aldığını ifade 
etmişlerdir. Bademler sakinleri, modernleşmenin sürdürülebilirliliğinin sağlanması için; daha çok 
demokratik ortam sağlanması (% 16), spor tesislerinin ve köy tiyatrosunun daha faal olması (% 8), 
altyapı sorunlarının çözülmesi (% 5), kentsel dönüşümün Bademler’i de kapsaması (% 5) ve köy 
okuluna yapılacak yardımların artırılması (% 5) vb. gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Şekil 5. Bademler köyü sakinlerine göre köyün sosyo-kültürel dönüşümünde etkili olan faktörler (%). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bademler Köyü’nde 1830’lardan günümüze kadar süregelen sosyo-kültürel-ekonomik dönüşüm 
oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu dönüşüm sürecinin sosyo-kültürel yönü, ekonomik kalkınmadan 
önce gerçekleşmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrası öğretmen Mustafa Anarat’ın Bademler 
Köyü’ne atanması ve 1933 yılında tiyatro çalışmalarına başlanması, sosyo-kültürel dönüşümün ilk 
kilometre taşıdır. Bademler Köyü’nün sosyo-ekonomik dönüşümünde kendi içerisinden çıkardığı 
liderlerin de katkısı önemlidir. Nitekim köyün sosyo-ekonomik dönüşümünde ikinci önemli gelişme ,  
Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasıdır. 
Kooperatif süreciyle birlikte, yurtdışına özellikle Almanya’ya işçi göçü, Bademler insanının modern 
değerlerle daha çok iletişime geçmesine neden olmuştur. Bu işçilerin gönderdikleri aidatlar ve izin 
dönemlerinde köye gelmeleri köyün sosyo-ekonomik dönüşümünü hızlandırmıştır. Sosyo-ekonomik 
dönüşümün bir diğer önemli ayağı, 1969’da tiyatro binasının açılmasıdır. Nitekim tiyatro binası, köyün 
sosyo-kültürel dönüşümünün simgesi haline gelmiştir. Tiyatroda 150’den fazla oyun sahnelenmiş, 
senfoni orkestraları, konserler düzenlemiştir. Köyün sosyo-ekonomik dönüşümünde diğer kırılma 
noktası, 1980’li yıllarla birlikte kesme çiçek üretimine geçilmesidir (1985). Bu üretim süreci, Bademler 
kooperatifini canlandırmış, köylülerin gelir seviyesinin de yükselmesine neden olmuştur. Nitekim 237 
ortağı ve 315 dekarlık arazisiyle kalkınma kooperatifi, ekonomik kalkınmanın motor gücü haline 
gelmiştir. 1985 sonrası, Türkiye köylüleri adeta kentlere akın ederken, Bademler Köyü’ne iç göç 
yaşanmış, 1985’den günümüze Bademler nüfusu 695 kişi (% 75 oranında artış) artmıştır. 2000-2013 
yılları arasındaki 14 yıllık süreçte ise köy nüfusu 444 kişi (% 38) artmıştır. Bademler Köyü’nün sosyo-
kültürel dönüşümünde; 1989 yılında açılan Kültür ve Sanat Derneği’nin, 2006’da oluşturulan Köy 
Senatosu’nun ve aynı yıl kutlanmaya başlanan azmak şenliklerinin büyük payı vardır. 2007’de haftanın 
her Pazar günü kurulmaya başlanan Köy Pazarı ise sosyo-ekonomik kalkınmanın bir diğer ayağını 
oluşturmaktadır (Foto 5). Gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan 
ve modern yaşantıyı toplumsal olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü, küreselleşmenin dayattığı 
gerileme sürecine direnmeye çalışmaktadır. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol 
oynayan faktörler, Türkiye’nin diğer kırsal ve kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne ve 
dönüşümün sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Mahmut Türkmenoğlu’nun kurup 
geliştirdiği kooperatifleşme modeli, diğer kırsal yerleşmelerce örnek alınabilir. 

Öneriler: Bilindiği gibi 2014 yerel seçimleri sonrası, İzmir’e bağlı bütün köyler, bütünşehir 
yasası çerçevesinde mahalleye dönüştürülmüş, başka bir deyişle ekonomik özerklikleri ellerinden 
alınmıştır. Bu çerçevede Türkmenoğlu Parkı vb. gibi köy malları bir an önce Urla Belediyesi’ne 
devredilmelidir. Tuvaletlerin işletilmesi ve bakımı, Köy Pazarı’nın düzenlenmesi, Türkmenoğlu 
Parkı’nın yeniden ıslah edilip hizmete açılması, çöplerin düzenli toplanması vb. gibi konularda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi, köy muhtarlığıyla işbirliğine geçmelidir. Daha önce yapıldığı 
gibi ‘Kardeş Okul’ kampanyası çerçevesinde her yıl Almanya, Belçika, Japonya vb. ülkelerden misafir 
öğrenciler davet edilmeli, Bademler Köyü dünyaya tanıtılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı mülkiyetinde 
olan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin Bademler Şubesi, Urla Belediyesi’ne devredilmeli ve bir an 
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önce kütüphane görevlisi atanmalıdır. Kapalı olan Sağlık Ocağı, yeniden açılmalı ve yörenin geneline 
hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olmalıdır. Köy Muhtarlığı, Kültür ve Sanat Derneği, Köy 
Senatosu vb. işbirliğiyle Bademler Köyü’nün muazzam birikimi ve potansiyelini yerel, ulusal ve 
evrensel boyutta tanıtabilecek süreli gazete, dergi ve bültenler çıkarılmalıdır. Köydeki sivil toplum 
kuruluşları, muhtarlık ve kalkınma kooperatifi önderliğinde işbirliğine gitmeli, köyde canlılığın ı 
yitirmeye başlayan sosyo-kültürel-ekonomik gelişme süreci canlandırılmalıdır. Musa Baran Çocuk 
Oyuncakları Müzesi, Tiyatro Binası vb. gibi başlıca mekânlara tanıtıcı levhalar asılmalı ve 
ışıklandırılmalıdır. Her yıl düzenlenen Deniz Bayramı ve Bademler Şenliği vb. gibi faaliyetler, 
‘ekoturizm-doğal/kültürel miras’ kapsamında ele alınıp geliştirilmelidir. 
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Çok Kültürlülüğün Mirasını Geleceğe Taşımak: Mardin Örneği 

Transferring the heritage of multiculturalism to future:Mardin sample 

Gurbet Işık, Mahsum Güneş* 
*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Van  
 
Öz: Mardin Türkiye’nin güneydoğusunda ve Anadolu ve mezopotamyanıın geçiş alanında yer alan bir ildir. Köklü 
bir tarihi geçmişe sahip olan Mardin bölgesi tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır.Farklı kültürlerin karşılaşma mekanı olan Mardin bu çok kültürlü yapıyı günümüze kadar taşıyan ender 
bölgelerdendir.Günümüzde Mardin bölgesi geçmişin zengin kültürel mirasının izlerini taşıması yanında çok dilli 
ve çok dinli kültürel özellikleriyle dünya kültür mirası içinde önemli bir yer  teşkil etmektedir.Bu çalışmada Mardin 
sözü edilen kültürel dokusunun ortaya konulmasının yanı sıra bu tarihsel-kültürel nasıl korunabileceği ve sonraki 
nesillere aktarılabileceği üzerinde durulacaktır.   
Anahtar kelimeler: Mardin, çok kültürlülük, kültür, tarih, miras 
 
Abstract: Mardin is a province which is located in the southeast of Turkey and transition region between Anatolia 
and Mesopotamia. Mardin region which has long-standing history has been home to different,civilizations and 
cultures throughout the history. Mardin, a space for meeting and combination of different cultures, is globally one 
of the distinctive regions which have brought this multi-cultural structure to nowadays. As well as Mardin region 
includes valuable cultural heritage, it has an important place between world cultural heritages thanks to its multi-
lingual and multifaith structures. Moreover, in this study cultural structure of Mardin region is indicated, it is 
focused on how these historical and cultural heritages are able tobe preserved and transferred to next generations.   
Key words: Mardin, multiculture, culture, history, heritage  
 

1. Giriş  
Geçmişin kültürel zenginliğini bünyelerinde taşıyan kentler, binlerce yılın birikimini günümüze 

taşıyan ve bu bağlamda sözü edilen birikimlerin bir toplamı olarak başta giyim, mimari olmak üzere 
geçmişteki ve mevcut toplulukların kültürlerini yansıtan mekanlardır ve bu anlamda çok çeşitli coğrafi 
görünümler sunan yerleşmelerdir. Mardin, bilinen en eski uygarlık merkezlerini barındıran 
Mezopotamya Bölgesi’nin kuzeyinde önemli kültürlerin, dinlerin kesiştiği ve birbirlerini etkilediği bir 
coğrafyada kurulmuştur. Bugün bile, Mardin yöresi geçmişin kültürel mirasını hala büyük ölçüde 
muhafaza etmektedir. Bölgede Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Şemsilik, Ezidilik gibi çeşitli dinsel 
inanışların yanı sıra; Kürtler, Süryaniler, Araplar, Türkler ve Ermeniler gibi çeşitli etnik unsurlar, bugün 
bile bu coğrafyada birlikte yaşamaktadır. Bu çeşitlilik neticesinde son derece zengin şehir dokusuyla 
Mardin kent statüsü yanı sıra korunması gereken bir kültürel miras haline gelmiştir.  
 Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Mardin asırlar boyunca topraklarında yaşayan medeniyetlerin 
bırakmış oldukları eserlerle, zengin birikimini günümüze kadar getirmeyi başarmış ender 
kentlerimizden bir tanesidir. Mardin, stratejik konumu, kültürel zenginlik açısından Ön Asya coğrafyası 
içinde gerçek Mezopotamya geleneklerinin temsil edildiği kuzeyde en uç bölgededir. Mimari, 
etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değeri ile zamanın durduğunu izlemini veren Venedik ve 
Kudüs’ten sonra tümüyle kültürel miras kabul edilen dünyanın yaşanır üç sit kentinden biridir (Gündüz, 
2011:80). Mardin yöresi; Kafkaslar- Ortadoğu- Akdeniz ve Anadolu arasında bir geçiş zonu oluşturması 
(Özgen, 2011), kültürel renkliliğinin artmasında önemli bir etkendir.  
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Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biri olan Mardin, orta büyüklükte eski bir 
kenttir. 1325 metre yükseklikte bir plato üzerinde, tarihte Tur Abdin olarak adlandırılan bölgenin batı 
ucunda Diyarbakır-Nusaybin yoluna hakim bir tepenin güneye bakan yamacında yer almaktadır. Hem 
doğu-batı (ipek yolu) hem de güney-kuzey olmak üzere tarihi ticaret yolları üzerinde konumlanmıştır.  
Mezopotamya Ovası’na hakim bir yerleşimi vardır. Aynı zamanda ovayı Diyarbakır’a bağlayan önemli 
bir doğal yol üzerinde yer almaktadır. Diyarbakır, Urfa ve Mezopotamya’ya; Fırat ve Suriye’ye; Midyat, 
Tur Abdin ve Dicle’ye giden yolların kavşağında olma konumu da Mardin’e orta çağdan itibaren geniş 
bir bölgenin konumunu elle tutabilme olanağını sağlamıştır (Gündüz,2011:78).  Mardin tarihi kent 
merkezi, UNECCO tarafından operasyonal kılavuzda tanımlanmış olan “halen yaşamın devam ettiği 
tarihi kentler” kategorisinde yer almaktadır. Dünyada tarihi zenginliği ile bilinen şehir yabancı turistler 
tarafından talep görmektedir. Doğal yapı ile insan etkileşimi sonucu ortaya çıkan taş mimarisinin 
benzersiz dini ve geleneksel yapılarını barındıran kent, bir ortaçağ kenti görünümüyle “kültürel peyzaj 
alanı” olarak dünya miras listesine önerilmektedir. Bu zenginliğin turizm üzerinde en iyi şekilde 
değerlendirilmesi halinde ilin kalkınmasına ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı kuşkusuzdur 
(Gündüz,2011:XI). Günümüzde, turizm aktivitelerine yönelik taleplerin artmasıyla birlikte tur 
organizatörleri ve seyahat acentelerini turizm sektöründe farklı alternatifler sunmaya yöneltmiştir 
(Özgen, 2010:1409). Bu durum aynı zamanda, ciddi bir ekonomik sektör olarak da dikkat çekmektedir. 
Nitekim Özgen’in (2012:256) de ifade ettiği gibi, dünya nüfusunun yaklaşık 1/7’si (bir milyar), turizm 
aktivitelerine katılmaktadır. Bu bağlamda, Mardin gibi kültürel turizm potansiyelinin dikkat çekici 
özellikte olduğu bir yörenin korunması ve tanıtılması oldukça önemlidir.  
     Bu çalışmada amacımız Mardin Bölgesi’nin çok kültürlü toplumsal yapısını farklı boyutlarıyla 
incelemek ve bu çok kültürlü yapıyı tanıtmaktır. Bu bağlamda, Mardin’deki çok kültürlülük olgusunu 
etnik, dinsel yapı, çok dillilik, şehir dokusu, mimari yapı, el sanatları, zengin yemek kültürü, giyim-
kuşam gibi çok çeşitli boyutlarıyla ele almak ve kültürel turizm potansiyelini ortaya koymaktır.  

2. Etnik Yapı Çeşitliliği 

Mardin dünyanın en eski kentsel yaşam alanlarından birini kapsadığı aynı zamanda kentsel 
yaşamın gerektirdiği “çeşitlilik içinde bir arada yaşam” alışkanlıklarına, geleneklerine sahiptir.  
Süryaniler, Kürtler, Araplar, Mahalmiler ve diğer gruplar birbirlerine komşu olarak yaşamaktadır. 
Bölgenin tarihsel coğrafyasının sınırları içerisinde bir arada yaşayan insanlar, ortak ve yaygın davranış 
kalıplarını, yaşama biçimini, belli olaylar karşısındaki tavrını, çevresini ve dünya algılayış ın ı 
açıklamada; geleneksel ve iç içe yaşamanın zenginlik ve duyarlılığını bölge kültürel mirasına 
aktarmaktadır(Gündüz,2011:88)  

  Süryaniler: Süryanilerin tarih boyunca yaşadıkları önemli yerleşim birimlerinin başında 
Mardin gelmektedir. Bu halkın kökeni ile ilgili değişik görüşler mevcuttur. Süryani tarihinin çok eskiye 
dayanması ve bununla ilgili belgelerin az olmasından dolayı Süryani isminin anlamı ve kökeni hakkında 
bir çok yazar tarafından değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin ortak özelliği; Süryani adının 
Lübnan’ın güneyinde bulunan Sur şehir yerleşmesinde hüküm sürmüş bir kralın adından kaynaklığıd ır  
(Ete,2010:10). İster coğrafi bir alandan, isterse geçmişte yaşamış bir kraldan ve bir kavimden türemiş 
olsun, Süryani sözcüğü günümüzde Hıristiyanlık dini ile özdeşleşmiş bulunmaktadır. Gerek Türkiye’de 
gerekse diğer ülkelerde (Hindistan, Suriye, Irak, Avrupa ülkeleri ve ABD) yaşayan tüm Süryaniler 
Hıristiyandırlar. Hıristiyanlıktan ayrılan Süryaniler bu kimliği de kaybetmişlerdirler (Günal, 
2006:78).Süryanilerin geçmişten günümüze ana yerleşim alanı “Tur Abdin” bölgesidir. Midyat merkez 
alındığında Kuzeyde Hasankeyf, kuzeydoğuda Siirt, Doğuda Cizre, Güneyde Nusaybin, Batıda Mardin 
ve Kuzeybatı’da Savur, Tur Abdin’in sınırlarını oluşturmaktadır. “Tur”(dağ) ve “Abdin”(kul, köle) 
kelimelerinden oluşan Tur Abdin, “köleler dağı”, ve “esirler dağı” anlamına gelmektedir. Günümüzde 
Tur Abdin adlandırılması daha çok Süryaniler tarafından kullanılmaktadır. Süryani dinsel hayatında 
önemli bir yere sahip olduğu için kutsal bir özelliği de sahip olan Tur Abdin, büyük nüfus değişikler ine 
sahne olmasına rağmen,  yine de günümüzde Türkiye’de en çok Süryani nüfus barındıran bölge 
durumundadır. Aynı zamanda Süryaniler için büyük önem teşkil eden manastır ve kiliseler de yine 
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burada bulunmaktadır. Günümüzde Tur Abdin bölgesinde yaklaşık 2000 kişilik Süryani nüfusu 
yaşamaktadır. Bu nüfusun 1200’e yakını Midyat, Dargeçit ve İdil’de, 400’e yakını Nusaybin’de, 400’e 
yakını da Mardin’de oturmaktadır. Bunun dışında Savur’a bağlı Dereiçi (Kıllıt) köyünde 3 aile ve 
Ömerli ilçe merkezinde 1 aile yaşamaktadır.1950’ler, hatta 1980’lerle kıyaslandığında günümüzde 
Süryani nüfusu sayısal olarak büyük bir değişime uğramış, daha önceleri Süryani nüfusun en yoğun 
hatta baskın olduğu Midyat’ta bile nüfus oldukça azalmıştır. Süryanilerin, 1980’lere kadar yoğun olarak 
yaşadıkları köylerin çoğu şu anda boş bulunmakta; pek çok Süryani köyünde ise ya çok az Süryani aile 
yaşamaktadır(Ete,2010:20-21). Süryanilerin farklı göç sebepleri bulunmakla birlikte, temel sebepler 
arasında bölgede yaşanan ekonomik zayıflama ve güvenlik ile ilgili sorunlardır. 1950’lerde başlayan, 
özellikle İstanbul gibi şehirlere, ilk göçün sebebinin ekonomik kaynaklı olduğu söylenebilir. Ancak 
burada hatırılması gereken husus, batıdaki şehirlere ekonomik yönden zayıf olanların göç etmediğid ir. 
Aksine yöreden ilk göç edenler belli bir konuda uzmanlaşmış meslek sahipleri ve çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren zengin esnaf olmuştur. Nitekim İstanbul’daki Süryanilerin orta ve hatta daha çok, 
yüksek gelirli olmaları bunu kanıtlamaktadır. Öyle ki, günümüzde İstanbul Kapalıçarşıda’ki bir kısım 
esnaf Mardin’den göç eden Süryanilerdir. Zengin Süryanilerin İstanbul gibi şehirlere göçüne karşın, 
özellikle bir kısım orta ve dar gelirli Süryani daha çok Avrupa ülkelerine göç etmeyi tercih etmişlerdir. 
1960’ların sonlarından itibaren batılı ülkelerde ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak üzere göç eden 
Türkler arasında Süryaniler de yer almışlardır. Ayrıca bu insanların Hıristiyan olmaları bu ülkeler 
tarafından daha rahat kabul edilmelerini sağlamıştır (Günal, 2006:81-82). 

Kürtler: Mardin’deki en kalabalık grup Kürtlerdir. Kürt grupları, büyük ölçüde aşiret yapıları 
halindedir. Aşiretler şeklindeki toplumsal örgütlenme daha çok Kürtler arasında yaygınlık 
kazanmaktadır. Bruinessen’in ifadesiyle Kürt Aşireti, gerçek ya da gerçek olduğu varsayılan ortak bir 
ataya dayanan ve akrabalık temelinde örgütlenmiş, genellikle toprak bütünlüğü de olan (dolayısıyla 
ekonomik) kendine özgü bir iç yapıya sahip sosyo-politik bir birimdir. Aşiretlerde kendi içlerinde alt- 
aşiretlere bölünmüşlerdir. Bu alt gruplar da bir kez daha klan, sülale vb. daha küçük birimlere ayrılırlar. 
Örgütlenmenin en alt düzeyinde ise haneler yer alır. Milli, Kika ve Dekori gibi Kürt aşiretleri 
sıralanabilir (Yıldız ve Erdoğan,2012:430-431). 

Mardin’deki bir diğer Kürt grubu, Yezidilerdir. Kürt kökenli olan yezidiler Ortadoğu’da ortaya 
çıkmıştır. Yezidi ismiyle ilgili çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Yezidi adı her ne kadar çeşitli 
kaynaklarda “Sultan Yezid” şeklinde yazılarak, Emevi halifesi Muaviye’nin oğlu “Yezid” ile ilişkili 
gösterilmek istenmekteysede kanımızca bu görüş doğru değildir. Zira Yezidi toplumunda konuşma 
dilinde bu ad, “Sultan Yezid”  şeklinde değil bizzat “Sultan Ezi” veya “Sultan İzi” şeklinde kullanılır.  
Yezidiler kendileri içinde Ezidi/İzidi adını kullanırlar (Atakul,2006:39).Yezidiler “Halta”, “Saçlı”, 
“Sekizbıyıklı” gibi adlarla anıldığı gibi Suriye Araplarınca Darnaye, Süryanilerce Çelkoye diye 
adlanrılırlar. Bugün il sınırları içinde zaman içinde çoğu müslümanlaşan Yezidilere ait ya da Yezidilerle 
diğer grupların karışık olarak yaşadığı 210 köy saptamıştır(Aydın, 2001:13). Yezidiler başta Irak’ın 
Musul kenti olmak üzere Suriye, Türkiye, İran, Gürcistan, Ermenistan’da yaşamaktadırlar. Yezidi 
sayısında ise önemli oranda bir azalma olmuştur. Almanya’ya göç etmeleriyle birlikte, özellikle Midyat -
Nusaybin arasındaki Yezidi köyleri önemli oranda nüfus kaybetmiştir. (Günal, 2006:73-74).    

Mahalmiler: Turabdin-Midyat bölgesinde yaşayan Mahalmiler, Müslüman Araplara verilen 
addır.  Arapların buraya yerleşme tarihi ve Mahalmi biçimindeki adlandırmalarına dair anlatılara, göre 
Arapların Harun Reşit zamanında Turabdin’e zorunlu  yerleştirmişler. Bu zorunlu yerleştirme yüz 
yerleşim yerinde gerçekleştirdiği için “Mahd-yer, Miyye:Yüz” yüz yer anlamına gelen Mahalmi 
biçiminde buraya yerleşen Arapların adı olmuştur. Süryani kaynaklarına göre Mahalmiler sonradan 
Müslüman olan Hıristiyan Süryanilerdir. Hıristiyanların kendi aralarında çıkan anlaşmazlık veya 
Müslümanların baskıları nedeniyle Müslüman olmuşlardır(Atakul, 2006:42). Mahalmiler çoğunlukla   
Beyruta ve Lübnan’a göç etmişlerdi. Ancak bunlar gerek Lübnan’daki iç savaş, gerekse gerekli maddi 
imkanı elde etmesiyle önemli bir kısmı geri dönmüş, bir kısmı da Savur mahalmileri ile birlikte Almanya 
gibi Avrupa ülkelerine göç etmişler(Günal,2006:92). 
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Araplar: Türkiye Cumhuriyeti içindeki en büyük sünni(Hanefi) Arap topluluğu Mardin 
ilindedir. Ağırlıklı olarak Midyat-Nusaybin yolunun batısında ve Midyat-Savur yolunun güneyinde 
kalan bölgede yaşayan Araplar, Midyat-Savur hattının kuzeyinde Kürtlerle karışık olarak; Gercüş, 
Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ve Savur ilçelerinde ise küçük gruplar halinde bulunurlar. Mardin 
merkezinde, yakın zamanlara kadar çoğunlukta olan Arap nüfus azalmaktadır(Aydın,2001:12 -13).  
Kırsal kesimden, özellikle Mardin ve Midyat şehirlerine olan göç etnik yapıyı değiştirmeye başlamıştır.  
Kesin bir rakam verilmesi mümkün olmamakla birlikte 2000 nüfus sayımına göre  Arapların 
bulundukları yerleşmelerin nüfuslarının toplanması sonucunda, il genelinin yaklaşık olarak %20’sinin 
Arap olduğu söylenebilir (Günal,2006:92). 

Diğer gruplar: Türkler, Ermeniler, Şemsiler, Keldaniler, Yahudiler gibi etnik gruplardan 
oluşmaktadır. Yerli Türkler Mardin şehrinde yer almaktadır. Mardin’deki tek Ermeni ailesi de Mardin 
şehrinde yaşamakta ve 12 kişiden oluşmaktadır. Ermeni din adamı olmadığı için, ibadetlerini Süryaniler 
ile birlikte yapmaktadırlar (Günal,2006:92-93). Şemsiler 1766  Mardin’de kente gelen Niebuhr, Mardin 
kent merkezinde Şemsilere ait iki mahalle bulunduğunu ancak bu grubun Süryaniler içerisinde 
kendilerini gizlediklerini ifade eder. Southgate ise, Arapça konuşan Şemsilerin 100 kadar aile 
olduklarını ifade etmektedir(Yıldız ve Erdoğan,2012:434). Keldaniler, Asuri, Nasturi, Yakubi, Nebati,  
Süryani adlarıyla bilinen etnik gruplar gibi Arami kökenlidir. Yazılı kaynaklarda ve gündelik 
kullanımda sıklıkla Süryani adı bütün Arami kökenli halkları ifade etmek için kullanılabilmektedir. 
Fakat Süryani Kadimlerden farklı olarak Keldaniler katoliktirler. Süryaniler ile Keldaniler arasında ilk 
olarak mezhepsel olan ayrışma zamanla etnik bir nitelik kazanmıştır (Sarı, 2010:125). Mardin 
Yahudileri hakkında fazlaca bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı kayıtları, sadece Cizre ve Midyat 
kazalarında bir miktar Yahudi nüfus bulunduğunu göstermektedir. 16. yüzyılın ilk yarısında Mardin 
kentinin Cami-i Kebir civarında 200-250 hanelik bir nüfusunun bulunduğu  ve bir cemaat oluşturdukları 
aktarılmaktadır (Yıdız ve Erdoğan,2012:434).  

3.Dinsel Yapı Çeşitliliği 
Geçmişten günümüze çok kültürlü ve aynı zamanda renkli bir sosyal hayatı barındıran Mardin 

bunu yüzyıllardır birçok inanç ve dinin (aynı zaman dilimi içerisinde ) bir arada yaşamasına borçludur. 
İslam ve Hıristiyan mezhepleri ile Yahudilik gibi tek tanrılı dinsel inanca inanan topluluklar, sayıları 
daha az olan güneşe ve ateşe tapanların dini olan Şemsilik, şeytanı melek sayanların dini olarak bilinen 
Yezidilik sayılan din ve inanışlardır. Sünni Araplar, Kürtler ve Türkler Müslüman kesimi oluştururken 
Hıritiyanlığın büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlıdır. Keldani, Katolik ve P rotestan 
toplulukların varlıklarından da söz edilmektedir. Günümüzde ise Şemsilik ve Musevi inanca sahip kimse 
kalmamışken, büyük çoğunluk olan Müslümanlar dışında az sayıda Hıristiyan nüfus 
vardır(Gündüz,2011:89).  

Hıritiyanlık: Pers-Part ve devamında Sasanilerin temsil ettiği Doğu ile (Roma ve Bizansın 
temsil ettiği) Batı arasındaki çatışmaya, giderek Hıristiyanlık boyutu katılmıştır. Hırstiyanlığın bölgede 
yaygınlaşmasını sağlayan halk Aramilerdir. MS 38’den başlayarak tedricen Hıristiyanlaşan Aramiler 
Hıristiyanlığı topluca  kabul eden ilk kavimdir (Sarı,2010.92). Hıristiyanlık dini Tur Abdin’de 
görülmeye başlanır. Nihayet 4. yüzyılda “ Tanrı hizmetkarlar dağı” anlamındaki Tur Abdin’in 
Hıristiyanlaşmasıyla birlikte, bu bölgede çok sayıda manastır ve kilise kurulmaya başlanır. Böylece 
kesişlerin artmasıyla Mardin, Midyat, Nusaybin üçgeninde kalan bölge, Orta Çağda Süryani Hıristiyan 
ruhaniliğinin bir merkezi haline gelir. Bununla birlikte Roma imparatorluğu topraklarında maruz kalan 
Nasturiler, Nasturi akademisini Edessa’dan (Urfa) 489 yılında Nusaybin’e taşımalarından itibaren 
bölge Nasturi-Süryaniler için manevi değerini daha da artırır(Günal,2006:43-44). Mardin’deki 
Hıristiyanların büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlıdır. Keldani, Katolik ve Protestan 
toplulukların varlıklarında da söz edilmektedir(Gündüz,2011:89). Hıristiyanların çeşitli ibadet 
türlerinin başında, vaftiz, oruç,namaz gibi ibadetler gelmektedir. 
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Müslümanlık: Roma-İran devletlerinin mücadele alanı içinde bulunan yöre, İslamiyet’in 
kuzeye doğru genişlemeye başlamasıyla 7. yüzyılın ortalarında İslam topraklarına dahil olur. 639-640 
yıllarında Iyaz b. Ganem komutasındaki İslam ordusu, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bütün şehir 
ve toprakları ele geçirir ve Doğu Roma’nın sınırını Toros sıradağlarına kadar geriletirler. Süryaniler 
İslamiyet’in ilk yıllarında Arap Müslümanlarla iyi ilişkiler içinde bulunmuş, bunun sonucunda gerek 
ticaret, gerekse memuriyet sonucunda önemli servetler elde etmişler. Bu servetlerin bir kısmını da yeni 
kilise ve manastırların inşasına ve onarımına aktarmışlardır. Bunula birlikte İslam döneminde Halife 
Ömer’in Süryani din adamlarına istedikleri kadar kilise ve manastır yapmalarına izin vermesi de bu 
yapıların artmasında etkili olmuştur. Böylece 8. yüzyıl Tur Abdin ve çevresinde geniş bir yeniden imar 
döneminin başlangıcı olmuştur(Günal,2006:49). Yörenin nüfusun çoğunluğunu Müslüman kesim 
oluşturmaktadır.  

Yezidilik: İran ve Asuri unsurların karışmasından oluşmuş Mecusiliği temsil ettiği ileri 
sürülmektedir. Bu görüşe göre kötülük var oldukça şeytan yüce Tanrı’nın yaratıcı eli sıfatıyla 
yüceltilmeye layık bir varlıktır. Diğer bir taraftan Zerdüştlükte ‘Horoz’ kutsal bir hayvandır. Yezidilikte 
de mukaddes ve her şeyin yaratıcısı durumunda olan Melek-i Tavus horoza benzer bir şekilde tasvir 
edilir. Ayrıca bu topluluğa göre Adem peygamberden sonraki ikinci atalar Ezda(Tanrıverdi) dir. Bunlar 
onlara nispetle (Ezdai) Yezidi denilmiştir. Nitekim kendilerinin Ezda’dan geldiğine inanan Yezidiler 
kendi soylarından olmayan birinin bu mezhebe girebilmesini mümkün görmezler. Onlar son olarak Hz. 
Adem’in saf kanından yaratılmıştır. Oysa diğer inananların kanında Havva’nın kanıda vardır.   
Yezidiler inançlarında birçok dinden etkilenmişlerdir. Bu yüzden ibadetleri arasında farklılıklar 
görülmektedir. İnançlarında din adamlarını çeşitli sınıflara ayırmışlardır. Bunlar; İhtiyar, Mir, Şeyh, 
Pir, Fakir ve Köçeklerdir. Yezilerin çeşitli ibadetleri vardır bunlar; Namaz, Oruç, Hac, Vaftizdir 
(Atakul,2006:39). 

4. Bölgenin Dil Yapısı  

Mardin büyük dilsel/etnik grupların birbirine temas ettiği bir şehirdir. Mardin’de Türkçe, 
Kürtçe, Arapça ve Süryanice  konuşulmaktadır ve bu diller birbiri içine geçmiş haldedir. Devlet ile olan 
resmi ilişkilerinde Türkçe kullanılmaktadır. Bunun dışında günlük hayatın her aşamasında bu üç dil 
kullanılmaktadır. Mardin merkezde yoğunlukla konuşulan dillerden biri de,  Arapçadır. Fakat yörede 
konuşulan Arapçaya birçok Kürtçe, Süryanice ve Türkçe sözcük karışmıştır(Gündüz,2011:89) . 
Arapçanın Kuzey Mezopotamya Kıltu grubuna dahil altı lehçe konuşulmaktadır(Atakul,2006:45-46).             
Süryanilerin konuştuğu dil Sami dil grubuna bağlı yeni Aramcanın Doğu Aramca koluna mensup bir dil 
olan Turoya(Arapça Torani) dir.Dinsel işlemlerin ve ayinlerin (liturji) dili ise, lişano ktabonoyo (kitap 
dili) denilen ve batı Aram alfabesi kullanılarak yazılan eski bir dil, Süryanice’dir. Bu nedenle bu gruba 
Batı Süryanileride denilmektedir. Ritter 1967 de Süryanice ile ibadet eden ve Turoyo konuşan 20000 
kişi olduğunu tahmin etmişti (Atakul,2006:45). 
Süryaniler bütün edebi ve bilimsel eserleri bu dille yazmışlardır. Öyleki Süryaniler Anadolu, Mısır ve 
Mezopotamya’ya Hıristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynamakla kalmamış, aynı zamanda gerek bu 
dille yazdıkları gerekse Yunancadan Süryaniceye çevirdikleri dinsel, tıbbi ve edebi eserlerle bilim 
tarihinde de önemli rol oynamışlardır (Günal,2006:186). 

Kürtlerin konuştuğu dil ise Kürtçenin ana lehçesi olan Kurmanci lehçesidir. Kürtçe ve Farsça 
gibi batı Hint-Avrupa dil ailesinin İran dil grubunda olmakla beraber menşe olarak Farsçadan tamamen 
farklıdır. Kürtçenin dört ana şivesi bulunmakla beraber bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
çoğunluğun konuştuğu lehçe Kurmanci lehçesidir(Atakul,2006.46). 
Farklı kültürlerle etkileşimde bulunan Yezidiler, ana dilleri olan Kürtçenin yanı sıra Türkçe ve 
Arapçayı’da kullanmaktadırlar. Yezidilerin konuştukları dil Kürtçenin Kurmanci lehçesidir. Arapçanın 
Kuzey Mezopotamya Kıltu grubuna dahil altı lehçe konuşulmakta ise de, Midyat’taki Mahalmiler bu 
lehçelerden birini kullanmaktadırlar.  
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5. Mardin’in Şehir Dokusunu Oluşturan Öğeler 

Kale ve şehir: Mardin iki bölümden oluşur: Bunlardan biri kale diğeri ise zaman zaman dış 
mahalle olarak da adlandırılmış, kalenin eteklerindeki asıl şehirdir. Tarih boyunca ele geçirelemez 
olarak ün yapan kale, doğuda 1200m,batıda 1180m yüksekliğe sahip bir tepenin üzerindeki düzlükte yer 
almaktadır. Yerleşme, doğudan batıya 800m kuzeyden güneye en dar yeri 30 metreden geniş yeri 150m 
boyutlarındaki bir düzlükte kurulmuştur. Bu alan, yamacın bittiği noktadan sarp kayalıklarla ayrılarak 
yükselir. Kale, duvarları burçlar ile mevcut kayalıkları da kapsayarak inşa edilmiştir. Topağrafyanın izin 
verdiği ölçüde, savunma yetisi kuvvetlendirilmiş olan kaleye güneyden, kalenin üzerinde bulunduğu 
alanı hemen hemen ortalayan bir noktadan girilmiştir. Bu girişe, giderek dikleşen bir rampa ve 
nihayetinde yer alan bir merdivenle ulaşır. Mardin kalesi doğal konumunu da uyacak biçimde 
X.yüzyılda Al-Baz(Şahin Kalesi), XIV. yüzyılda Kal’at Gurab (Karga Kalesi) olarak anılmıştır 
(Alioğlu,2000:27-28). Günümüzde kalenin güneyinde, kale burcuna bitişik radar üssü bulunmaktadır. 
Askeri alan sınırları içerisinde bulunan kalenin ziyeretine izin verilmemektedir. Mardin kalesi, valilik 
ve yerel yönetimin girişimleri ve iki yıl süren çalışmaları sonucunda ışıklandırılmıştır (Gündüz, 
2011:94). 

Mardin’in ikinci bölümü, kalenin altında güney yamacındaki şehirdir. Bu bölüm 2,5-3 kilometre 
boyunda ve en geniş yeri 500m olan arazide doğrusal gelişmişlik göstererek yer alır. Tam olarak hangi 
dönemde bir yerleşim yeri niteliği kazandığı bilinmemektedir. Ancak, burada bulunan Hıristiyan 
topluluklara ait erken tarihli kilise manastırlar inşai bir faaliyetten söz etmeyi mümkün kılmaktadır lar. 
Daha sonra Arap-İslam devletlerinin hüküm sürdüğü X. yüzyılda, İstahri, İbn Havkal gibi Arap bilim 
adamlarının notlarından, şehrin etkileyici büyüklüğünün yapı bolluğunun dikkatleri çektiği 
anlaşılmaktadır (Alioğlu, 2000:30-33). 

Sokaklar: Mardin Sokak dokusunda, tarihi kent merkezlerinin tipik olarak yol hatlarındaki 
zayıflık, ışınsallığın gelişmemesi gibi durumlar görülmektedir. Sokaklar, boyut olarak çağın ulaşım 
özelliklerinin, yönlendirme olarak da parselasyonun belirleyiciliğinden biçimlenmiştir. Sanayi öncesi 
toplumlara özgü olarak yaya ulaşımının önemli bir yer tuttuğu Mardin’de sokakların boyutları, insan 
ölçülerinin yanı sıra bölgede kullanılan eşek, at gibi taşıma hayvanlarının ölçüleride dikkate alınarak, 
oldukça dar yapılmıştır (Alioğlu,2000:33-38). 

Mahalleler: Her sınıf ve bölgeden insanların belli kurallar ve etiketler çerçevesinde birlikte 
yaşadığı birimlerdir. Mahallelerin etnik yapıları süreç içinde kazandıkları özellikleri geleneksel şehrin 
diğer öğelerin ve şehrin bütününü etiketleyerek mekanların biçimlenmesine katkıda  
bulunmuştur(Atakul,2006:76). Mahalle adlarının ve dokusunun geçirdiği evreler kronolojik bir sırayla 
izlendiğinde, etnik unsurun mahallenin var oluş ya da soyut anlamda yok oluşunu belirlediği 
görülmektedir. Nitekim Kıssis ve Babü’l-Hammara mahallelerinde Hıristiyanların, Şemsiyye 
mahallesi’nde güneşe tapan şemsilerin, Yahudiyan mahallesi’nde Yahudilerin ikametlerinin 
devamlılığı, azalması veya yok olması mahallelerin geleceğini etkilemiştir. Buna bağlı olarak 
Hıristiyanların ikamet ettiği Kıssis Mahallesi, adı değişse de cemaatinin sürekliliğinden kaynaklanan 
niteliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Şemsilerin ve Yahudilerin aksi durumları ise mahallelerin in 
adlarının ve nüfu yapılarının değişmesine neden olmuştur(Alioğlu,2000:38-39). 

Ticaret merkezi: Daima yoğun ticaret yolları üzerinde yer alarak insanların ve her türden malın 
buluşma, değiş-tokuş yeri olma özelliği, Mardin’in geleneksel çarşının niteliğini ve boyutlarını etkilemiş 
ve biçimlendirmiştir. Çarşı doğrusal gelişmişlik gösteren şehir dokusunda oldukça büyük bir alana 
yerleşmiştir. Şehrin hemen hemen ortalarına rastlayan bölgede Şar Mahallesi’ndeki Abdülaziz 
Camii’nin alt kısımlarında, önce tek sokak  olarak başlayan çarşı, giderek birkaç sokak artarak Ulu 
Cami’yi de kendine merkez yapıp, Reyhaniye Camii’nin önlerine kadar uzanır. Böylece, Mardin’in  
geleneksel sınırlarındaki bir şehir için oldukça farklı boyutta bir ticaret merkezi olarak ortaya çıkmıştır.  
XVI. yüzyıldan beri Sipahiler Çarşısı(Revaklı Çarşı), Aktarlar Çarşısı, Kayseriyye (Bedesten),  
Çıkrıçılar Çarşısı, Marangozlar gibi çarşı birimleri şehir merkezinde yapılmışlardır. Yerleşme 
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dokusunda geleneksel evlerin giriş katlarında mahalle bakkalı, fırın dokuma tezgahları, ticari metaların 
depoları gibi mekanlar ekonomik ilişkilerin başka bir yanı olarak sürmüştür (Alioğu, 2000:40-44). 

Dini ve sosyal amaçlı yapılar: Pagan kültürden tek Tanrılı inanca kadar çeşitli dini eğilimler i 
bünyesinde barındırması, Mardin’deki yapı programını hayli zenginleştirmiş olmalıdır. Ancak, mevcut 
veriler sadece Hıristiyanlara ve Müslümanlara ait dini ve sosyal içerikli yapılardan söz etmeye izin 
vermektedir. XVI. yüzyılda Mardin’de Yahudilerin ikamet ettiği bir Yahudiyan Mahallesi ve bir sinagog 
olduğu bilinmesine karşın, günümüzde yapısal veri kalmamıştır. Sadece Yenikapı Mahallesi’nin 
kuzeydoğusunda Ayn-ı Yahud adlı biir çeşmenin olduğu bilinmektedir. Yine XVI. yüzyıllarda, 
Mardin’de putperest bir topluluk olan Şemsiler ayrı mahalle ve mezarlıkları ile dikkati çekmişlerdir. 
Fakat bir tapınakları olduğu bilgisi, kaynaklarda yer almaz. Buna karşın iki tek Tanrılı dinin sur içinde 
ya da sur dışında yapılmış dini ve sosyal içerikli binaları, bazıları somut veri olarak, bazıları sadece 
kaynaklarda kalmış bilgileri ile de olsa rahatlıkla tanımlanabilmektedirler. Yörenin ilk yerleşikleri olan 
mezheplerden ve etnik gruplardan Hıristiyanlar, sur dışında ya da sur içinde kilise ve manastırlar inşa 
ettirmiştirlerdir (Alioğulu, 2000:44). 

Kilise ve Manastırlar: Ortodoks Süryanilerin Tur Abdin’deki kilise ve manastırları, Süryani 
dini mimarisini oluşturan temel yapı tipleridir. Ortodoks Süryanilerin dini yapıları yalnızca ibadet edilen 
mekânlar değil, eğitimin yapıldığı ve cemaatin toplandığı yerlerdir. Kültürün devamlılığı, bu yapıların 
varlığıyla mümkündür. Tur Abdin’deki pek çok Manastır 6. yüzyıla tarihlenir. Manastırlarının 
gelirlerinin çoğu Avrupa’da yaşayan cemaatin bağışlarından sağlamaktadır. Süryani Manastırları,  
Süryani kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı kaleler gibidir. Papazlar, rahipler, rahibeler ve diyakoslar 
manastırlarda eğitilir. Çocuklarını okula göndermeyen aileleler okutulmak üzere manastıra bırakırlar. 
Hıristiyan din anlayışında kilise bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen yaşam sürecinde, en önemli 
ve anlamlı zamanların yaşandığı mekanlar olması nedeniyle, ferdin ve cemiyetin hayatında önemli bir 
kurumdur. Tur Abdin’deki mahalle kiliseleri içinde hatırası bulunan bir azizle anılır. Genellikle 
manastırların ana kiliseleri olan manastır tipi kiliseler ise, o manastırlarda yaşamış kutsal kişilerle anılır.  
Manastırların diğer kiliseleri de yine azizlerin adlarıyla anılır (Atakul,2006:85). Günümüzde Süryani 
dini ve eğitiminde aktif rol oynayan önemli manastır ve kiliseler bunlar; Deyrulzafaran 
Manastırı(Mardin), Mor Gabriel Manastırı(Diğer adı Deyru’l-Umur, Midyat-Yayvantepe Köyü), 
Meryem Ana(Hah) Manastırı(Midyat-Anıtlı Köyü), Mor Yakup Manastırı(Midyat-Barıştepe Köyü), 
Mor Malke Manastırı(Nusaybin-Üçköy), Kırklar (Mor Behnam) kilisesi(Mardin), Mor Yakup 
Kilisesi(Nusaybin-Merkez), Mor Şmuni Kilisesi(Midyat), Mor Barsovmo Kilisesi(Midyat), Mor Had 
Bsabo Kilisesi(Gülgözü Köyü), Mor Kuryakos Kilisesi(Yemişli) (Günal,2006:145-147). 

Camiler: Mardin’deki camiler de özellikleri itibariyle erken devir Anadolu Türk sanatında 
önemli yere sahiptir. Revaklı avlu, içten ve dıştan yapıya hakim olan mihrap önü kubbesi, içli avlu, 
köşelere konulan minareler, zengin taş işçiliği, ve topografyadan kaynaklanan enine gelişmiş ana 
mekanı gibi özellikler,XII. yüzyıl içinde Anadolu’da ilk defa bu yapılarda 
gerçekleştirilmektedir(Günal,2006:154).  

Merkez Ulu Cami: Mardin merkezde yer almaktadır. 1800 yılında yapılmıştır. Cami 
dikdörtgen planda sade bir yapıdır. Cami kesme taştan yapılmış olup avlulu camii grubundadır. Caminin 
çatısı 50 yıl kadar önce kırma çatıyken değiştirilerek bugünkü düz çatılı durumuna getirilmiştir. Camii 
sekiz duvar üzerine oturan on iki kemerden oluşturulmuştur. Caminin güney bölümündeki mihrabın üç 
tarafı bitkisel bezemelerle süslüdür. Mihrabın üst bölümünde Arapça yazı ile 1319 tarihi yazılıdır.  
Minber yedi basamaklıdır(Atakul,2006:93). 

Zeynel Abidin Cami (Nusaybin): Nusaybin şehrinin en önemli camisidir. Önceleri küçük bir 
mescit olan yapının zarif minaresi 1956’da yapılmış, sonraki yıllarda da, bazı bölümler eklenmek 
suretiyle, cami genişletilmiştir(Günal,2006:157).Hz. Muhammedin 13. torunlarından olan Zeynel 
Abdin’in adıyla anılan camide kendisinin ve kız kardeşi Zeynep’in türbeleri vardır. Cami aynı zamanda 
mükemmel taş işçiği ve süslemeleri içeren lahitlere sahiptir(Günal,2006:157).  
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 6. Mimari Yapı 
Mardin, Anadolu ev mimarisinde, Orta Anadolu’nun Niğde, kayseri şehirlerinde daha yakın 

olarak da Güney Doğu Anadolu bölgesin de örneklenen “Kuzey Suriye ile benzeşen” diye tanımlanan 
taş mimarinin görüldüğü önemli şehirlerinden biridir.Bu taş mimarinin biçimlenmesindeki etkenlerden 
biri, için de bulunulan bölgenin iklim ve topografyasıdır. Nemli Akdeniz’in ılıman havasının etkisinde 
karasal bir iklim yaşayan şehirde, kısa süre soğuk kış mevsimine karşın, uzun-sıcak bir yaz boyunca 
etkisi altında kalan Mardin’de topografyanın da zorunlu olarak güneye yönlendirdiği yapıların mekânsal 
çözümlerinde, iklimsel nedenler göz önünde bulundurulmuştur (Alioğlu,2000:125).  
Şehrin dar ve kıvrımlı sokakları, kabartılar ve iki yanında yükselen evlerin dış duvarları sayesinde 
güneşe karşı gün boyunca periyodik olarak gölgelik köşelere, alanlara sahip olmuştur. Bütün yapılarda, 
yüksek dış ve iç mekân duvarlarının sınırladığı avlularda da belirli köşeler hep gölgede kala bilmiştir.  

Güneye, manzaraya bakan pencereler ile donatılmış odaların arkasında geri planda küçük 
mazgal pencereleri ile havalandırılan, bazen hiç penceresi olmayan, çoğu kez kiler, depo işlevli hizmet 
mekânları, sıcak yaz günlerin serin hacimleridir. Ayrıca Mardin’in geleneksel mimarisin de önemli bir 
yere sahip eyvan, revak gibi yarı açık mekânlar çoğu kez bütün katlarda doğu ve batı güneşine karşı 
gölgede kalabilecek biçimde yönlendirilerek yapılmıştır(Alioğlu,2000:125).Mardin’in Kuzey-Güney 
doğrultusunda sahip olduğu alanın kısıtlılığı, şehir dokusunda tıpkı üzerinde yer aldığı yamaç gibi doğu -
batı doğrultusunu ve arazi eğimini kullanan biçimlenmeye neden olmuştur.Bu, anıtsal yapılarda; örneğin 
Ulu Camii, Melik Mahmut, Latifiye, Şeyh Çubuk Reyhanîye, Şeyh Mahmut Türkî gibi camilerde; 
Zinciriye medresesinde; Cihangir Bey Zaviyesi’nde; kervansarayda, bedestende ve tüm çarşı dokusunda 
enine gelişmeyi desteklemiştir(Alioğlu,2000:125-126).Bölgenin egemen yapım malzemesi ve tekniği, 
geleneksel evlerin tasarımını belirleyen bir başka unsurdur. Mardin’de gerek anıtsal yapılarda, gerekse 
evlerde, taş teknolojisi yapım geleneğinin temelini oluşturmuştur (Alioğlu,2000:126).Mardin şehir 
dokusu iki farklı tektanrılı dine ait mabetler, çeşitli etnik gurupları barındıran ortaçağ toplumunun sosyal 
ve ekonomik yapısının gerektirdiği binalar ve daha çok da geleneksel evler ile 
donanmıştır(Alioğlu,2000:127).Evler tepenin eğimi üzerinde kuruldukları için çoğunlukla en az iki 
katlıdırlar, Şehrin hemen her bölgesinde teraslamalar halinde ve birbirinin önünü en azından birinci 
kattan itibaren benimseyerek konumlanan evlerin hiçbirinin gölgesi diğerinin üzerine düşmemektedir. 
Yani evler birbirinin havasını ve ışığını kesmeyecek şekilde planlanıp inşa edilmiştir. Mardin’in dar 
sokakları ise güneş ışınlarının aksine düzenlenmiş olup yazın kavurucu sıcağında gölgede kalıp insanları 
sıcaktan korur. Bu evlerde kullanılan taşlar sıcak ve soğukta daha fazla sertleşir. Taşların özelliklerinden 
dolayı yazları serin, kışları sıcak olur(Alioğlu, 2000:125-128). 

7. Müzik ve Folklor 

Müzik ve onunla birlikte varlığını sürdüren “sözlü kültür” ürünlerinin kültürün gelecek 
kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynamalarının yanında, toplumu bir arada tutan, aradaki toplumsal 
ve kültürel bağı koruyan bir işlev üstlendiği görülmektedir. Müzik aynı zamanda, kültürel kimliğin 
dışavurumu şeklinde karşımıza çıktığı gibi Mıtırblarda olduğu haliyle egemen kültürel yapı tarafından 
kabul edilmenin bir aracı da olmaktadır. Mardin ve çevresinde müziğin önemli bir bileşeni olduğu 
Mıtırblık’ın bir anlatım biçimi olarak kültürün yeniden üretiminde önemli bir işlev gördüğünü belirtmek 
gereklidir(Keskin,2006:28-29).Bölgenin çok güçlü bir müzik ve folkloru vardır.Bölgede en önemli ve 
sadece bölgede değil, ülkenin de neredeyse hiçbir yerinde bulunmayan Rebap’ın çalınmasıdır.Midyat 
yöresinde Rebap’a  “Nahora” denilmekte, Kürtlerin bir kısmı ise “kemançe” adını vermektedir.Rebap’ın 
telleri At kılından yapılır. Rebap, Türkiye’nin diğer bölgelerinde kullanılan Karadenizlilerin kemençesi 
ve Akdeniz kapak kemanisi’ne kısmen benzese de bunlardan tamamen farklı bir sazdır.Bir diğer ilginç 
nokta Rebap sadece dağda, dağlık yerleşim alanlarında çalınır. Ova kısmında Rebap 
kullanılamaz.Bölgede Rebap’ın yanında saz(Bağlama) ve davul zurna da çalınır. 
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8. El Sanatları 
Geçmişten bu yana farklı dini inançlar ile gelenek ve göreneklerini çağdaş bir anlayış içinde 

sürdürmekte olan Mardin, bu çeşitliliğin bir yansıması olarak el sanatlarının da beşiği olmuştur. Testi-
çanak-çömlekçilik, basmacılık, bakırcılık, kuyumculuk, gümüşçülük(telkâri), iğne oyası, el nakışı,   
yorgancılık, oyacılık, boyacılık (sibbeğ), dericilik (debbağ), sabunculuk, dokumacılık, şalüşapik (özel 
bir kumaş dokumasıdır), kilim dokumacılığı, semercilik, Keçecilik, tahta oymacılığı (kakmacılık), 
kalburculuk (gürgen ağacı işlemeciliği) ve taş işçiliği vb el sanatları eski çağlardan beri yapılmaktadır. 

Testi-Çanak-Çömlekçilik: Testi, toprak, bardak, küp saksı merkez ve Midyat ilçelerinde çok 
eski yıllardan beri devam eden bir sanat dalıdır. Yörenin kırmızı toprağı küp yapımcılığına uygun olduğu 
için, bu sanat dalı bu ilçelerde gelişme göstermiştir. Bu sanat uzun ve zahmetli bir iş olduğundan, yeni 
yetişen bu mesleğe ilgi göstermemektedir (Fırat, 2010: 26). 

Telkari: Süryanilerin yüzyıllardır yaşattığı önemli sanatlardan birisi de telkaricilikt ir.  
Telkari’nin sözcük anlamı tel ile yapılan sanattır. Telkâriden yapılan işler sayılamayacak kadar 
çeşitlidirler. Mesela sigara ağızlıklarından, tütün kutusundan, fincan zarflarından tutunda çeşitli tepsiler, 
kemerler tepecikler, aynalar hep telkâri tekniği ile yapılmışlardır. Bu sanatın kaynağı Mezopotamya 
olduğu sanılmaktadır. Bunların uzak doğuya, başka bir koldan ise Anadolu’ya ve Anadolu üzerinden de 
Avrupa’ya yayıldığı bilinmektedir. Yurdumuzda ise en önemli telkâri merkezi Süryanilerin eskiden 
çokça yaşadığı Mardin’in Midyat ilçesidir. Midyat işleri son derece zarif ve kıymetlidir. Bugün bu sanatı 
yaşatmaya çalışan çok az sayıda Süryani telkâri ustası kalmıştır. Süryani ustaların yaptıkları parçaların 
değeri bugün bile yörede anlatıla gelmektedir. Ayrıca bu sanata çift işi diyenler de vardır. Bu ismin 
kaynağı ise, işin yapımı sırasında parçaların teker teker bir araya getirilmesinde kullanılan, cımbıza 
benzeyen ancak ucu daha ince olan ve ‘çift’  olarak isimlendirilen alettir. Usta telkâride kullanacağı 
telleri kendi atölyesinde ham maddeden elde etmektedir. Bu işte en çok kullanılan maden gümüştür. 
Bazen altın ve başka maddelerde kullanılır (Atakul,2006:53-54). 

Bakırcılık: Mardin şehrinin kendine ait özel çarşısında, yüzyıllardan beri devam ettirilmekte, 
ancak günümüzde gittikçe eski önemini kaybetmekte olan bir sanattır. Mardin bakırcılar çarşında, çok 
büyük emek gerektiren bu faaliyette, bakırdan çeşitli sofra takımları, sini, leğen, yemek tencereleri,  
ibrikler, su güğümleri vs. yapılmaktadır. Bu eşyaların yılda bir kez kalaylanması zorunluluğu sonucunda  
şehirde kalaycılık sanatı da ortaya çıkmıştır. Bu sanatta iri taneli özel kum ile bakır eşyalar 
kalaylanmaktadır (Günal,2006:177). 

Taş işçiliği: Midyat’ta taş işçiliği, evlerin ve dini yapıların yüzeylerini süsleyen ve hala devam 
eden zanaatlardan birdir. Taş işlemeciliğin kökeni Süryanilere dayanmaktadır. Ancak zamanla 
Midyat’ta herkes bu sanatla uğraşmaya başlamış ve taş işlemeciliği belli bir etnik gruba olmaktan 
çıkmıştır. İşçilikte kullanılan malzemeye Katori (kalker) denilmektedir. Katori büyük taş anlamına 
gelmektedir. Yazın serin, kışın ise sıcak tutma özelliğine sahiptir (Özgen ve Oçal, 2012:639).  

Bugünkü mimarinin de ele verdiği gibi bütün Tur Abdin’de taş yapı ustalığı, etkisini civardaki 
yerleşim yerlerinde de taşıyarak Mardin ve Midyat’ta kendisini en görkemli biçimiyle göstermektedir. 
Kendine has bir iş bölümü doğurmuştur. Buna göre, taşı ham halden kaba bir küp biçimde kesen ustaya 
makta, kesilen kaba taşları düzeltip tıraşlayan ustaya nahhat tıraşlı taşa biçim veren ve üzerine kalemle 
işleyen ustaya nakkaş, mimarın plana göre Nahit taşları yerine yerleştiren ustaya bine ya da kalfa, 
binanın inşasına nezaret edene mimar, birden çok yapının inşasını planlayıp idare eden imarları 
yerleştiren kişiye de mimar başı denmektedir. Mardin ve Midyat mimarisine özgünlüğünü veren Midyat 
taşı denilen taş işçiliği günümüzde yok olmayla karşı karşıya gelmiştir. Çünkü bu el sanatını yaşatacak 
ustalar yok denecek kadar azalmıştır. Bu geleneksel el sanatını devam ettirmek için taş kesme ve işletme 
atölyesi kurulmuştur. Bu atölyenin açılış nedenleri arasında; kalifiye eleman yetiştirmek ve çalışmaların 
alt yapısını oluşturmakta vardır. Taş işlemeciliğini başlıca motifleri vurma, karanfil ve lale’dir. Evlerin 
iç ve yüzeylerinde bu sanatın örnekleri görülür(Atakul,2006:55-56).  
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9. Yeme-İçme Kültürü 

Dünyanın en eski kentsel yaşam alanlarından birini kapsadığı gibi aynı zamanda kentsel 
yaşamın gerektirdiği “çeşitlilik içinde bir alanda yaşama” alışkanlıklarına, geleneklerine sahiptir.  
Süryaniler, Müslümanlar, Türkler, Kürtler birbirlerine komşu olarak yaşamaktadır. Bölgenin tarihsel 
coğrafyasının sınırları içerisinde bir arada yaşayan insanlar, ortak ve yaygın davranış kalıplarını, yaşama 
biçimini belli olaylar karşısındaki tavrını, çevresini ve dünya algılayışını açıklamada; geleneksel ve 
törensel yaşamı düzenleyen renklendiren kültürünü ve doğa ile iç içe yaşamanın zenginlik ve 
duyarlılığını bölge kültürel mirasına aktarmaktadır. Bu değerler tarihi kalıntılarda olabileceği gibi, 
yaşamın en önemli halkalarından biri olan yemeklerde de yer bulmuştur. Yörede yetişen bitkiler, hava 
şartlarını ve yaşam tarzının belirleyiciliğiyle, yemekler geleneksel bir boyut kazanmıştır. Mardin 
mutfağı zenginliğini, çeşitli dinlerin dinsel törenleri için hazırlanan yemeklere, doğum ve ölüm sonrası 
geleneksel günler ve ayinlere borçludur (Gündüz, 2011:88-89).Mardin’de tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ağırlıklı geçim kaynağı olması nedeniyle yerel halkın yeme-içme kültürü de bu iki unsura 
bağlı olarak gelişmiştir. Başka bir deyişle halkın temel gıda maddelerini et ile bulgur oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, farklı kültürleri içermesi ve özellikle güneydeki Arap kültürü ile temas halinde olması, 
Mardin’in kendine özgün yeme-içme kültürünün doğmasını sağlamıştır. Bu kültürün en önemli özelliğ i 
de içli köfte, çiğ köfte, kebabın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağının aksine, daha çok 
et ile bulgur, kısmen de çeşitli sebzelerin hakim olmasıdır. Öte yandan bu tür yöresel yemeklerin 
hazırlanmasında büyük emek harcanması ve yörede yetişen tarçın, kişniş, mahlep, zencefil, yeni bahar,  
sumak gibi baharatların bolca kullanılması bir diğer özelliği oluşturmaktadır. Nitekim il genelinde 
Türkiye’nin diğer yerleşmelerinde bilinmeyen ve başkaları tarafından gerektiği gibi pişirilmesi söz 
konusu olmayan birçok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu durum da birçok yiyeceği ilginç duruma 
getirmektedir. İçli köfte, işkembe dolması, sembusek, bacnak çorbası, katıklı dolma, erik yahnisi, peynir 
helvası, bolloğ adı verilen mercimekli köfte, babağannuç (bir tür imambayıldı) ve günümüzde daha çok 
yaşlı kadınların yaptığı kaburga dolması en önemli yöresel yemekler olarak sayılabilir. Öte yandan mırra 
denen acı kahve, bölgenin diğer illerin de olduğu gibi, Mardin ilinde de önemli bir içecektir. Ayrıca, 
Mardin’de kuzey bölümünü oluşturan plato üzerinde bağcılığın önem kazanması nedeniyle söz konusu 
alanda üzüm sucuğu, pekmez ve pestil önemli yiyecekler arasında sayılabilir (Günal,2006:184).Yemek 
kültürü kapsamında anılması gereken önemli bir başka ayrım da “alkol kullanımıdır”. Alkol kullanımı 
Müslümanlar ile gayrimüslim  gruplar arasındaki temel farklardan biri olarak gösterilmiştir. Düğün ve 
bayram gibi özel günlerde Süryanilerin alkol aldığı, Müslümanların ise alkol kullanmadıkları sıklıkla 
bir farklılık olarak vurgulanmıştır. Süryaniler alkol kullanmayı modernlik ve düğün, bayram gibi şenlikli 
günlerde eğlencenin hakkını vermek gibi yorumlarken, Müslümanlardan bazıları “haram” bazıları da 
Avrupa (Fransız) etkisinde olmak şeklinde yorumlamaktadır(Sarı,2010:223).  

10. Giyim-Kuşam 

Mardin ve yöresinde çeşitli kıyafet biçimleri ve türleri karşımıza çıkmaktadır. Bu kıyafetler, hiç 
şüphesiz Mardin ve civarında yaşayan halkın kültürel zenginliğinin bir yansımasıdır. Süryaniler eskiden 
kendilerini belli eden giysiler giyerlerken günümüzde kırsal kesimde yaşayan Süryanilerin giydikler i 
dışında folklorik giysilere rastlamak oldukça zordur. Kentlerde yaşayan Süryaniler artık bu giyim 
kuşamı kullanmaktadırlar.  Günümüz Süryanileri daha çok günlük şehir yaşantısına uygun kıyafetleri 
tercih etmektedirler. Buna rağmen Midyat’ta yaşayan orta yaş üstündeki Süryaniler giyimler iy le 
kendilerini belli etmektedirler. Yaşlı veya orta yaşın üstündeki Süyani kadınlar, etek boyu diz altındadır. 
Üstlerine hırka yelek veya ceket, başlarını da siyah veya mavi başörtüsüyle kendi kimlikler in i 
gösterirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kadınlarında sıkça görülen dövmeye Süryani kadınların pek 
rastlanmamaktadır(Kurnaz,2009:113).Yezidilerin giyim kuşamlarında diğer halkların giyim 
kuşamından hemen hemen farksızdır. Kadınlar başlarını örterler. Bu başörtüleri genellikle beyaz, siyah, 
sarı ve kırmızı renklerdedir. Genç kızlar ise geleneksel olarak başa yazma takarlar. Bu yazmalar saçın 
tamamını örtmez, önde kahkül veya perçem bırakılır. Bu yazmaların etrafları boncuklu iğne oyası, tığ 
oyası  ve mekikle işlenir. Kadınlar genellikle fistan giyerler. Bu fistan bol ve uzundur. Kadınlar renk 
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olarak genellikle siyah ve krem rengini kullanırlar. Yezidi erkekleri uzun bıyıkları, şalvar ve yelekleriyle 
dikkat çekerler. Yaşlılar genelde şapka takarlar. Bazıları da başlarına poşu takarlar (Öz,2007:62) .Kürt 
kadınlarının giyim kuşamı bölgede yaşayan etnik gruplara göre farklılık göstermektedir. Kadınlar 
fistan(entari) denilen giysiyi giyerler. Renk olarak genellikle beyaz ve krem fistanlar tercih edilir.  
Kadifeden dokunmuş kumaştan dikilen fistanlar, kadının topuğuna gelecek kadar uzun boylu bir kesime 
sahiptir. Başlarına da beyaz tülbent bağlarlar. Ayrıca Kürt kadınlarında yaygın olarak dövme 
görülmektedir. Günümüzde bu dövme yapımı büyük oranda azalmıştır. 

11. Bayramlar 
Mardin’deki kültürel çeşitlilik her alanda olduğu gibi bayramlarda da kendini göstermektedir. 

Müslüman, Hıristiyan ve Yezidilerin çeşitli bayram kutlamaları olduğu gibi, bölgedeki farklı etnik 
unsurlarında kendilerine özgü geleneksel kutlamaları bulunmaktadır. Yezidilerin kutladığı birçok ve 
şenlik türündeki bayramlar ve Süryanilerin Noel ve Paskalya bayramları da kutlanmaktadır. 
Müslümanlar dini bayramlardan Ramazan ve Kurban Bayramını kutlarken geleneksel bayramlardan ise  
Nevroz Bayramını kutlarlar(Atakul,2006:65). 

Ramazan Bayramı: Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Arife günü olarak adlandırılan orucun 
son günü, mezarlık ziyaretleri yapılır. Ramazan bayramının ilk günü sabah, bayram namazı kılınır üç 
günlük bayram boyunca akrabalar, eş dostlar ziyaret edilir, küskünler barıştırılır. Çocuklara şeker 
verilir(Atakul,2006:65). 

Kurban Bayramı: Bayram namazından sonra kurbanlıklar kesilir fakirlere ve akrabalara 
dağıtılır. Bu bayramda da eş dostlar ziyaret edilir. Bayram dört gün boyunca devam 
eder(Atakul,2006:65). 

Nevroz Bayramı: Geleneksel olan Nevroz bayramı genellikle Kürtler arasında kutlanır. Soğuk 
ve karanlık günlerin son bulup, aydınlık ve baharın gelişinin müjdeleyicisi anlamına gelen Nevroz, Kürt 
toplumu arasında uzun senelerden beri kutlanmaktadır. Bu bayramda ateş yakılarak etrafında halaylar 
çekilir. Oyunlar oynanır, şarkılar söylenir, destanlar ve hikâyelerden kıssalar anlatılır(Atakul,2006:65).   

Noel Bayramı: İsa Mesih’in doğması nedeniyle 25,25,27 Aralık günlerinde kutlanır. Aileler 
beraber kiliseye giderler, dua ederler. Kilise çıkışında akraba ve dostlar bayramlaşırlar. Bayramlaşmalar 
ev ziyeretiyle devam eder(Atakul,2006:65). 

Paskalya Bayramı: Süryani kilisesine göre; İsa Mesih’in diriliş bayramı elçilerin döneminden 
şimdiye kadar kutlanmaktadır. İsa Mesih çarmıha gerilip 3 gün sonra dirilmesi nedeniyle 3 gün olarak 
bayram kutlamaları her sene devam etmektedir. Nisan ayında kutlanan bu bayram değişik tarihlere denk 
gelebilir. Hıristiyanlar bu bayramda birbirine çeşitli hediyeler yumurta ve paskalya çöreği verirler. 
Yumurta İsa Mesih’in ölülerden dirilişinin canlı bir işareti olarak kabul edilir. Hiç bir canlı yumurtanın 
sahip olduğu özelliklere sahip değildir. Yumurta hücreleri dışında bir uyarıcı etkenin etkisi altında 
kalmadan belirli bir sıcaklık derecesinden sonra kendi kendine büyür, gelişir ve olgunluğa eriştikten 
sonra kabuğu kırarak küçük bir  civciv gözlerini dünyaya açar. Aynı şekilde İsa Mesih’te etken olmadan 
kendine özgü gücüyle mezardan dirilmiştir. Kırmızı renk İsa Mesih’in çarmıha gerilişindeki kanı 
simgeler (Atakul,20006:65-66).Yumurtanın içindeki sarı güneşi aydınlığı temsil temsil ederken 
yumurtanın beyaz kısmı ise İsa Mesih’in bedenini, temizliği ve barışı simgeler (Atakul,2006:65-66). 

Yezidilerin birçok dini ve şenlik türünde bayramları vardır. Yezidilerin birçok ülkede ve 
birbirinden uzak olmaları ve ellerinde yazılı bir kitabın olmamasından dolayı bayramların kutlanması 
yöreden yöreye değişmektedir. Kutladıkları bayramlar; Sersal (Yeni yıl bayramı), Tolidan Cemai 
Bayramı, Şeyh Adiy Bayramı, Yezid Bayramı, Kurban Bayramı, Devar Nebi Bayramı, Bülende 
Bayramı, Batizmi Bayramı,  ziyaret ve Tavaflardır(Öz,2007:54).  

Ser Sal (Yeni Yıl) Bayramı: Ser sal, sarsaliya da dedikleri bu bayam Nisan ayının ilk Çarşamba 
günü kutlanır. Bu güne ‘ Kara Çarşamba’ denir ve haftanın en kutsal günüdür. Bayram bu gün başlayıp 
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ay sonuna kadar kutlanır. Yezidilerin en büyük bayramıdır. Bugün Melek Tavus ve diğer meleklerin 
yeryüzüne inip gece boyunca bereket dağıttıklarına inanılır. Yezidilerin yaşadıkları her köyde ve 
yerleşim birimlerinde kutlanan bu bayramın ön hazırlığı olarak aile mezarları ziyaret edilerek mezar 
taşlarının üzerine yolu oradan geçenlerin yemesi içinde kuru üzüm, yumurta, kuru incir ve çeşitli 
çöreklerin bulunduğu tepsiler konur(Öz,2007:55). 

Cemaat (Cemai) Bayramı: Şeyh Adiy’nin bir araya getirdiği ilk cemaatin  anısına 6-13 Ekim 
tarihleri arasında kutlanan bu bayrama katılmak Yezidi inancına göre hac farizası sayılır ve her Yezidi 
için bir borçtur. Cemaat bayramı- Cejna Tolan- Tolidan- Cemai Bayramı gibi isimleri de 
kullanılmaktadır (Öz,2007:56). 

Davar Nebi Bayramı: Bu bayram bir nevi yağmur duasıdır. Mart ve Nisan ayları boyunca her 
Cuma günü kuşluk vakti yağmur duasına çıkıp, eğlenilir. Aslında yağmur yağsa da yağmasa da her yıl 
kutlandığından alışkanlık haline gelmiştir. Bu bayramların Yezidi dini ile ilgili olduğu söylenemez. 
Daha çok yöresel bir özellik arz etmektedir (Öz, 2007:54-56).  

12. Sonuç ve Değerlendirme  

Dünyada bulunan tarihi kentler bünyelerinde binlerce yıllık kültürel ve mimari bir birikim 
taşımaktadırlar. Bu, kentler toplumların kültürlerini yansıtan mekanlardır. İşte bu mekanlardan biri olan 
Mardin çeşitli kültürlerin kaynaşma yeri haline gelmiştir. Bu çeşitlilik neticesinde son derece zengin 
şehir dokusuyla Mardin kent statüsünün yanı sıra korunması gereken bir kültürel miras haline gelmiştir.  
Mardin’de binlerce yıldır çok çeşitli inançlar ve bu inançlara ait ibadet yerleri yan yana yer almış ve 
sözü edilen inanç mensupları birlikte barışçıl bir şekilde yaşamışlardır. Sadece inançlar değil, aynı 
zamanda farklı etnik kimliklere sahip çeşitli topluluklar da aynı barış atmosferi içerisinde yaşamışlardır 
ve bu pratik, günümüzde de aynen devam etmektedir. Bu açıdan Mardin bölgesi, bir çok araştırmacı 
tarafından “Barış adası” olarak tanımlanmıştır. Mardin, çok etnili, çok dinli ve çok dilli yapısıyla 
günümüzde dünya üzerinde benzeri az bulunan bir bölgedir. Bu bağlamda Mardin bölgesi dünyadaki en 
önemli “Çokkültürlülük Müzesi” olarak anılabilecek ender yörelerden birisidir. Geçmişten günümüze 
aktarılan bu değerler, özenle korunup sonraki kuşaklara da aktarılması gereken  büyük bir mirastır.  
Mardin’de kültürel mirası korumak, devamını sağlamak ve geleceğe taşımak için şehrin dokusunu  
oluşturan mimarisinin, toplumun sosyal ve kültürel yaşantısında sembolik değere sahip çarşı, han, cami, 
kilise ve manastırlarının korunması gerekir. Günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan 
geleneksel el sanatlarının ürünü olan ve tarihsel değere sahip olan eşyalar korunmalıdır. Basmacılık, 
telkâri, oyacılık, taş işçiliği ve çömlekçilik gibi geleneksel sanatların teşvik edilmesi ve devamlılığın ı 
sağlanması amacıyla, uygulama atölyeleri ve kurslar ile başta gençler olmak üzere toplumun çeşitli 
kesimlerine aktarılmalıdır. Bunun dışında bu sanatlar tanıtılarak yörenin kültürel turizm potansiyeline 
de yapılacak çeşitli etkinliklerle bu mirasın korunması ve taşınması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki,  
kültürel miras, devraldığımız şekilde sonraki kuşaklara aktarılabilirse korunabilir. 
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İnanç Turizmi Bağlamında Yapılan Ziyaretlerin Mekansal Etkileri 
Üzerine Ev Sahibi Toplumun Geliştirdiği Tepkiler: Boztekke Köyü 
(Giresun Merkez İlçe) Örneği 

Reactions of host society about spatial effects of visits made in connection to  
belief tourism: Boztekke Village (Giresun Central Town) sample 
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Öz: İnanç turizmi olarak adlandırılan inanç seyahatlerinin etkisiyle özellikle tanınmış manevi kişiliklerinin 
türbelerinin bulunduğu mekanlar, zaman zaman yoğun bir insan sirkülasyonuna sahne olmakta, ziyaretçilerle ev 
sahibi toplum arasında etkileşimler söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda yöre halkının ziyaretler ve ziyaretçilerle 
ilgili bakış açıları ve algılamaları, inanç turizminin geliştirilmesinde dikkatle incelenmesi gereken 
parametrelerdir. Yöre halkının buna yönelik olarak geliştirdiği olumlu ve olumsuz anlamdaki tepkiler, ziyaretlerin 
hem ziyaretçiler hem de ev sahibi toplum için istenilen şekilde devam etmesi ve sürdürülebilirl iği açısından önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda inceleme sahası olan Giresun Merkez ilçeye bağlı Boztekke Köyü, Giresun ilindeki en 
tanınmış manevi kişiliklerden biri olarak gösterilen Şeyh Keramettin Hazretlerinin Türbesi nedeniyle zaman 
zaman artan düzeyde inanç ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Araştırmamızda Boztekke Köyü’ne yapılan 
ziyaretlerin yöre halkındaki yansımalarının ve ziyaretlere yönelik algı ve bakış açılarının ölçülmesi amacıyla 
yüzyüze anket tekniği uygulanmıştır. Yaptığımız anketler sonucunda yöre halkının, ziyaretlerin mekansal etkilerine 
yönelik olarak, yapılan inanç ziyaretlerinin devam etmesi ve artması bağlamında olumlu bir bakış açısına sahip 
olduğu anlaşılmaktadır.  
Anahtar Sözcükler: İnanç, Ziyaret, Turizm, Boztekke Köyü. 
Abstract: With the effect of belief travels named belief tourism, especially places where tombs of prominent 
spiritual personalities exist are affected by intensive visitor circulation and interactions between visitors and 
hosting society. Perspectives of population in the location fro visits and visitors are parameters to be examined in 
this sense. Positive or negative reactions developed by the population of the location against these have 
importance for continuity of visits for both visitors and host society and for sustainability. In this context because 
of tomb of sheikh Keramettin Hazretleri, as one of prominent personality in Giresun village, in Boztekke village 
of central town of Giresun, this village hosts belief visits at increasing amounts from time to time. In our research 
we have used face-to-face survey technics to measure perceptions and perspectives of population of the location 
for these visits and reflections of visits over the village Boztekke. According to results of surveys conducted about 
spatial effects of visits, it is understood that population of the location has a positive perspective about continuity 
and increase of belief visits. 

Key words: Belief, visit, tourism, and Boztekke village    

            1. Giriş  

            Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de insanların inançları açısından değerli 
kabul ettikleri ve kutsallık atfettikleri kişilerin mezarları veya türbeleri, önceden beri sıklıkla ziyaret 
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edilmekte, dualar edilerek, maddi ve manevi istekler dile getirilmektedir. İnanç turizmi kapsamında 
yapılan bu ziyaretlerin, yoğun olarak yapıldığı yerlerde, yöre halkıyla ziyaretçiler arasında etkileşimler 
gerçekleşmektedir. Bu etkileşimlerin gerek ziyaretçiler gerekse yöre halkında birtakım algı ve 
izlenimlerin oluşmasına yol açtığı ve ziyaretlerle ilgili bakış açılarının şekillenmesinde etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. 
            Halk arasında veli, eren, ermiş, evliya gibi adlar verilen kişilerin, Allah’ın sevgili kulları 
olduklarına ve bundan dolayı kendilerine birtakım olağanüstülükler bahşedildiğine inanılmaktadır. Veli 
ve zatların yaşarken gösterdiği keramet ya da üstün vasıflar, onun ölümü ile birlikte daha da güçlenmiş, 
adı etrafında oluşturulan çeşitli efsanelerle inandırıcılık özelliğini daha da arttırmış, bunun sonucunda 
veli ve zatların mezar ya da türbesi de kutsallaştırılmıştır (Çıblak Coşkun: 2013:1206). TDK tarafından, 
genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı olarak tanımlanan 
türbeler, yaşadıkları dönemde, bulundukları yerlerde topluma özellikle manevi anlamda katkı sağlamış 
ve rehber olmuş kişilere verilen değerin bir yansımasıdır. Bu bağlamda insanlar, yüzyıllar geçse bile, bu 
tür insanlara olan hürmetlerini sürdürmekte ve onlara değer vererek türbelerini ziyaret etmekte ve 
manevi anlamda doyuma ulaşmayı istemektedirler. Söz konusu inanç noktaları büyük bir çekim gücüne 
sahip oldukları için, inanç turizmi bağlamında da dikkat çekmektedirler (Bekdemir ve Sezer, 2014).  
            Türbeler çevresinde yaşayan yerel halkın, türbe ziyaretleri ve ziyaretçilerine yönelik geliştird iği 
tepkiler ve buna yönelik algıları, bu tür inanç ziyaretlerinin devamlılığı ve inanç turizminin bu sahalarda 
geliştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda yerel halk ile ziyaretçiler 
arasındaki olumlu etkileşimler, hem ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin artmasına hem de yerel 
halkın bundan istifade etmesine katkı sağlayacaktır. Çift taraflı bir kazancın olduğu bu tür turistik 
aktivitelerin gelişmesiyle türbe çevresindeki sosyal ve ekonomik hareketlilik artabilmektedir.  
Dolayısıyla hem insanların kaynaşmasına hem de maddi ve manevi açıdan olumlu etkileşimler in 
kurulmasına zemin oluşturulabilmektedir. Bunun sonucunda inanç ziyaretçilerinin artması ve inanç 
turizminin daha da ilerlemesi söz konusu olabilecektir. 
            Anadolu, yüzyıllarca İslam inancına ev sahipliği yapan bir kara parçası olarak, birçok eren, veli 
ve zatın yaşadığı ve insanlığa katkı sağladığı bir saha olması nedeniyle inanç turizmi açısından büyük 
bir potansiyele sahiptir. Dünyanın birçok yerinden gelen İslam alimleri, veli ve zatlar, Anadolu’nun dört 
bir tarafına dağılmışlar ve İslam dininin yaygınlaşmasında önemli katkılar yapmışlardır. Dolayısıyla 
Anadolu inanç ve kültüründe söz konusu gönül fatihlerine ait türbe, ziyaretgâh, yatır, makam gibi ziyaret 
yerleri, yüzyıllardır değerli görülmekte ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilerek, maddi ve manevi 
sıkıntılara çare aranmakta, birtakım dilek ve arzular, çeşitli yöntemler kullanılarak istenmektedir.  
Özellikle büyük veli ve zatların türbeleri, hem yakın çevresinden hem de uzak çevrelerden gelen 
insanları buralara çekmektedirler. Örneğin, Konya’daki Mevlana Hazretlerinin Türbesi, İstanbul’daki 
Eyüp Sultan Hazretlerinin Türbesi, Bursa’daki Emir Sultan Türbesi ve Padişah Türbeleri, Erzurum’daki 
Abdurrahman Gazi Türbesi gibi birçok türbe, ülkemiz insanları tarafından sıklıkla ziyaret edilen 
noktalar arasındadır (Bekdemir ve Sezer, 2013: 719).  
            Çok sayıda gönül erenlerini kendisinde barındıran ve ziyaret kültürünün köklü geçmişe sahip 
olduğu ülkemizde, inanç turizmi açısından dikkat çeken sahalardan birisi de araştırma sahamız olan 
Giresun ilidir.  Nitekim Giresun ili, başta türbeler olmak üzere İslam dinine göre kutsal kabul edilen 
yerlere sahip olması nedeniyle, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu 
bağlamda Şeyh Keramettin Türbesi’nin bulunduğu Giresun Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan  
Boztekke Köyü, gerek yöre halkı gerekse il dışından gelen ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret 
edilmektedir. 
            Yöre halkının birçok keramet ve menkıbesine inandığı Şeyh Keramettin Hazretlerinin Türbesi,  
özellikle cumartesi günleri ziyaretçilerin ilgisine sahne olmaktadır (Fotoğraf 1). Türbeyi ziyarete 
gelenlerin istekleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Şeyh Keramettin Türbesi; çocuğu olmayanlar, 
kısmetinin açılmasını isteyenler, saralı hastalar, herhangi bir hastalığı olanlar, çalınan bir malının 
bulunmasını isteyenler, üniversite sınavını kazanmak isteyen gençler, sevgililerine kavuşmayı 
dileyenler, iş sahibi olmak isteyenler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Dileklerin farklılıklar ına 
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göre türbede yapılacak adak adama merasimleri de farklılık göstermektedir. Çocuğunun olmasını 
isteyenler türbenin bahçesindeki kapının iki yanında bulunan servi ağaçlarının birinin dibinden bir avuç 
toprak almaktadır. Genellikle sağdaki ağaç tercih edilmektedir. Eğer toprağın içinden canlı bir varlık 
çıkarsa, bir çocuk sahibi olunacağına inanılmaktadır. Bir hastalığın iyileşmesini isteyenler ise, türbeye 
bir giyim eşyası bırakmaktadırlar. Bu şekilde hastalığın orada bırakılıp, iyileşileceğine inanılmaktadır. 
Bütün ziyaretçilerin uygulamak zorunda oldukları ortak davranışlar da mevcuttur. Türbenin hemen 
yanındaki camide iki rekat namaz kılmak, türbedeki kumbaraya gönülden koptuğu kadarıyla bir miktar 
para bırakmak gibi... Bunların dışında ziyaretçiler arasında isteği gerçekleştiğinde koyun-koç 
keseceğine dair vaatlerde bulunanlara da rastlanmaktadır (Kara Düzgün, 2003: 381). 

            2. Araştırmanın Amacı 

            Bu çalışmadaki temel gayemiz, Şeyh Keramettin Türbesi’nin bulunduğu Giresun Merkez ilçe 
sınırları içerisinde yer alan Boztekke Köyü’nde yaşayan yerel halkın, inanç turizmi bağlamında yapılan  
türbe ziyaretlerine ve ziyaretçilerine yönelik bakış açılarının ve yaklaşımlarının tespit edilmesi; 
ziyaretçilerle olan ilişkilerinden oluşan etkileşimlerin, geliştirildikleri tepkilerin ortaya çıkarılması ve 
bu bağlamda meydana gelen sorunlarla ilgili çözüm önerilerin sunulmasıdır. Dolayısıyla çalışmamızda 
Boztekke Köyü örneğinden yola çıkarak, bölgede inanç turizminin geliştirilebilmesinde yerel halkın 
görüşlerinin ve algılamalarının dikkate alınması ve önemsenmesine de vurgu yapılmaktadır. Bu 
kapsamda turizmin geliştirilmesinde yerel halkın, turizm ve ziyaretçiler konusundaki bakış açılarının 
tespit edilmesi; gelecekte burayla ilgili turizm planlamaları ve uygulamaları için birtakım düşüncelerin 
oluşmasına, halkta olumsuz olarak algılanabilecek uygulamaların düzeltilerek halkın istemediği 
gelişmelerin önlenebilmesine, yöre halkının inanç turizmine katılım göstermesinde dikkate alınması 
gerekenlerin belirlenebilmesine ve böylelikle inanç turizminin, halkın da katılımıyla ayakları yere basan 
ve sürdürülebilir bir şekilde planlanmasına zemin hazırlayacaktır. 

            3. Araştırmanın Metodu 

           Çalışmamızda Şeyh Keramettin Türbesi’nin bulunduğu Giresun Merkez ilçe sınırları içerisinde 
yer alan Boztekke Köyü’ndeki yerel halkın inanç turizmi kapsamında türbe ziyaretlerine ve ziyaretçilere 
yönelik fikirleri, anket tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda türbeye ev 
sahipliği yapan yerli halkın, inanç turizmi konusunda beklentileri, hayalleri ve önerileri, oldukça 
önemlidir. Bu anlayışla 2013 ve 2014 yılı mayıs ve haziran aylarında Boztekke Köyü’nde yaşayan halka 
anketler uygulanmıştır. 2014 yılı itibariyle 986 kişinin yaşadığı Boztekke Köyü’ndeki 102 kişiye 
yüzyüze anket uygulanmış ve sorular yöneltilmiştir. 
            Anketimiz dört aşamada değerlendirilmiştir. Birinci aşamada anket uygulanan kişilerin 
demografik ve sosyal nitelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, ankete katılanların, türbe 
ziyaretlerinin ekonomik boyutlarına ilişkin beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü aşamada 
ankete katılanların, türbe ziyaretlerinin sosyo-kültürel ve çevresel etkilerine yönelik beklentileri tespit 
edilmeye çalışılmaktadır. Son aşamada ise ankete katılanların türbe ziyaretlerine ve ziyaretçilere yönelik 
genel değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmış, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri 
sunulmuştur. 
            4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

           Anket, köydeki bütün mahallelere eşit bir şekilde uygulanmamış ve türbeye yakın olan mahallere 
öncelik verilmiş, türbeye uzak olan mahallelere ise daha az sayıda anket uygulanmıştır. Anketteki soru 
sayısının oldukça fazla olması ve makalenin de belirlenmiş sayfa sayısı nedeniyle bütün soruların 
tabloları çalışmaya konulamamıştır. Ancak önem arz eden bazı sorular ve cevaplanma oranları üzerinde 
durulmuş ve yazılı ifadelerle yetinilmiştir.  

            5. Örneklem Alanı olan Boztekke Köyü’nün Genel Özellikleri 

            Boztekke Köyü, Giresun ili Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan bir köydür. Boztekke Köyü 
idari olarak bağlı olduğu Giresun il merkezine 8 km uzaklıktadır (Şekil 1). Bu nedenle ticari ilişkiler in i 
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daha ziyade Giresun şehir merkezinde yapmaktadır. Boztekke Köyü doğal çevre şartları bakımından 
genel itibariyle Doğu Karadeniz Bölümü’nün özelliklerini yansıtmaktadır. Yörenin şekillenmes inde 
flüvyal faktörlerin etkisi büyüktür. Yağışlı bir iklimin görüldüğü sahada akarsu ağı zengindir. Zengin 
olan akarsu ağı topografyanın şekillenmesinde ve bugünkü görünümün ortaya çıkmasında başlıca rolü 
oynamıştır. Bu süreçler sonucunda ortaya çıkan ana jeomorfolojik birimler, yörede derin yarılmış vadi 
ve tepelik alanlar arasındaki sırtlar üzerinde nispeten düz alanlardır. 

 
                                              Şekil 1. Boztekke Köyü ve Şeyh Kerameddin Türbesi’nin lokasyonu 

 Araştırma sahasında tipik Karadeniz iklimi görülmektedir. Yıllık 14,5 oC ortalama sıcaklığın 
görüldüğü sahada en soğuk ay 7,1 oC ile şubat, en sıcak ay ise 23,3 oC ile ağustostur. Yağış miktarına 
baktığımızda ortalama olarak Giresun’a yılda 1266,7 mm yağış düşmektedir. Yağış, mevsimlere 
nispeten düzenli bir şekilde dağılmıştır.  Bununla birlikte sonbahar en fazla, ilkbahar ise en az yağışın 
görüldüğü mevsim durumundadır. 
 Boztekke Köyü ve çevresi Doğu Karadeniz bölümünde olduğu gibi sık bir akarsu ağına sahiptir.  
Doğu-batı doğrultusunda kısa mesafelerde çok sayıda devamlı ve geçici akarsular vardır. Kabaca kuzey-
güney doğrultusunda akış göstermektedirler. Bunlar içerisinde en önemlileri Büyük Güre ve Küçük 
Güre dereleridir. İki akarsu, kısmen doğu-batı yanlarından çok sayıda kol almakta ve  dendritik drenaj 
özelliği göstermektedir. 
 Doğu Karadeniz kıyı kuşağının doğal bitki örtüsü gür ve sık ormanlardır. Ancak ülkemizde 
nüfusun fazla olduğu yerlerden olan yörede, fındık tarımı için ormanların büyük bir bölümü tahrip 
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edilmiştir. Bilindiği gibi fındığın eğimli arazilerde bile tarımının yapılabilmesi yöredeki ormanların 
açılarak tarım alanlarına dönüştürülmesine sebep olmuştur. Bu nedenle araştırma sahasında doğal bitki 
örtüsü tepelik olan sınırlı alanlarda tutunabilmiştir. Araştırma sahasında en yaygın toprak grubu kırmızı-
sarı podzolik topraklardır. Bunun yanında sınırlı alanlarda kolüvyal topraklara da rastlanmaktadır. 
 Araştırma sahasında nüfus, 1975-80 dönemlerine kadar periyodik olarak artış gösterirken, 
1980’den sonra periyodik olarak azalma eğilimine girmiştir. Ayrıca kadın-erkek nüfusuna baktığımız 
zaman ,2007 yılına kadar erkek nüfusun mevsimlik göçleri neticesinde kadın nüfus oranı fazla iken, 
2000 yılından sonra ADNS’ye geçilmesi neticesinde mevsimlik olarak köy dışına çıkan erkek nüfusun 
köyde sayılmasıyla birlikte erkek nüfus oranı kadın nüfus oranını geçmiştir. 2013 yılı itibariyle 
Boztekke Köyü’nün toplam nüfusu 1 002 kişidir. Köydeki kadın-erkek oranına baktığımızda, 2013 yılı 
itibariyle Boztekke Köyü’nün nüfusunun % 51,4’ü (515 kişi) erkeklerden, % 48,6’sı (487 kişi) ise 
kadınlardan oluştuğu görülmektedir (http://www.tuik.gov.tr (Son Erişim Tarihi: 26.09.2014). 
 Araştırma sahasında tarım alanlarının kısıtlı olması, iş imkânlarının yetersizliği ve nüfus 
oranındaki sürekli artış, insanların gerek yurt içi gerekse de yurt dışına göç etmesine neden olmuştur. 
Aynı zamanda temmuz sonu ve ağustos aylarında fındık tarımının hasat işlemi için çevre ilçelerden ve 
illerden çalışma sahasına mevsimlik işçi göçleri yaşanmaktadır. Yerleşme dokusuna baktığımız zaman 
doğal çevre faktörlerinin yanı sıra tarım arazilerinin küçük ve dağınık oluşu, tarımsal faaliyetin şekli 
gibi beşeri coğrafya faktörleri nedeniyle gevşek ve dağınık dokulu yerleşmeler görülmektedir. 
 Araştırma sahasında klasik ev modelleri taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı karkas meskenlerdir. 
Ağaç ve taş malzemesinin bol miktarda kullanılmasının nedeni bu iki malzemenin yörede bol miktarda 
bulunması ve erişim olanaklarının kolay olmasıdır. Aynı zamanda meskenlerde eklenti olarak su 
ihtiyacını karşılamak için kuyu, ekmek ihtiyacını karşılamak için fırın,  hayvan besin maddelerinin 
depolandığı samanlık, üretilen ürünleri ve yiyecekleri zararlı hayvanlardan, yağıştan, rutubetten 
korumak için serenti gibi donatılar da yer almaktadır. 
 Araştırma sahasında temel geçim kaynağı, tarımsal faaliyetlerdir. Arazinin engebeli olmasına 
rağmen tarım alanları fazla yer tutmaktadır. Nitekim köy alanının oldukça büyük bir kısmı fındık 
bahçelerine ayrılmıştır. Ayrıca 2000’li yıllardan sonra sahada seracılık faaliyetine ve sebze üretimine 
başlanmış ve kısa sürede büyük gelişme kaydedilmiştir. 2013 yılında DOKAP kapsamında yapılan 5 
sera ile araştırma sahasında seraların sayısı 55’e ulaşmıştır. Seralarda domates, hıyar, biber, patlıcan, 
marul, ıspanak gibi sebzelerin ticari üretimine başlanmış ve böylelikle yöre halkına ekonomik kazanç 
sağlanmaktadır. 
 Araştırma sahasında hayvancılık faaliyeti, bahçe tarımının ön planda olması ve arazinin büyük 
kısmının dikili alanlardan oluşması nedeniyle gelişmemiştir. Hayvancılık faaliyeti bölgede büyükbaş, 
küçükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık şeklinde yapılmaktadır. Yörede geçim tipi şeklinde 
hayvancılık faaliyetinde bulunulmaktadır ve çok önemli ticari bir kazancı yoktur. Boztekke Köyü’nde 
yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak açılmış, atölye tipi sanayi faaliyetleri de görülmektedir. Bu 
bağlamda çalışma alanında 1 ahşap kereste atölyesi, 1 demir atölyesi ve ufak çaplı sepetçilik faaliyetler i 
yer almaktadır. Çalışma alanındaki bu atölyeler istihdama dikkate değer bir katkı sağlamamaktadır .  
Engebeli yeryüzü şekillerin bulunması nedeniyle makineli tarım yapılmasının pek mümkün olmadığı 
yörede, ekip biçme faaliyetleri de yerel hatlarıyla bel, kazma, tırpan ve geleneksel aletler ile 
yapılmaktadır. Ayrıca gübreleme ve zararlı canlılarla mücadeleye, kaliteli tohum kullanımına gereken  
önem verilmediğinden, verim düşüklüğü görülmektedir. 
            Boztekke Köyü sınırları içerisinde yer alan Şeyh Kerameddin Türbesi, her yıl çok sayıda inanç 
turistini kendine çekmektedir (Fotoğraf 1). Şeyh Kerameddin Hazretleri, Giresun yöresinde en tanınmış, 
evliya olarak kabul edilen zatlardan birisidir. 1462 yılında yapıldığı rivayet edilen söz konusu türbe, 
kare planlı, kesme taştan inşa edilmiş bir mezar yapısıdır (Anonim, 2012:103, Bozalioğlu, 1997: 403).  
Türbenin yakınında Şeyh Keramettin vakfından ve XVII. yüzyıla kadar onun adıyla anılan bir cami de 
yer almaktadır (Fatsa, 2008:36). Günümüzde ise yenilenerek Boztekke Köyü Merkez Cami olarak 
adlandırılmıştır. Yöre halkının birçok keramet ve menkıbesine inandığı Şeyh Kerameddin Hazretlerinin 
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Türbesi, özellikle Cuma, cumartesi günleri ve dini açıdan önem verilen günlerde ziyaretçilerin ilgisine 
sahne olmaktadır. 

 
Fotoğraf 1. Şeyh Keramettin Türbesi’nden bir görünüm. 

  

           6. Araştırma Bulguları 

           Boztekke Köyü’nde yaşayan yerel halka yüzyüze anket tekniğiyle uyguladığımız anket 
çalışmamızın ilk bölümünde katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri incelenmiştir. Bu 
bağlamda katılımcıların % 37,6 (38 kişi) kadınlardan oluşurken % 62,4 (63 kişi) erkeklerden 
oluşmaktadır. Ankete katılanların % 72,5’i (74 kişi) evlilerden oluşurken, % 21,6’sı (22 kişi) 
bekarlardan ve % 5,9’u (6 kişi) dullardan oluşmaktadır. Ankete katılanların % 28,7’si (29 kişi) 55 ve 
üzeri yaş gruptakilerden, % 18,8’i (19 kişi) 45-54 yaş aralığındakilerden, % 21,8’i (22 kişi) 35-44 yaş 
grubundakilerden, % 13,9’u (14 kişi) 25-34 yaş aralığındakilerden, % 15,8’i (16 kişi) 18-24 yaş 
aralığındakilerden ve % 1’i (1 kişi) 18 yaş grubundakilerden oluşmaktadır. Buradan ankete katılanların 
büyük bir bölümünün orta yaş ve üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 
            Ankete katılanların % 15,7’si (16 kişi) okuryazarlardan oluşmakta iken, % 46,1’i (47 kişi) 
ilkokul mezunlarından, % 13,7’si (14 kişi) ortaokul mezunlarından, % 14,7’si (15 kişi) lise 
mezunlarından, % 9,8’i (10 kişi) üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Buradan ankete katılanların 
yarıya yakınının ilkokul mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Ankete katılanların mesleklerine göre 
dağılımlarına baktığımızda % 23,8'i (24 kişi) çiftçi, % 4'ü (4 kişi) memur, % 12,9’u (13 kişi) serbest 
meslek, % 10,9’u (11 kişi) işçi, % 1’i (1 kişi) tüccar, % 25,7’si (26 kişi) ev hanımı, % 13,9’u (14 kişi) 
emekli, %  7,9’u (8 kişi) öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Buradan ankete katılanların büyük 
bölümünü ev hanımı, çiftçi, serbest meslek ve emeklilerin oluşturduğu anlaşılmaktadır.  
            Ankete katılanların aylık kazançlarını değerlendirdiğimiz de % 25,3'ü (25 kişi) 0-200 TL 
arasında, % 20,2’si (20 kişi) 201-500 TL arasında, % 21,2’si (21 kişi) 501-750 TL arasında, % 17,2’si 
(17 kişi) 751-1000 TL arasında, % 16,2’si (16 kişi) 1000 TL üzerinde aylık gelire sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. Ankete katılanların yaşadıkları yerde ne kadar süreden beri ikamet etmekte oldukların ı 
incelediğimizde, % 71,6’sının (73 kişi) doğduklarından beri bugünkü yaşadıkları yerde ikamet ettikleri,  
% 2’sinin (2 kişi) 1-4 yıl arasında, % 4,9’unun (5 kişi) 5-10 yıl arasında % 2’sinin (2 kişi) 11-15 yıl 
arasında, % 1’inin (1 kişi) 16-20 yıl arasında ve % 18,6’sının da (19 kişi) 21 yıl ve üzerinde ikamet 
yerinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Buna ek olarak ankete katılanların % 29,4’ü (30 kişi) Giresun-
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Merkez doğumlu iken % 62,7’si (64 kişi) Boztekke Köyü, % 1’i Tekkeköy, % 3,9’u (4 kişi) Giresun 
ilçeleri, % 2’si (2 kişi) Giresun dışında doğmuştur. 
 
Çizelge 1. “Sizce buraya gelen türbe ziyaretçileri ne anlam taşır ?” sorusuna katılımcıların verdiği cevapların dağılımı. 

 Frekans (n) Yüzdesi (%) 

Manevi hastalıklara Şifa Arayan Kişi 70 70 

Maddi Hastalıklarına Şifa Arayan Kişi 11 11 

Manevi Açıdan Kuvvetli Kişi 12 12 

Manevi Açıdan Zayıf Kişi 1 1 

Buraya Hiçbir Yarar Sağlamayan Kişi 2 2 

Para bırakan kişi 4 4 

Toplam 100 100 

 

            Ankete katılanlara  “Sizce buraya gelen türbe ziyaretçisi ne anlam taşır?” diye sorduğumuzda % 
70’i (70 kişi) gelen ziyaretçileri manevi hastalıklara şifa arayan olarak , % 11’i (11 kişi) maddi 
hastalıklara şifa arayan olarak, % 12’si (12 kişi) manevi açıdan kuvvetli olarak değerlendirmektedir.  
Ankete katılanların % 1’i (1 kişi), ziyaretçileri manevi açıdan zayıf olarak, % 2’si (2 kişi) de buraya hiç 
bir yarar sağlamayan olarak değerlendirmektedir (Çizelge 1). Bu verilerden yöre halkının, türbelere 
gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmının manevi ve maddi hastalıklarına şifa bulmak için geldikler i 
kanısında oldukları anlaşılmaktadır.  

Çizelge 2. Buraya gelen türbe ziyaretçileriyle iletişim kuruyor musunuz ? sorusuna katılımcıların verdiği cevapların dağılımı. 

  Frekans (n) Yüzdesi (%) 

Biraz İletişim Kuruyorum 61 61 

İletişim Kurmuyorum 19 19 

Adres Tarifi Sırasında İletişim Kuruyorum 12 12 

Beraber çevreyi gezme 6 6 

Evde misafir etme 2 2 

Toplam 100 100 

 

            Ankete katılanlara “ Buraya gelen türbe ziyaretçileriyle iletişim kuruyor musunuz, nasıl ?” diye 
sorduğumuzda % 61’i (61 kişi) ziyaretçilerle biraz iletişim kuruyorum cevabını tercih ederken, % 19’u 
(19 kişi) iletişim kurmuyorum, % 12’si (12 kişi) adres tarifi sırasında iletişim kurduğunu, % 6’sı (6 kişi) 
beraber çevreyi gezme, % 2’si evde misafir etme şeklinde iletişim kurduğunu belirtmiştir (Çizelge 2). 
Bu verilerden yöre halkının türbelere gelen ziyaretçilerle iletişime geçmekte tereddütlü oldukları ve çok 
düşük düzeyde bir iletişimle yetindikleri anlaşılmaktadır. 
            Anket çalışmamızın bir diğer bölümünde yöre halkının “Türbe ziyaretlerin ekonomik 
boyutlarına ilişkin beklentilerini” belirlemek amacı ile evet ve hayır şeklinde cevaplandırılan sorular 
yöneltilmiştir. Bu bağlamda ziyaretlerin ekonomik açıdan olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin olarak 
yöre halkının beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Türbe ziyaretlerinin ekonomik duruma olumlu 
yönde etkilerini tespit etmeye yönelik sorulara verilen cevapları incelediğimizde, yöre halkının genelde 
ziyaretlerin yöre ekonomisine olumlu bir etki yapmayacağı kanısında olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 
türbe ziyaretçilerinin artması, köy halkının kişi başına düşen gelirini arttırır” cümlesine katılıp 
katılmadıkları sorduğumuzda, % 67,3’ü hayır, % 32,7’si evet cevabını işaretlemişlerdir. Ancak köyün 
alt ve üst yapısına ve köy esnafına katkı yapacağı konusunda olumlu bir tavır sergiledik ler i 
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görülmektedir. Nitekim “Türbe ziyaretçilerinin artması, köyün alt ve üst yapı olanaklarını gelişmesin i 
sağlar” cümlesine katılıp katılmadıkları sorduğumuzda, % 38,6’sı hayır, % 61,4’ü evet cevabını 
işaretlemişlerdir. Ziyaretlerin ekonomik duruma olumsuz yönde etkilerini tespit etmeye yönelik sorulara 
verilen cevapları incelediğimizde, yöre halkının genelde ziyaretlerin yöre ekonomisine olumsuz bir etki 
de yapmayacağı kanısında olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin “Türbe ziyaretçilerinin artması, köydeki 
ekonomik faaliyetleri (Tarım, hayvancılık) olumsuz etkiler” cümlesine katılıp katılmadıklar ı 
sorduğumuzda, % 89,1’i hayır, % 10,9’u evet cevabını işaretlemişlerdir. Ayrıca yöre halkının yarısından 
biraz fazlasının (% 56,4) ziyaretlerin köye ve köy halkına ekonomik anlamda dikkate değer bir katkı 
sağlamayacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, ziyaretçi sayısının yetersizliği ve yerel 
halkın ziyaretlerden istenilen ölçüde kazanç elde edememesidir. 
            Anket çalışmamızın bir diğer bölümünde yöre halkının “türbe ziyaretlerinin sosyo-kültürel ve 
çevresel boyutuna ilişkin beklentilerini” belirlemek amacıyla evet ve hayır şeklinde cevaplandıran 
sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda ziyaretlerin sosyo-kültürel ve çevresel açıdan olumlu ve olumsuz 
etkilerine ilişkin yöre halkının beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Türbe ziyaretlerinin sosyo-
kültürel açıdan olumlu yöndeki etkilerini tespit etmeye yönelik sorulara verilen cevapları 
incelediğimizde, yöre halkının genelde ziyaretlerin yörenin sosyal ve kültürel gelişimine olumlu etki 
yapacağı kanısında olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim “Türbe ziyaretçilerinin artması, hoşgörü ortamının 
gelişmesine ve köylünün diğer insanlarla kaynaşmasına yol açar” cümlesine katılıp katılmadıklar ı 
sorduğumuzda, % 6,1’i hayır, % 93,9’u evet cevabını işaretlemişlerdir. Ancak ziyaretlerin köy halkının, 
yaşam seviyesinin artmasına katkı yapacağı konusunda biraz tereddütlü olduğu görülmektedir. 
Ziyaretlerin sosyo-kültürel ve çevresel açıdan olumsuz anlamdaki etkilerini tespit etmeye yönelik 
sorulara verilen cevapları incelediğimizde, yöre halkının genelde ziyaretlerin yörenin sosyo-kültürel ve 
çevresel ortamına olumsuz bir etki yapmayacağı kanısında olduğu anlaşılmaktadır.  Bu bağlamda “türbe 
ziyaretçilerinin artması, türbe çevresinin kirlenmesine neden olacaktır ” cümlesine katılıp katılmadıklar ı 
sorduğumuzda, % 21,8’i evet, % 78,2’si hayır cevabını işaretlemişlerdir. Dolayısıyla yapılan türbe 
ziyaretlerinin sosyo-kültürel ve çevresel açıdan yerel halkta dikkate değer bir olumsuz algıya yol 
açmadığı, aksine bu hususta oldukça yüksek düzeyde olumlu bir beklenti oluşturduğu anlaşılmaktadır.  
           Anket çalışmamızın son bölümünde yöre halkının "türbe ve ziyaretlerle ilgili bazı konulardaki 
düşünce ve öngörülerini” belirlemek amacı ile evet ve hayır şeklinde cevaplandırılan sorular 
yöneltilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak "türbe ziyaretçilerinden bazılarının hurafeleri yapmalarını doğru 
buluyor musunuz?" cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuz da % 91,1'i (92 kişi) hayır, % 8,9’uü 
(9 kişi) evet cevabını işaretlemişlerdir. İkinci olarak “Türbe ziyareti bilincini oluşturmaya ve 
ziyaretçilerin bilgilendirilmesine önem verilmeli midir?” cümlesine katılıp katılmadıklar ın ı 
sorduğumuzda % 99’u (99 kişi) evet, % 1’i (1 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Üçüncü olarak 
“Türbe ziyareti bilincini oluşturmak için köy halkının bilgilendirilmesine önem verilmeli midir?” 
cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda, % 98’i (97 kişi) evet, % 2’si (2 kişi) hayır cevabını 
işaretlemişlerdir. Buradan ankete katılan yöre halkının batıl inançların yapılmasına karşı oldukları ve 
ziyaretçilerin ve halkın bu konuda bilgilendirilmesini önemsedikleri anlaşılmaktadır. Dördüncü olarak 
“türbe ve burada yatan zat hepimizin ortak mirasıdır” cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuz da 
% 97’si (98 kişi) evet cevabını işaretlemişlerdir. Buradan da yöre halkının türbe ve burada yatan gönül 
erenini benimsediği ve önemli bir değer olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Beşinci olarak “buradaki 
zatın ve türbenin önemi anlatılmalı ve tanıtılmalı mıdır?” cümlesine katılıp katılmadıklar ın ı 
sorduğumuzda, % 99’u (100 kişi) evet, % 1’i (1 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir.  Altıncı olarak 
“ziyaretçilerin burada kalmaları ve konaklamaları sağlanmalı mıdır?” cümlesine katılıp katılmadıklar ın ı 
sorduğumuzda % 72’si (72 kişi) evet, % 28’i (28 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Yedinci olarak 
“türbe çevresi güzelleştirilmeli midir?” cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda % 94,1’i (95 
kişi) evet, % 5,9’u (6 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Sekizinci olarak “çay bahçesi ile kafeterya 
kurulmalı mıdır?” cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda % 83,2’si (84 kişi) evet, % 16,8’i 
(17 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Dokuzuncu olarak “buradaki zatın ve türbenin tanıtımı için 
etkinlikler düzenlenmeli midir?” sorusuna katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda  % 97’si (97 kişi) evet, 
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% 3’ü (3 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Onuncu olarak  “türbeye gelen ziyaretçilerin artmasını 
destekliyor musunuz?”  cümlesine katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda, % 98’i (98 kişi) evet, % 2’si 
(2 kişi) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Buradan yöre halkının türbenin daha etkili tanıtılmas ın ı, 
konaklama ve rekreasyon olan artırılmasını, türbe çevresinin güzelleştirilmesini ve ziyaretçilerin 
artmasını destekleyici yönde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. 

            7. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

           Türbe ziyareti kültürünün yaygın olduğu yerlerden biri olan Boztekke Köyü, ev sahipliği yaptığı 
Şeyh Kerameddin Türbesi nedeniyle inanç ziyaretçilerinin ilgisine sahne olmakta, başta Giresun Merkez 
ve ilçelerinden olmak üzere az da olsa Giresun dışından da ziyaretçi çekmektedir. İnanç turizminin 
geliştirilmesinde değerlendirilebilecek bu ziyaretlerin yerel halkta oluşturduğu etkiler ve köy halkının 
bunlara bakış açısının öğrenilmesi, inanç turizminin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine önemli 
katkılar yapacaktır. Bu bağlamda Şeyh Kerameddin Türbesi’nin bulunduğu Giresun Merkez ilçeye bağlı 
Boztekke Köyü’ndeki insanların, inanç turizmi bağlamında yapılan türbe ziyaretlerine yönelik 
algılamalarını tespit etmek üzere yüzyüze anket çalışması şeklinde hazırladığımız bu çalışmada, yöre 
halkının genel olarak inanç ziyaretlerine karşı olumlu bir bakış açısına sahip oldukları anlaşılmışt ır.  
Şeyh Keramettin Hazretleri’ne ve türbeye yönelik yöre halkında büyük bir ilginin olduğu ve 
sahiplenmenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yöre halkının, türbelere gelen ziyaretçilerin önemli 
bir kısmının manevi ve maddi hastalıklarına şifa bulmak için geldikleri kanısında oldukları 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yöre halkının türbelere gelen ziyaretçilerle iletişime geçmekte 
tereddütlü oldukları ve çok düşük düzeyde bir iletişimle yetindikleri anlaşılmaktadır. 
            Türbe ziyaretlerinin Boztekke Köyü üzerindeki ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerin i 
incelediğimizde, ekonomik olarak halka yönelik dikkate değer bir katkı olmadığı için, ekonomik açıdan 
ziyaretlerin yöre halkında dikkate değer bir beklenti oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Türbe ziyaretlerinin 
sosyo-kültürel açıdan etkilerini tespit etmeye yönelik sorulara verilen cevapları incelediğimizde, yöre 
halkının genelde ziyaretlerin yörenin sosyal ve kültürel gelişimine olumlu etki yapacağı, yörenin sosyo-
kültürel ve çevresel ortamına olumsuz bir etki yapmayacağı kanısında olduğu anlaşılmaktadır.  
            Boztekke Köyü ahalisinin, türbe çevresinde hurafelerin yapılmasına karşı oldukları ve bu konuda 
hem kendilerinin hem de ziyaretçilerin bilinçli davranması ve ziyaret kurallarına uymaları gerektiği 
düşüncesine sahip oldukları; türbe çevresinin güzelleştirilmesi, rekreasyon ve konaklamaya dönük 
altyapının oluşturulması gerektiği fikrine sahip oldukları; türbenin tanıtımı için etkinlikler düzenlenmesi 
gerektiği kanısında oldukları ve ziyaretlerin artmasına sıcak baktıkları anlaşılmaktadır. 
            Sonuç olarak Boztekke Köyü, günümüzde türbe nedeniyle dikkate değer bir inanç ziyaretçisin i 
kendine çekmektedir. İnanç turizmi bağlamında değerlendirilebilecek bu ziyaretlerin, yöre halkı 
tarafından olumlu bir şekilde algılandığı ve artmasına yönelik eğilimin olduğu anlaşılmaktadır. İnanç 
turizminin bu bölgede geliştirilmesine halkın verdiği bu destek, geleceğe dönük planlamalarda oldukça 
önem taşımaktadır. İnanç turizminin gelişmesi, yöre halkına her anlamda katkı sağlayacak ve başta 
ekonomik olmak üzere, sosyal ve kültürel açıdan birlikteliğe zemin hazırlayacaktır. 
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Türkiye coğrafyasında genel kültür, alt kültür ve mozaik kültür 

The geography of Turkey, general culture, sub-culture, and the cultural mosaic 

Murat Tanrıkulu1
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Öz: Coğrafyanın gayesi insanın yaşadığı, çalıştığı, bir araya geldiği ve başta kendi mekânı(yaşama ortamı) olmak 
üzere yüzeyini değiştirmekte olduğu yeryüzünü tanımaktır. Yeryüzünün her tarafı, her mekân parçası, her bölge, 
keza her deniz; içinde veya yanında yer alan bir saha ünitesine kendi özelliklerini vermekte, adeta bazı 
özellikleriyle damgalamaktadır. Aynı husus geniş bir saha dahilinde yayılmış bir ırka, bir dine ve bir kültüre ait 
halk topluluklarının özellikleri için de geçerlidir. Türkiye coğrafyasında genel kültür, alt kültür ve mozaik kültür 
adlı bu çalışmada öncelikle kültürün ne olduğu üzerinde durulmuş, ardından adı geçen kültürel kavramların hangi 
amaçla kullanıldıklarına yer verilmiştir.  
Anahtar kelimeler: kültür, kültürel coğrafya, genel kültür, alt kültür, mozaik kültür 

 
Abstract: The purpose of the geography, people live, work, come together, and in their place(life environment) on 
the surface that are changing the earth today. The earth, on every side, part of every place, in every region, as 
well as all sea; located in or next to a field unit properties of its own, almost like some of the features of the stamps. 
Same thing with a wide field spread within a race, a religion and a culture of the people also applies to properties. 
The geography of turkey, general culture, subculture, and the mosaic of culture named in this study is primarily 
focused on what culture is, then, in the name of the title of the cultural concepts. 
Key words: culture, cultural geography, general culture, sub-culture, cultural mosaic 

 
1. Giriş 
İnsan ile çevrenin karşılıklı olarak birbirini ne şekilde etkilediği coğrafyanın ve coğrafyacının 

temel çıkış noktasıdır(Erinç, 1973: 11-62). Bu çıkış noktaları arasında kültür de yer almaktadır. Çünkü  
“İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarda ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, birçok 
bilim dalına göre avantajlı bir konuma sahiptir(Özçağlar, 2003: 57)” ve kültür ile yakından ilişkilid ir.  
“Kültür insanın doğa karşısında doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her 
şeydir(Güvenç, 1994: 48).” İnsanın mekânı kullanma ve düzenlemesinde ekonomik, toplumsal ve 
siyasal faaliyetlerin etkili olduğu bu nedenle beşerî coğrafyanın oldukça dinamik ve güncel bir çalışma 
konusu olduğu bilinmektedir. Önceki yüzyıllarda yerbilimi(fiziki coğrafya) ile gelişen coğrafya 
günümüzde kültür-çevre ya da insan-çevre konuları ile dikkat çekmektedir(Doğanay, 1993: 117).  

Kültür coğrafyası, kültür grupları ve toplumsal mekânsal işleyişi bakımından mekânsal 
çeşitliliklerini inceler; dil, din, ırk, ekonomi, cinsiyet, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden 
diğerine değişme ya da aynı kalma yollarının tasvir ve analizi üzerinde durur. Kültürler insan grupları 
tarafından yaratılıp biçimlendirildiğinden, kültür coğrafyacıları da zorunlu olarak insanlarla bir bütün 
halinde ilgilenmek durumundadırlar. Bununla birlikte birey olarak insanın kültürel bakımdan önemsiz 
ve güçsüz olduğu kanısına da düşmemek gerekir. Bir kültür her şeyden önce kendi üyelerini belirli 
şekillerde davranmaya zorlayan bir organizma ya da karşı konulamaz bir güç değildir. En temel düzeyde 
kültür, birbirleriyle temas halindeki insanlar, yani halk demektir. Bu nedenle diğerleriyle paylaştığı 
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kültürü potansiyel olarak değiştirme gücüne sahiptir. Bu yüzden değişim her zaman var olan önemli bir 
kültürel olgu olagelmiştir. Kültürün coğrafyacılar için olan çekiciliğini antropologlar, tarihçiler ve 
sosyologlar da paylaşırlar. Coğrafyacıların kültüre olan bakış açıları zaman zaman başka sosyal 
bilimcilerinkiyle örtüşebilir. Bu durumda bile coğrafyacıları kültürü inceleyen diğer bilim dallarında 
çalışanlardan ayıracak bir odak noktası ortaya koymak mümkündür. Bu odak noktası da kültür 
coğrafyacılarının, kültürün ve toplumların mekânsal farklılıkları ve fonksiyonlarıyla olan ilgisid ir.  
Coğrafyacılar gerek beşeri gerekse çevresel her tür mekânsal kalıbı gözlemlemek üzere eğitilirler. Bu 
yüzden de kültürdeki mekânsal değişiklikleri tasvir etme ve yorumlamada özellikle yeterlidir ler. 
Coğrafyacılar kültürdeki farklılıklar ya da benzerliklerin karmaşık güçlerin işleyişi sonucu oluştuğunu 
kabul ettikleri için de kültürel mekânsal kalıpların ortaya çıkardığı soruları açıklığa kavuşturmanın kolay 
olmadığını bilirler (Özgüç ve Tümertekin,  2000: 80). 

İzbırak (1996)’a göre “Millet ve kültür kavramları bir bütün sayılır ve kültür ulusal bünye içinde 
görülmek gerekir. Kültürümüzün temelleri de geniş ölçüde buna dayanır. Bu arada çeşitli ülkeler 
arasında çağlar boyunca kültür etkileşimleri olmuş, her biri diğerine kültür aşılamalarında bulunmuştur. 
Uzun asırlar boyunca bizde de böyle bir durum olmuş, bu arada Türk kültürü de çeşitli ülkelerde 
etkilerini göstermiştir. Bu etkiler büyük Türk imparatorluklarının(Anadolu’da özellikle Selçuklu 
İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu) genişlemeleri sonucu bir durum almıştır. Bu kültür içinde 
yetişen ve babadan oğula birçok gelenek ve göreneği de taşıyan herkes aile içinde yetişmiş olarak 
büyüklerine saygı duyan, tarihine bağlı olan, zayıfı koruyan, yiğit, vatanseverliği son derece kuvvetli 
insanlar niteliğindedir. Anadolu’nun hemen her köşesinde türlü devirlerde yetişmiş saz şairleri, iyilik ve 
insanlara yardım etmeyi, insanın dışında ve içinde temiz olmayı aşılamaya çalışmış bilginler ve 
“Anadolu uluları” Anadolu halkını birer usta eğitimci gibi işlemişlerdir. Güngörmüş, ağır başlı, gözü 
tok, eli ve kafası işe yatkın, çalışkan, güçlüklere katlanmasını bilen, zeki, temiz ve kahraman Türk halkı, 
okumuşu ve okumamışı ile bu ahlak ve ruh özelliklerini taşır. Onun dededen kalma bir ruh asaleti vardır. 
O yumuşak olduğu zaman hemen belli olur. Fakat serteldiği zaman önünde durmak güçleşir. Onun en 
çok istediği şey onurunun korunmasıdır. Buna pek değer verir. Bunlar da onun yetiştiği uzun çağların 
verdiği kültürünün bir sonucudur(İzbırak, 1996: 453). 

Kültür, bir ulusun kimliği, bireyler arasında sağlam bir bağ, kuvvetli bir yapı ve birçok unsuru 
içinde barındıran çimentosu, onu ulus yapan değerlerin bütünüdür. Dil, din, örf ve adetler (ataya, büyüğe 
saygı, kız isteme, oğlan evlendirme, vatan ve millet sevgisi, giyim-kuşam, takılar, baş bağlama vb.), 
gelenek ve görenekler (misafirperverlik, düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama törenleri vb.), halk 
oyunları, yazılı ve sözlü edebi eserler (destan, masal, türkü, hoyrat, mani, ninni, atasözleri, deyimler vb.) 
yemekler, mimari, el sanatları (halı-kilim dokumacılığı, çinicilik, kakmacılık, demircilik vb.)  
yaşamımızı şekillendiren ve kültürümüzü oluşturan yüzlerce başlıktan birkaçıdır. Burada genellik le 
yazısız olanlar ve duygu boyutunda yaşayıp davranışa dönüştürdüklerimiz manevi/soyut, varlık 
boyutuna taşıdıklarımız ise maddi/somut kültür öğelerini oluşturmaktadır.  Kültür, binlerce yıl içerisinde 
oluşur, ulusla birlikte yaşar, ortak duygu, düşünce ve yaşamla şekillenerek anlam kazanır. Kuşaktan 
kuşağa aktarılır. Hiçbir zaman durağan değildir. Zaman içerisinde gelişerek bazen de değişerek devam 
eder. Ancak bu değişim, insan ömrüyle sınırlanamaz ve ölçülemez. Yüzlerce hatta binlerce yıl içinde ve 
yavaş gerçekleşir. Bu anlamda kültür, yüz altmışın üzerindeki tanımıyla şekilsiz/formsuz, 
değişebilen, dönüşebilen ve yorumlanabilen bir kavram görünümündedir.  

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada konu kavramsal bir çerçevede ele alınmış, materyal olarak konuyla ilgili daha 
önce yapılmış bilimsel çalışmalar derlenmiş ve taranmıştır, hedeflenen amaçlar tespit edilmiş, 
interdisipliner kavramlar olan genel kültür, alt kültür ve mozaik kültür(?) kavramlarının diğer 
disiplinlerde ve coğrafyada nasıl kullanıldığı araştırılmış, ve gerekli bulgulara ulaşılmıştır. 
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3. Bulgular 

Bir kültürün varlığı, bir milletin mevcudiyetini veya bir topluluğun varlığı bir kültürün 
mevcudiyetini gösterir. Kültürün doğuşunda aşağıda görüleceği gibi, coğrafi durum ve insan unsuru 
başlıca rol oynadığından ve topluluklar yaşadıkları bölge şartlarının etkisi altında kendi kültürlerin i 
kurabileceklerinden çeşitli kültürler arasında ilerilik, yükseklik vb. gibi ayrımlar yapmak, bazıların ı 
üstün, bazılarını iptidai saymak ilmi anlayışa uygun düşmez. Bu gibi hükümlere ancak tek bir kültürün 
tarih içindeki seyrinde müşahade edilen gelişmeler açısından, yani aynı kültürün çeşitli devreleri birbiri 
ile karşılaştırılırken gidilebilir. Zira kültürler de temsil ettikleri cemiyetle birlikte, zaman ve çevre 
icaplarına uyarak, bizzat yaratma veya dış tesir yoluyla gelişirler. Şu şartla ki her kültür öz vasfını 
kaybetmez. “Ana kültür kalıbı” bariz bir karakter halinde devam edip gider(Kafesoğlu, 1977: 13-15).  
Ana kültür kalıbı, hakim olduğu alanlarda genel bir karakter kazanır. Bununla birlikte ana kültür kalıbı 
içinde, onu destekleyen bazı alt kültür kalıpları da oluşabilir. Bu nedenle burada bu kavramların 
tanımlanmasıyla işe başlanacak, ardından mozaik kavramının kültür kavramıyla yan yana getirilmes iy le 
oluşturulmaya çalışılan mozaik kültürle devam edilecektir. 

3.1. Genel(milli, hakim) kültür 

 Genel(millî, hakim) kültür bütün yöre kültürlerinin matematiksel toplamıdır. Millî kültür 
denince yerellikten çıkmış, onu aşarak yurt bütünlüğünde, bütün bir millet tarafından benimsenmiş ortak 
değerleri, yaşama biçimlerini ve bunlara bağlı unsurları anlıyoruz. Kültür toplumu oluşturan bireyler, 
gruplar arasındaki kurumlaşmış ilişkiler bütünü olduğundan her türlü toplumsal olgu kültür potasında 
eriyerek içerik ve işlerlik kazanır. Kültür kişilik mekanizmaları yoluyla çevreye yansır, aktarılır. Kişisel 
ve kaynaksal kurumlarla beslenerek toplumda yaratılan kültürün yöresel ve bölgesel farklılıkları olması 
doğaldır. Bununla birlikte Anadolu’nun günümüzdeki evrensel değerler taşıyan özgün kültür yapısının 
oluşmasında Türkler ana etken olmuştur. Anadolu pek çok küçük kültürel çevreyi ve onların kültürel 
yapılarını içinde barındırmıştır. Bu kültür zenginliğini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün 
değildir. Anadolu coğrafyasında iç içe yaşayan bu kültür zenginliği pek az ulusa nasip olmuştur. Bu bir 
kültür mozaiği değildir; yurt tutulan Anadolu coğrafyasında kültürlerin yarattığı alaşım, yeni bir 
Anadolu Türk kültürüdür(Artun, 2000: 2-7). 

Bu anlamda kültürler yaşanma, gelişme ve değişme olayı yönüyle alt, orta ve üst diye üç kesime 
ayrılabilir. Milli kültürü yaşama ve geliştirmede şehirleşme sürecini tamamlamış orta kesim önemli rol 
üstlenmektedir. Genellikle alt kesimler mahalli, üst kesimler de enternasyonal yapıyı temsil ederler.  
Hemen bütün kültürlerdeki değişme ve gelişme bu çerçevede cereyan etmiştir.  Milli kültürler 
mahallilikten milliliğe yükselirken enternasyonal eğilimler de milliliğe çekilmelidir. Her kültürün 
coğrafya, toplum ve insandan kaynaklanan etkilenmeden dolayı bünyesinde farklı alt(mahalli) kültürleri 
vardır. Aynı toplumun kırsal kesimde yaşayan insanın giyim kuşam, yeme içme, müzik ve folkloru 
kentli insandan farklıdır. Bu farklılıklar mahalli unsurlar olup şehirden şehre, kasabadan kasabaya 
değişir. Yapılacak saha çalışmaları ile Anadolu insanının mahalli farklılıklara rağmen çocuğun 
doğumundan ölümüne kadar geçen sürede yaşanan kültürel değerler özde aynı teferruatta 
farklıdır(Yuvalı, 1996: 211-217). Öte yandan etnik kimlik, temelde başta dil ve dini inanç olmak üzere, 
töre, gelenek, ortak sosyal değerler gibi kültürel öğelerin belirlediği bir olgudur. Dolayısıyla etnik 
kimliğin genetik, biyolojik, ırki bir temelde tanımlanması bilimsel gerçekliğe aykırıdır(Önder, 2007: 5).  

Türk kültürü, doğup geliştiği coğrafi çevre ve manevi insan gücü bakımından yerleşik ve göçebe 
diğer toplumların kültürlerinden farklı olduğu için gerçekleştirdiği devlet tipi de bazı özellikle r 
taşımaktadır. Tarihi Türk devletleri belirli bir yapı içinde kurulur, gelişir ve tarih sahnesinden 
çekilirler(Kafesoğlu, 1977: 201). Genel olarak Türk sosyal yapısı aile, oba (aşiret, soy, oymak, uruğ), 
boy, budun, il(millet) çizgisi içinde gelişmiştir. Sosyal yapının en küçük birimi ailedir. Ailelerin bir 
araya gelmesiyle oba, obaların birleşmesiyle boy, boylar bir araya gelince budun ve budunlar da ulus 
denilen en büyük yapıyı oluşturur. Boy ve budunlardan(devletçi karakterde olanlar) biri, bulunduğu 
ortamın (siyasi, ekonomil, stratejik) uygun olması halinde diğerlerini idaresi altına alarak devlet 
kurabilir. Zaman içinde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik değişmeler devletin dağılmas ına, 
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yeni bir boy veya budunun ayrı işlevi yürütmesine fırsat verebilir. Aynı anda farklı coğrafyalarda birden 
çok Türk devleti tarih sahnesine çıkabilir(Yuvalı, 1996: 211-217). 

3.2. Alt Kültür  

Alt kültür, en genel anlamda, egemen kültür içinde, bazı genel kültürel normlara uyum 
göstermekle birlikte, kendilerine özgü davranış kalıpları geliştiren grupları tanımlamak için kullanılan 
bir terimdir. Bunlar, etnik, dinsel, cinsel azınlıkların oluşturduğu topluluklar olabileceği gibi, ortak 
değerler çevresinde bir araya gelen gruplar da olabilirler. Örneğin; popüler müzik üzerine yapılan ilk 
çalışmalardan itibaren, gençlik, burjuva kültürünün değerlerine direnebilen ve kendi davranış kalıpların ı 
üretebilen bir alt kültür olarak tanımlanmış; popüler müzik pazarıysa gençlerin kendilerini ifade 
edebilecekleri bir alan olarak değerlendirilmiştir. Egemen değer yargılarına direniş ve yeni, özgün 
davranış kalıplarının oluşturulması, alt kültürlerin tanımlanmasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu 
açıdan, alt kültür incelemelerinde, günlük eylemler politik bir çerçevede yorumlanmakta ve toplumsal 
faaliyetler, hâkim toplumsal düzene karşı direniş biçimleri olarak değerlendirilmektedir(Negus, 1996: 
153). Alt kültür kavramı, ikincil ya da önemsiz anlamına gelmemektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi 
bir farklılığı vurgulamaktadır. Burada Türk kültür dünyası içinde çok sayıda alt kültür olduğunu 
belirmekte yarar vardır. Bölgesel, yöresel veya etnik temelde var olan bu alt kültürlerin esasında Türk 
kültüründen belirgin hiçbir farklılığı da bulunmamaktadır. Anadolu Türk kültür ocağında bin yıldır 
birlikte harmanlandığımız ise bir gerçek olarak ortada durmaktadır. 

Bir ülkenin farklı coğrafi bölgelerinde farklı kültürler ortaya çıkabilmektedir. İşte bu genel 
kültür içindeki farklı birimlere ve sentezlere, yukarıda da belirtildiği gibi alt kültür adı 
verilmektedir(Güvenç,1972: 111). Alt kültürler arasındaki temel farklılık, kültür içindeki norm ve 
değerlerden kaynaklanmaktadır. Geleneksel, endüstrileşmemiş ve dünya ile daha az bütünleşmiş 
toplumlarda bu farklılık az, endüstrileşmiş ve gelişmiş toplumlarda daha fazla olmaktadır. Örgüt 
içerisinde genel kültürün bazı birimlerde farklılaşması sonucunda alt kültürlerin meydana gelmesi, genel 
kültür için bir tehlike teşkil etmemektedir. Birbirinden farklı her alt kültür genel kültürle uyumludur. 
Alt kültürler arasındaki farklılığa rağmen her parçası birbiriyle anlamlı bütünler oluşturup birbirin i 
tamamladığından, bu farklılıklar ortak bir senteze yönelip genel kültürü ortaya çıkartmaktadır. Her alt 
kültürün kendine özgü yaşam biçimi, değerleri, normları, tutum ve davranışları olmasına rağmen, genel 
kültürün bazı hâkim değerlerini de kapsamaktadırlar(Özkalp, 1994: 78). 

3.3. Mozaik kültür  

Mozaik, kavram olarak Türkçe sözlükte, “Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş ya 
da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.” biçiminde 
tanımlanmaktadır(Türkçe Sözlük, 1998: 1579). Mozaik kültür ise farklı kültürlerin bir araya gelerek bir 
bütün oluşturması şeklinde tanımlanabilecek yapay ve zorlama bir kavramdır. “Günümüzde bilim 
insanlarından ziyade siyasi çevreler ve medyanın yakından ilgilendiği mozaik kültür, kavram 
kargaşasının bir ürünüdür. Türk kültürünün mozaik olarak tanımlanması kültürel olguyu 
kavrayamamaktır. Mozaikçilik olayı, yani hâkim, mahalli ve ölü kültürleri aynı potada görme hadisesi 
akli ve ilmi olmaktan ziyade fantezidir. Zira yaşayan bir kültür her vesile temas halinde bulunduğu 
kültürlerden birtakım özellikler alacak ve başkalarını da aynı manada etkileyecektir. Ayrıca “kültür” ve 
“mozaik” birbirleriyle çelişen manalar ifade etmektedir. Çünkü mozaik statik, cansız ve birbiriyle 
ilişkisi olmayan renk ve parçalardan oluşan bir panoyu ifade eder. Kültür ise dinamik, canlı, değişme 
süreci içinde ve her şeyden önemlisi umumiyetle insanları ve kısmen de bitkileri ifade için kullanılır.  
Günümüzde kültür mozayiği içinde kendisinden en fazla söz edilen ve adeta ayrım için ölçü konumuna 
getirilmiş olan gruplar da maddi ve manevi kültür unsurları bakımından mahallilikten öteye 
gidememektedir. Bu alt kültürlerde sadece coğrafi faktör yanında sınır toplumu olarak komşu ülkelerin 
kültürel etkisi söz konusudur. Özellikle doğu ve güneydoğuda yapılan yüzey araştırmalarına göre yöre 
ve insanı maddi ve manevi bakumdan Türk kültürünün bir alt grubunu teşkil etmektedir. Zira binlerce 
yıldır kız alınıp verilmiş, aynı coğrafyanın farklı iklim ve bitki örtüsü üzerinde yaşamışlardır. Hepsinden 
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önemlisi insanın doğumdan ölüme uzanan hayat çizgisinde yol-yordam, usül-erkan olarak uymak 
durumunda olduğu örf ve adetler yani doğum öncesi ve sonrası, sünnet, kız isteme, nişan, ağıtlar, 
oyunlar, sofra adabı, edebi ve musiki gibi manevi kültür unsurları ile dini, sivil ve sosyal amaçlı somut 
kültür eserleri, kültür müşterekliğinin, homojenliğin en güçlü belgeleridir. Aralarındaki farklılık da 
kültürdeki zenginliğin, renkliliğin daha da önemlisi canlılığın bir ifadesidir(Yuvalı, 1996: 211-217).” 

Mozaik ve çok kültürlülük yanlıları Hristiyan bazı tarihçilere istinaden “çoğunluğu Hristiyan 
olan Küçük Asya halkı önce İslamiyet’i kabul etti, sonra Türkleşti derken Türkleri suçlamıyorlar, sadece 
bazı Müslüman Türklerin aslen Hristiyan Rum olduğunu” ileri sürmektedirler(Güvenç,1995: 123). Bu 
görüşte olan yabancılar ileride değineleceği üzere X-XIV. yüzyıllar arasında Anadolu’ya olan Türk 
selini dikkate almadıkları gibi daha XI. yüzyılda Anadolu’nun adına bizzat batılılar ın 
Turcia/Turcomenia adını verdiğini bilimiyorlardır. Ayrıca yerli ve yabancı bazı araştırmacıların ve belki 
de birçok heveslinin anlayamadığı veya kabul edemediği bir diğer husus da, kendi ifadeleriyle,  Çin’i 
fethedip Çinlileşen, Batı Asya’yı fethedip İslamlaşan, Balkanları fethederek Slavlaşan(Bulgar Türkleri 
gibi), Mısır ve Suriye’de yerli halk ile karışıp Araplaşan Türk fatihleri Anadolu’da kimliklerini nasıl 
korudular? Bin yıllık Hristiyan Rum diyarında Müslüman bir Türk ülkesi yaratmayı nasıl 
başardılar(Güvenç,1995: 124)? Bu soruların cevabı Anadolu’ya gelen Türk nüfusunun sayısı, sürekliliği 
ve hâkim Türk kültürü gerçeğinin içinde saklıdır. Ayrıca Türkler, Anadolu’ya IV. yüzyılda Kafkasya, 
IX ve X. Yüzyılda Balkanlar ve Güneydoğu Anadolu üzerinden de önemli ölçüde nüfus akını 
yapmışlardır. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve idari yapısı ile ilgili ana kaynak konumunda bulunan 
Şer’iyye Sicillerinde geçen zımmi yani gayri Müslim olmasına rağmen Türk adları taşıyan isimlerin 
varlığı ve sayısına sadece 92 numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili(H. 1095/M.1684) defterinde 25 belgede 
47 adet Şahin, Murad, Porsuk, Şahan, Uruz, Sefer, Sinan, Devlet, Gülfer, Yakup, İlyas, Garip, Camgöz, 
Şahhatun, Gülistan, Turaç, Tanrıverdi, Gazanfer, Aslan, İnci, Karakoç, Bahadır, Altun İskender, Sultan, 
Ay Hatun, Lal Murad, Karacaoğlu, Malkoçbeğ, Karabacak adını taşıyan şahıslardan bahsedilmektedir  
(Ünal, 1995: 68). Bu manada daha pek çok örnek verilebilir.  

“Konuya bu tanımlar çerçevesinde yaklaşırsak, Türkiye ne milletler mozaiği ve sentezi ve 
dolayısıyla ne de kültürler mozaiğidir. Kültürün özünde mevcut olan ve Anadolu’nun coğrafi yapısından 
kaynaklanan mahalli kültür unsurları Türk kültürünün zenginlik kaynaklarıdır. Türkler Anadolu’nun 
fethinden sonra kendilerinden farklı düşünen ve inanan toplumlara göstermiş oldukları hoşgörünün 
sonucu olarak, mimariden mutfağa, tedavi şekillerinden ekonomiye kadar günlük hayatı ilgilendiren 
birçok konuda Müslim, gayr-i Müslim unsurdan bir şeyler aldı, bir şeyler verdi. Fakat Anadolu’nun adı 
Türklerin yurdu karşılığı olarak “Turcia” dili Tükçe, dini İslam ve kültürü(hâkim kültür) de Türk kültürü 
olarak bin yıldan beri bu özelliğini sürdürmektedir. Bugün Anadolu’daki maddi ve manevi kültür 
değerlerimiz Türkistan coğrafyasındaki Türk kültürü ile zaman ve mesafeye rağmen müşterekliğin i 
kaybetmemiştir. Hâkim kültürün mahalli kültürden beslenmesi onun yapı ve fonksiyon değişimini 
gerektirmez. Bunun olabilmesi hâkim kültürün sahibi olan milletin yok olması ile mümkündür. Yoksa 
aslan ormanda, tavşan, tilki, geyik, karaca ve benzeri hayvanlarla beslendiği halde kulağı tavşan, 
kuyruğu tilki, gözü ceylan ve geyik gibi boynuza sahip değildir. Kızılırmak, Sivas’taki Kızıldağ’dan 
doğar, Karadeniz’e ulaşıncaya kadar birçok dere, çay ve adı ırmak olan akarsuyla beslenir. Fakat adı ve 
özelliği değişmemektedir(Yuvalı, 1996: 211-217).” 

Türk kültürü yerine “Türkiye kültürü” görüşünde ısrarlı olan çevreler, ölü kültür konumundaki 
Hitit, Frig, Lidya, Bizans kültür kalıntılarını Selçuklu ve Osmanlıdan öne çıkarıp veya birlikte 
değerlendirmek suretiyle Türk kültürünü Antik Çağ Anadolu kültürü ile bütünleştirmek suretiyle “Milli 
kültür” yerine “çoğulcu milli kültür” lafzını gündeme getirmektedirler. Bu ve benzer eğilimler ilmi bir 
araştırma olmaktan ziyade dağılan Sovyetler Birliği’nin ‘Etnogenez tezi’ ile izah edilebilir. Oysaki 
Sovyetler Birliği, bu metodu ile Slav unsuru dışında kalan toplulukları mikro milliyetçilik yoluyla 300-
500 bin veya bir milyon nüfustan oluşan, birbiriyle ihtilaflı unsurlar haline getirmiştir (Akarslan, 1991: 
52-55). 

Yuvalı(1996), “Anadolu’da farklı devirlerde tarih sahnesine çıkmış, bugün için herhangi bir 
toplumca temsil edilmeyen Bizans, Roma, Helen, Lidya, Frigya, Fenike, Hitit, Urartu ve Asur gibi ölü 
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kültürlerin temsilcilerinin kalıntıları ‘tarihi malzeme’dir. Bunların yeniden hayata geçirilmeleri ve 
yaşatılmaları ölülerin hayata döndürülemeyecekleri gibi bunlar da yeniden yaşama şansına sahip 
değildir. Her birinin kültür kaynakları, dünya görüşleri ve tarihi devirleri ayrı ayrıdır. Mekânları müzeler 
ya da  toprak altı olan bu medeniyetler, Anadolu’yu vatanlaştıran Türk milletinin kültürünü 
ilgilendirmemektedir. Türk milletinin duygu, düşünce ve inanç değerlerini yansıtan eserler kültür 
hayatımızla ilgilidir. Bunlar arasında Ahlat mezar taşları ile dağımızı, ovamızı, vadimizi ve yollarımız ı 
adeta bekleyen şehit makamları, kervansaraylar, köprüler, çeşmeler, camiler, medreseler, saraylar, evler 
ve her türlü asar-ı atikalar zikredilebilir. Anadolu’daki kültür mirasını layık oldukları şekilde muhafaza 
edemez, gelecek nesillere bugünün damgasını taşıyan eserler bırakamazsak, bugün temsil edilmeyen 
antik kalıntılara istinaden Anadolu’daki homojen Türk kültürü yerine kimi 50, kimi 100 mozaik kültürün 
varlığını ididaya kalkışır(Yuvalı, 1996: 211-217).” Dedikten sonra şöyle devam etmektedir. 

Burada yeni Türk vatanının kuruluş meselesi bahis mevzuu olurken Anadolu Selçukluları 
devrinde Türk kültür hayatı hakkında ilmi edebiyata geçen bazı fikirleri izah etmek icap etmektedir. 
Haçlı Seferleri tarihiyle eskiden beri siyasal ve kültürel olmaktan çok, derin bir dini ilgi ile daha XVIII. 
asırdan başlayarak ciddi surette meşgul olan Avrupalı tarihçiler bizzarure/zorunlu olarak o zaman Mısır,  
Suriye ve Anadolu’da hükümranlık eden ve Haçlılara karşı koyan Selçukluların ve onlara tabi 
beyliklerin tarihine ve Ön Asya’daki Türklerle Hıristiyan ahalinin münasebatı tarihine dair de bazı sabit 
fikirlere varmışlar ve bu fikirleri kısmen kendi edebiyatımıza, bilim dünyamıza ve bilim insanlarımıza 
bile birer ilmi hakikatmiş gibi kabul ettirmişlerdir. Bu tür temelsiz ve amaçlı yaklaşımlara hizmet eden, 
sözde bilim insanı, politikacı ve sanatçılara da günümüzde yaygın olarak rastlanmaktadır. Tarihi 
kaynaklar bize Hıristiyan ahalinin kitle halinde şehir, kasaba, mahalle ve köyler şeklinde ihtida§ ederek,  
eski dillerini muhafaza ettikleri yahut Türkleştikleri hakkında hiçbir haber vermiyorlar. Herhalde böyle 
bir hadise hiçbir zaman vaki olmamıştır. Bu durum ancak münferit şahıs ve ailelerle sınırlı kalmıştır.  
Keza Ön Asya Türklüğünün, Bizanslılar, Rumlar ve Ermeniler ile toplu halde bir kaynaşma ve 
karışmalarının vaki olduğunu bildirecek kayıtlara da tesadüf olunmuyor. Hülasa Müslüman Türkler, 
yerli Hıristiyan ahaliyi kendi milli bünyelerinde eriterek onların etnik hususiyetlerini almamışlar, 
komşuluk bilhassa kadınlar vasıtasıyla temaslar neticesinde Hıristiyanların bazı itiyadlarının/adetler in in 
tesirine maruz kalmışlar fakat o da ötede beride münferit fuhuş adetleri ve meyhanecilikten ileri 
gitmemiştir. Geçmişten günümüze ülkemizin İzmir, İstanbul gibi büyük kentleri ve tüm kıyı kent ve 
kasabaları ile diğer kent ve kasabalarındaki ünlü meyhaneler ile genel evlerin işletmecilerinin Rum ya 
da Ermeni, adlarının da Rumca ya da Ermenice olması(Agora Meyhanesi, Madamın Yeri vb.) bunun en 
güzel örneğidir. Müslüman Türkler iyi üzüm yetiştirmesini bildikleri halde, Rumlar ve Ermeniler onlara 
şarap terbiyesi husunda da muallim olmamışlardır. Selçuklular devrinde Anadolu’da bir ilmi eserin 
Yunancadan Arapçaya yahut Farsçaya tercüme edildiğine dair hiçbir kayıt yoktur. Keza bu devirde birer 
Yunanlı veya Bizans âlimi nezdinde kemalat kasb ettiği/kat ettiği kaydedilen hiçbir Ön Asya Türk’ü 
veya diğer Ön Asya İslam’ı görünmüyor. Çünkü Müslümanlar buna ihtiyaç görmemişlerdir. Bizans 
hatta Ermeni ıkta usullerinin Selçuklular tarafından benimsenmiş olduğu hakkındaki yazılar da metinleri 
yanlış anlamaktan ileri gelmiştir. Bizanslıların devlet idaresi hususundaki tesirlerine bir misal olarak 
gösterdikleri çok defa görülen “kendistabıl” ve “noter” ıstılahları** hakikaten bir aralık Selçuklulara 
geçmişse de tutunamamış ve unutulup gitmiştir. Mali idare konusunda Bizans tesiri hakkındaki fikirler 
de birer hayal mahsulüdür. Türkçe maliyeci manasında “ağaçı” tabiri gibi gümüş para manasındaki 
“akça” tabiri de Selçuklularca kullanılmıştır. Orta Asya’dan beraber getirdikleri mehazların/kaynaklar ın 
kati ifadeleri ile sabit olan bu “akça” kelimesini bir Bizans tesiri olmak üzere Yunanca “asper” 
kelimesinin Türkçe tercümesi diye tefsir etmek de büyük bir yanlışlıktan ibarettir(Togan, 1981: 209-
211).  Bütün bunlar bize göstermektedir ki günümüzün bazı bilim insanlarının ısrarla iddia ettikleri gibi 
Anadolu’daki gayri Türk unsurların asimile edildikleri yersiz ve bilimsel temelden uzaktır. Daha önce 
de zikredildiği gibi Türklerin nüfusun çoğunluğunu oluşturmadığı alanlarda (Orta, Kuzey Avrupa ve 

                                                             
§Başka bir dinden çıkarak Müslüman olma. 
** Bir ilim ve sanata mahsus kelime ve tâbir. Istılâh-ı tıbbî: Tıp terimi. 
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Balkanlar, Mısır, Cezayir, Fas, Libya, Suriye, İran hatta Güneydoğu Anadolu) asimile oldukları ise tarihi 
bir gerçektir. 

Anatolia, Asia Minor ve Diyar-ı Rum adını Turcia/Turcomenia yani Türklerin vatanı olarak 
değiştiren ve bunu yaşadığı çağın temsilcilerine kabul ettirenler bu coğrafyaya da adlarını verdiler, 
damgalarını vurdular. Mustafa Kemal Atatürk’e çok olumsuz şartlarda Düvel-i Muazzama’nın kabul 
ettiremediği Sevr mantığı bugün barış içinde ve bir başka biçimde gündeme getirilmektedir. Zira 
çağımızda en etkin ve sürekli savaş yöntemlerinden biri olan “kültür savaşı” ülkemizin gündemini 
sürekli işgal etmektedir. Türk milleti, Türk kültürü, Türk sanatı, Türk müziği gibi değerler mozaik ve 
çok kültürlülük kavramlarıyla ifade edilme yoluna gidilmektedir. Bu anlamda Türk kültürü mozaik 
değil, Türk ulusunuın tarihi mirasının ürünüdür(Yuvalı, 1996: 211-217). 

Buraya kadar anlatılanları Avrupa Birliği ile ilgili verilecek örnekle somutlaştırmak 
mümkündür. Avrupa Birliği  yirmi sekiz devletten oluşan bir birliktir. Birliği oluşturan devletler, tüm 
üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı 
özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) geliştirmiştir. Birlik ülkelerinin iç sınırları, sınır 
hatları saklı kalmak kaydıyla, üye ülkelere açılırken birliğin dış sınırları üye olmayan ülkelere karşı sıkı 
bir koruma altındadır(www.avrupa.info.tr). Bu haliyle Avrupa Birliği Siyasi Haritası bir mozaike 
benzetilebilir.  Ancak birliği oluşturan ülkelerin kültürel yapıları tek tek ele alındığında mozaik dağılır 
ve durum farklılaşır. Örneğin birçok etnik grubu bünyelerinde barındıran Almanya, Fransa, İngiltere 
veya Yunanistan için Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan kültürü ifadeleri kullanılamaz. Bu ülkeler 
için doğru kullanım, kendi sınırları içinde egemen kültür olan Alman kültürü, Fransız kültürü, İngiliz 
kültürü ve Yunan kültürüdür. Burada söylenenler, Rusya, Çin ve dünyanın diğer ulus devletleri, hatta 
52 federal eyaletten oluşan ABD için dahi geçerlidir. ABD çeşitli etnik yapılardan oluşan bir ülkedir. †† 
Her ne kadar ülkede özgürlükler gelişmiş olsa da hakim dil İngilizce, hakim kültür de İngiliz temelli 
kültürdür.  Durum bu ülkeler için böyle iken Türkiye için de farklı değildir. Ülkemizde egemen olan 
kültürden söz ederken, mozaiklikten ya da bir Türkiye kültüründen söz edilemez. Zira doğru ve bilimse l 
olan “ Türk kültürü”dür.    

Kültür politikaları, günümüz ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde, kültürel mirasın 
korunması ve tanıtılmasında etkin bir rol oynar. Kültür politikalarının ilkeleri bilimsel çalışmalarla akılcı 
ve gerçekçi olarak saptanır. Toplumun gerçeklerine maddî ve manevî değerlere uygun esaslara 
dayandırılır. Toplumun kültürel mirası sonucu oluşan yaşama biçimi inanç ve değerleri günlük kültür 
politikalarıyla yeniden yapılandırılamaz. Eğitim ve kültür politikaları millîdir. Kültür politikalar ı,  
evrensellikten kopmadan kültürel değişim ve gelişimle sağlıklı, ilkeli politikalarla sürdürülür. Kültürel 
kimlik oluşturma politikaları belirlenirken millîlik, çağdaşlık, demokratiklik, evrensellik ilkelerinden 
taviz verilmez. Kültürel değişim ve gelişimi yozlaşma, yabancılaşma olarak algılayan durağan insan tipi 
yetiştirmeyi amaçlayan kültür politikaları faydadan çok zarar getirir. Bu nedenle kültür hakkında söz 
söyleyen bilcümle politikacı söylediklerinin ve bilcümle ulema ise yazdıklarının bilimsel olmasına son 
derece dikkat etmek zorundadır(Artun, 2000: 7-8).  

 
4.  Sonuç 
Sonuç olarak Türkiye coğrafyasında sosyal ve içtimai hayatın her aşamasında bütün ihtişamıyla 

hakim olan bir genel kültür vardır. Bu kültür, Türk ulusunun binlerce yıllık birikiminin bir eseridir.  
Genel kültür, şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy ortaya çıkan çok sayıda alt kültüre sahiptir ve bu 
kültürler tarafından beslenir, desteklenir. Alt kültürler özünde genel kültürden detaylar nispetinde ayrılır 
ve Türk kültürünün zenginlik kayanaklarıdır. Mozaik ise güzel sanatlara ait bir kavramdır ve kültürel 
bir değer taşır. Ancak kavramın kültür kavramıyla birleştirilmesiyle oluşturulan “mozaik kültür” 

                                                             
††U.S. Census Bureau’ya gore ABD’nin etnik dağılımı; Alman 42.8 milyon(%15.2) , İrlandalı 30.5 milyon(%10.8) , Afrikalı 
24.9 milyon(%8.8), İngiliz 24.5 milyon(%8.7), Meksikalı 18.4 milyon (%6.5), İtalyan 15.6 milyon (%5.6), Polonyalı 9.0 
milyon(%3.2), Fransız 8.3 milyon(%3.0), Kızılderili 7.9 milyon(%2.8), Yahudiler 6.0 milyon(%2.0), İskoç 4.9 milyon (%1.7), 
Hollandalı 4.5 milyon (%1.6), Norveçli 4.5 milyon(%1.6), İskoç-İrlandalı 4.3 milyon (%1.5), İsveçli 4.0 milyon (%1.4), 
Bilinmiyor 20.2 milyon(%7.2) şeklindedir.  U.S. Census Bureau, Census 2000 special tabulation. 
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kavramı yapaydır ve bir ulusun kültürünü ifade etmekten uzaktır. Bu anlamda Türkiye coğrafyasında 
kültürel bir mozaiklikten söz edilemez. Yuvalı’nın ve atıfta bulunulan diğer müelliflerin mozaik kültür 
kavramının ilmi olmadığı, kültür politikalarının ise günlük kültür politikalarıyla yeniden 
yapılandırılamayacağı tespitleri doğrudur. Yukarıda da belirtildiği gibi bir genel kültür ve onun alt 
kültürlerinden bilimsel olarak söz edilebilir. Her toplumun bir kültürü vardır ve inceleme o kültür 
üzerinden yapılır. Bu kültür, yayılabilir, genişleyebilir, başka kültürlerle etkileşimde bulunabilir ancak 
asla mozaik olamaz. Bilim ve bilim insanı, bilimsel gerçeklikle uğraşır. Bazı çevrelerin gündem 
oluşturmak için ortaya attıkları uydurma kavramların itibar etmez. Zira uydurma kavramlar ve fanteziler 
zaman kaybıdır. 

 
Kaynakça 
 

Akarslan, M. (1991). Değişen Dünya Dengeleri ve Rusya Federasyonu,  Bursa. 
Artun, E. (2000). “Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış” Adana 

Halk Kültürü Araştırmaları 1, Adana. 
Doğanay, H. (1993). Coğrafyada Metodoloji, Milli Eğitim Bak. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi, 187, İstanbul. 
Erinç, E. (1973). ‘Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Coğrafya, Elli Yılda Coğrafya’, Kültür Müsteşarlığı, Cumhuriyetin 50. 

Yıldönümü Yay., Ankara., s. 11-62.  
Güvenç, B. (1972). İnsan ve Kültür: Antropolojiye Giriş, Ankara. 
Güvenç, B. (1994). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul. 
Güvenç, B. (1995). Türk Kimliği, Ankara. 
İzbırak. R. (1996), Türkiye II, İstanbul. 
Kafesoğlu, İ. (1977). Türk  Milli Kültürü, Ankara. 
Negus, K. (1996). Popular Music in Theory. Wesleyan University Press, London.  
Önder, A. T. (2007). Türkiye’nin Etnik Yapısı. Fark Yayınları, Ankara. 
Özçağlar, A. (2003). Coğrafyaya Giriş-Sistematik, Kavramlar Yöntemler, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara. 
Özgüç, N., Tümertekin, E. (2000). Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul. 
Özkalp, E. (1994). Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını, 7. Baskı, Eskişehir. 
Togan, Z. V. (1981). Umumi Türk  Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul. 
_____.(1998). TDK Türkçe Sözlük  II, TTK Basımevi, Ankara. 
Ünal, A. A. (1995). 92 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1095/M.1684) Transkripsiyon ve Değerlendirme , Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniv. Sos. Bil. Enst., Kayseri. 
Yuvalı, A. (1996). “Mozaik Kültür Kavramının Türk Kültür Tarihi Bakımından Değerlendirilmesi”, E.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 7, 211-217. 
 
İnternet Kaynakları: 
http://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi/avrupa-birligi-haritasi.html (25.8.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



481 
 

 

İktidar anlayışımızda temsiliyet problemi 

The Representation problem of our government idea 

Tuğba ÖZKAN1 ‡‡ 
1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 
 

 
Öz: Türkiye’de demokratikleşme “güçlü devlet” geleneği çevresinde şekillenmiştir. Bu nedenle “iktidarın gücü” 
devletin bizatihi “kendi gücü” olarak algılanmış ve bütün iktidarlar bu bağlamda toplumu n belli bir kesimini 
söylemleriyle alanın dışında tutmuş ya da yok saymıştır. İktidarlar; çizdikleri sınırlarla bireyleri tahakküm altında 
tutmuş, benimsenen ötekileştirme dinamikleri toplumsal alanda ayrışmalara yol açmıştır. Bu bağlamda iktidarlar 
temsiliyet açısından belli kesimlerin yansımaları şeklinde karşımıza çıkarken; aynı zamanda geniş kitlelerin temsil 
edilememesi sonucunu da doğurmaktadırlar. Demokrasi kavramının en büyük handikaplarından biri temsil 
sorunudur. İktidarın bu noktadaki söylemleri, farklılıklara hangi uzaklıkta ya da yakınlıkta olduğunun en belirgin 
göstergesidir. Toplumda öznenin ölümü, iktidarın yaşam alanını genişletmektedir. Bu çalışmada yakın dönem Türk 
siyasal ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yaşantısına yön veren AKP iktidarının eylem ve söylemleri irdelenecektir. Bu 
bağlamda temsiliyet süreci ve iktidarın farklı kesimlere yaklaşımı ele alınacaktır. Kuramsal bir tartışma yapılması 
hedeflenen bu çalışma; iktidar organlarının söylemleri üzerinden tartışılacaktır.  
Anahtar kelimeler: İktidar, Kimlik, Temsiliyet, Muhalefet, Söylem. 
 
Absract: Democratization has been shaped around “strong state” tradition in Turkey.. Concepts of democracy 
one of the biggest handicaps is represent the problem. Enveloping power is important in living with different 
identities and belonging  in a society. Government’s discourse is the most importants in this point..  The subject's 
death expands  the power’s living space in the society. For this reason, the opposition thought the biggest problem 
is that the strong power traps the right to life is narrow field. In this study, the AKP government action and 
discourse will be examined. In this context, the process of representation and power in the different segments of 
the approach will be discussed. A theoretical discussion of this work is targeted; the ruling organ of the discourse 
will be discussed over.  
Keywords:Government, Identity, Representation, Opposition, Discourse. 

 

1.Giriş 

Temsiliyet iktidarların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesidir. İktidarın alanı, 
hâkimiyetinin de etki alanını gösterdiği için iktidar için bu alana tam anlamıyla hakimiyet önemlidir. 
İktidarın en büyük etkisi hakim olduğu söylemlerle kitleyi etkileyebilmesi ve temsiliyet alnını kendi 
hakimiyeti altında tutmasıdır. Söylem, tüm iktidarlar için toplumu idare etmede en etkili yollardan 
ilkidir. Söylemlerle toplum, iktidarı benimser, onu destekler ya da iktidarı değiştirmenin yollarını arar.  
Bu çalışmamızda ki amaç siyasi iktidarın söylemleri üzerinden hakimiyet alanının sınırların ı 
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda iktidar partisinin 30 Mart yerel seçimler esnasında yaptığı miting 
konuşmaları incelenmiştir. İncelenen konuşmalarda ortaya en fazla kullanılan kelimelerden oluşan bir 
kavram haritası çıkmıştır. Bu harita doğrultusunda söylemler analiz edilmiş ve kavramların iktidar 
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partisinin etki alanının nereden başladığı,  hangi toplumsal grupları benimsediği ve hangi toplumsal 
grupları ötelediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çıkan bu kavram haritasının toplumsal muhalefet,  
siyasi muhalefet ve sivil toplum açısından nasıl yorumlandığı irdelenmiştir. 

2.Kavramsal Çerçeve 

İktidar kavramı, genel anlamda gücün, hegemonyanın ve tahakkümün çerçevesinde şekillenmiş 
bir tanım eğiliminde açıklanmıştır. İktidarı tanımlayanlar genel olarak onun, baskı, güç, şiddet gösteren 
ve bu etkisini devam ettirebilmek için hakimiyet  alanını kendisi belirleyen bir  yapı olarak ön plana  
çıkarmıştır.  Cevizci iktidarı “Bir şeyler yapabilme doğal gücü ya da yeteneği;" "etkide, ya da eylemde 
bulunma imkanı veren hukuki, siyasi ya da ahlaki güç;" "devlet yönetimini elinde bulunduranların, bir 
toplumu yönetenlerin siyasi, hukuki ve fiili gücü;" "yönetenlerin, yönetme yetkisini elinde  
bulunduranların kendileri, hükümet”, "bir toplulukta veya kuruluşta idareyi elde bulundurma” gibi 
anlamlarıyla tanımlamıştır. Burada bizim üzerinde durduğumuz nokta olarak “elde bulundurma” 
kavramıdır. Bu kavram iktidarın aslında ele geçirilen bir gücü temsil ettiğini açıklamaktadır. Diğer  
iktidar kavramlarına bakacak olursak Duverger, iktidarı şöyle tanımlamaktadır: "Biz başkalarının 
"otorite" dediği şeye iktidar diyoruz. İktidar, kullanıldığı toplumun, normlarına, inançlarına ve 
değerlerine uygun şekilde oluşan bir etki (ya da güç) biçimidir." Duverger burada otoriteye iktidar olarak 
bakmaktadır. Otoritenin her türlüsü burada bir diğerinin üzerinde kurulan iktidarı karşılamaktadır.  
İktidar, alınması düşünülen sonuçların ürünü olarak tanımlanabilir. Aynı isteklere sahip iki kişiden biri,  
ötekinin gerçekleştirdiği bütün istekleri ve bunun yanı sıra daha başka istekleri de gerçekleştirirse, ondan 
daha iktidarlıdır(Russell,2014: 33). Bu güç hiyerarşisi iktidar eyleyenin güç istenciyle alakalıdır.  
Mevcutta olması gereken bir iktidar eyleyen ve iktidarı isteyen. Bu ikisi arasındaki yarış, iktidarı 
belirleyen ana temadır. Hiç şüphesiz iktidarın kendisi kadar, bu kavrama hayat veren şeylerin başında 
insanoğlunun sınır tanımaz istekleri gelir. Bu sebeple toplumsal yapıda var olan aktörler, bu insani 
isteklerin zirvesinde bu güce sahip olma aşkı vardır. İktidar aşkı, insanoğlunun en güçlü güdülerinden 
biri olmasına karşın, hiç de eşit dağıtılmamıştır ve rahatlık aşkı, zevk aşkı, hatta bazen onaylanmak aşkı 
ile sınırlanmıştır. İktidar aşkı, fazla çekingen yaradılışlarda öndere uyma kılığına bürünmüştür ki, bu da 
atılgan insanlardaki iktidar dürtüsünün yayılma alanını büyütür. İktidar aşkı güçsüz olan kişileri,  
olayların akışını etkileyebilmeleri olanağı da çok azdır. Toplumsal değişmelere yol açan kişiler bir kural 
olarak toplumu değiştirmek istediğini kendinde güçlü bir biçimde duyanlardı (Russell,2014: 14). İktidar 
eyleyen insanın bu istenci bizatihi kendisinin istemesi, onun güce ne kadar yatkın olmasıyla ilintilid ir .  
Bu yüzden siyasi tarihte her iktidar öne çıkamaz. Bu istencin, gücü elinde tutanla özdeşleşmesi bu 
kavrama yüklenen anlamın bizzat yaşanmasıyla doğrudan ilintilidir.Bahsedildiği üzere iktidar 
bünyesinde gücü barındırır. “Güç” sözcüğü, etkisi bakımından ve burada olan bir şeyi, iktidardan daha 
dolaysız bir biçimde zorlayıcı bir şeyi getirir akla. “Fiziksel güç” deyişi, gerçekte aynı fikrin yalnızca 
daha açık bir ifadesidir; çünkü daha aşağı ve kaba dışavurumların içindeki iktidar, her zaman güç olarak 
daha iyi betimlenmiştir; örneğin avı yakalayıp ağza götürülmesi güç aracılığıyla gerçekleştirilir. Güç 
kendine zaman tanındığında iktidar haline gelir, ama kriz anı, geri dönüşsüz karar anı gelince güç çıplak 
haline geri döner. İktidar daha geneldir ve güçten daha geniş bir uzam üzerine işler; iktidar çok daha 
fazlasını içerir, ama daha az dinamiktir. İktidar daha törenseldir, hatta belirli bir sabır ölçüsü vardır. Güç 
ve iktidar arasındaki ayrım kediyle fare arasındaki ilişkiyle çok basit bir biçimde örneklenebilir ( Canetti,  
2012: 283).Kedi, gücü, fareyi yakalamak, onu ele geçirmek, pençelerinin arasında tutmak ve nihai olarak 
onu öldürmek için kullanır. Ama fareyle oynamasında bir başka etken daha vardır. Kedi farenin 
gitmesine izin verir, birazcık kaçmasına, hatta arkasına dönmesine fırsat tanır; bu süre boyunca fare artık 
güce maruz değildir. Ancak hala kedinin iktidar alanı içindedir ve her an yakalanabilir. Derhal 
uzaklaşırsa, kedinin iktidar alanından kaçar; ama artık ulaşılamayacak olduğu noktaya varana kadar hala 
kedinin iktidar alanın içindedir. Kedinin egemen olduğu uzam, fareye yaşattığı umut anları, bir yandan 
da bütün bu zaman zarfında onu yakından izlemeyi sürdürmesi ve onu yok etmeye gösterdiği ilgiyi ve 
yok etme niyetini asla elden bırakmaması; bunların hepsine, yani uzam, umut, dikkatle izleme ve yok 
etme niyetine iktidarın fiili bedeni, ya da daha basit bir biçimde, iktidarın ta kendisi denebilir (Canetti,  
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2012: 284). Bu örnekte görüldüğü gibi iktidar, gücü kendi menfaati doğrultusunda kullanır.  Bu, bazen 
fiziksel güce bazen de psikolojik güce dönüşür. Güç genel anlamıyla iktidarın elindeki en büyük silahtır.  
İktidarın etki alanı, sahip olduğu güce ne kadar nüfuz edebildiğiyle doğrudan ilişkilidir. Gücü etkili 
kullanan iktidarın hâkimiyet alanı da o ölçüde genişler y da daralır. Temsiliyet krizi işte tam da bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Gücün yapısı gereği şiddeti gören ve uygulayan yapı arasındaki farklılık 
önem taşır. Bu iki yapı arasındaki farklılık birbirini “öteleyen” bir etki gösteriyorsa orada dışlama, ayrı 
tutma söz konusudur. İktidarın güç etrafında şekillenen bu tanımlarından sonra Foucault kavrama 
özneler üzerindeki tahakkümü ekler. Öznelerin bedenleri üzerine yapılan tahakküm onun iktidarın 
kavramının temelini oluşturur. İktidar bunu bedenlere empoze eder ve böylelikle tüm ruhlara sahip 
olur.Foucault, klasik Marksizmin gözünden kaçan tahakküm biçimlerini ortaya koymaya çalışır. Onun 
iktidar tanımında panaptikon kavramı önemli bir yer tutar. Foucault’a göre devlet, iktidar ilişkiler in in 
en öne çıkan biçimidir. Devlet, bireyleri tahakküm yoluyla kurulmuş deneyimlerin özneleri haline 
getirip, bilinç yoluyla kendi dayattığı kimliğe bağlar ve bu yolla denetim altına alıp, öznelliğe boyun 
eğdirir(Akgündüz, 2013 :5 ).Foucault'un tahakkümü, bedenlere ve ötesinde insanların zihinlerine direk 
olarak tahakkümü ifade eder. Bu noktada değerlendirilen iktidar toplumun ayrı ayrı tüm kesimlerine  
tahakkümü karşılamaktadır. İktidar, elinde tuttuğu gücü toplumun tüm kesimlerine baskı olarak kullanır 
ve tüm birimleri kendi hakimiyetinde tutmak istemektedir. Kendini öne çıkaran iktidar, bireyin 
oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek 
istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak 
demektir. Böylece modern iktidar, toplumun her kesimini kendi alanı içinde ihtiyacı olan şeylere 
zorunda bırakmış, bu ihtiyaçları doğrultusunda üzerilerine baskı kurmuştur. Böylelikle, her kişi bir yerde 
kayıtlı hale gelince, herkes denetim altında olacak, gözetim altında tutulacaktır. Bu anlamda 
değerlendirildiğinde modern iktidar aslında büyük bir gözaltıdan ibarettir.Büyük gözaltı, modern 
iktidarın temsiliyet alanının da sınırlarını belirlemektedir. Sınır olarak kullanılan kavram burada 
tamamen tahakkümü ifade eder. Bu tahakküm özünde gücün temsil alanı olarak karşımıza çıkar. 
Temsiliyet sınırı tartışması tahakkümün alanını, baskının alanını, sınırlandırmanın alanını belirler. Tam 
bu noktada çalışmamızın iktidarın temsiliyet alanını belirlemesi, onun daha çok temsili yetinin 
tahakküm bağlamında değerlendirmesine yönlendirmektedir.  

3. Foucault ve Panoptikon 

Burada panoptikona ayrıca başlık açmamızın sebebi büyük gözaltı olarak bahsettiğimiz iktidarın 
tahakküm alanı panoptikon kavramıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Panoptikon kelimesi “pan” ve 
“opticon” olarak bilinen iki farklı sözcükten türetilmiştir. Pan kelimesi bütün anlamına gelirken, opticon 
kelimesi ise gözlemlemek anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapı yerine getireceği göreve uygun olarak 
‘’Bütünü Gözetlemek’’ anlamına gelen Panoptikon adını alır (Özdel,2012:23).  

  

      Kaynak:http://www.rehabasogul.com/2014/03/15/panoptikon-dikta-akp-dijital-devrim-gozetleyen-toplum/ 
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Panoptikon, bir hapishane modelidir. Bu modelde ortada bir gözetleme kulesi bulunur. Hücreler 

ise bu kulenin etrafında dairesel biçimde sıralanır. Amaç, tüm hücreleri aynı anda gözetleyebilmektir. 
Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere, gözetleme kulesinden yayılan ışıkla tüm hücreler 

kontrol edilebilmektedir. Hücrelerin ışık alma ve pencere sistemleri, tamamen gözetleyicinin güçlü 
kılınmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Hücrelerin dış pencereleri sadece ışık almak amacıyla 
kullanılırken, iç avluya bakan pencereler ise hücre içindeki kişinin, gözetleyici adına görünürlülüğünü 
arttırmak için yapılmıştır. Gözetleyicinin kulesinde yer alan pencereler ise özel bir tasarımdır. Bu 
tasarımda pencerelerden içeri bakacak olan mahkûmlar, gözetleyicinin orada olup olmadığını ya da 
gözetleme yapıp yapmadığını göremez. Bu nedenle kendilerini sürekli izleniyormuş gibi hissederler. 
Gözetleyici hücrelere baktığında, net bir şekilde gözetleme imkânı bulmanın yanında mahkûmlara karşı 
görünmez kılınmış bir iktidar rolü üstlenir (Özdel,2012:24).Foucault’da ise Panoptikon, iktidarın bir 
yansıması olarak nitelendirilmiştir. Anlatmak istediği şey 20.yüzyılda yeni yeni ortaya çıkan dünya 
siyasi sistemlerinde, para merkeziliğin yanında artık iktidarların halk odaklılığının yerine, halkın iktidar 
odaklılığının yerleştirilmesidir. Foucault yazının başlangıcında ortaçağda veba ve cüzam salgınına karşı 
çıkarılmış çeşitli karantina kurallarından söz eder. O dönemdeki kuralları anlatır. Kurallar tamamen 
kişiyi bir yerlere kapatmak üzerine kuruludur (Özdel,2012:25). İktidarın modern zamanlarda bahsedilen 
gözetleyici, denetleyici, hüküm verici yapısı, bize panoptikonun tam olarak tarifini vermektedir.  İktidar, 
sahip olduğu gücü, tahakküme dönüştürür ve halkı üzerinde tam bir denetim sağlamak için kullanır.  

4. Söylem Ve İktidar 

Urhan (2000)’e göre söylem, mantıksal tutarlılığa dayalı bir düşünme şeklinin yazılı ya da sözlü 
olarak dile getirilişi, bir sistemin, bilimsel konuşmaların ve yazıların tümüdür. İfade birliklerinden ibaret 
olan söylemsel oluşumlar, cümle düzeyinde dilbilgisiyle, önerme düzeyinde mantıksal bağlarla, anlatım 
düzeyinde psikolojik bağlarla değil, ifadeler düzeyinde birbirine bağlı sözel edimler bütünüyle ilgilid ir 
(Güneş, 2013:60). Tahakkümün, iktidarın söylemleri üzerinden değerlendirmesi bu çalışmanın ana 
problemidir. Çünkü söylem, iktidarın en önemli etki araçlarından biridir. Foucault için söylem, gizli ve 
belirsiz bir şekilde baskı üretir ve kendini hiçbir zaman açığa vurmaz. Bu baskı söylenmeyenin zoraki 
varlığının baskısıdır. Tek bir söylemin sürekliliği değil, bilakis her dönemim her iktidarın kendisini 
koruyan, üreten ve sınırlayıp kapatan bir söylemi vardır.(Güneş, 2013: 59). İktidar söylem aracılığıy la 
ele geçirilmek istenen güçtür. Söylem sahibi bir kimse, delideki gibi söylemi iktidarla hiç buluşmamış 
olan değil; aksine söylemini üretip yaygınlaştıran iktidarın sahibidir. Bu bakış açısı her iki anlamda da 
boyun eğdiren ve boyunduruk altına alan bir iktidar şeklini telkin etmektedir. İktidar sadece kendi 
çıkarlarını hayata geçirmek için bir aktörler kümesi tarafından sahip olunan bir şey değil, bir etkileşim 
tarzıdır. Görüldüğü gibi iktidarın gücü kullandığı söylemlerle paralellik göstermektedir. Bir iktidarın 
güçlü olması söylemlerinin toplumun her alanına etki etmesini zorunlu kılar. Baskı ve şiddeti 
kendilerine yöntem seçen iktidarların söylemleri de bu doğrultuda şiddeti ve baskıyı içerir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde söylemler iktidarların temsiliyet alanını belirleyen önemli alanlardan bir tanesidir.  
Bu yolla iktidar, gücünü istediği yöne aktarabilir. Toplumun istediği kesimini istediği yöne 
yönlendirebilir. Bu düşünce bağlamında, her iktidarın baskı çevresini oluşturan bir temsiliyet alanı 
belirlediği ortaya çıkmaktadır. Söylem bu noktada iktidarların alanlarını ortaya koyan bir harita 
çıkarabilmektedir. 

5. Çalışmanın Yöntem Ve Tekniği 

Bu çalışma söylem analizi kullanılarak yapılmıştır. Söylem analizinin ana teması metin ya da 
konuşmaların içinde varsayılabilen, oynanabilen ya da altta yatan toplumsal yapılardır. Söylem analizi,  
insanlar iletişimi gerçekleştirdikleri zaman vurgu, konuşmanın yavaşlaması, metafor kullanımı, etkileri 
göstermek için belirli kelimelerin seçimi gibi kullandıkları araç ve stratejilerin pek çoğu ile ilgilen ir. 
Söylem toplumu etkiler, toplum da söylemi oluşturan gruba güç ve yönetimi teslim eder (Boz,2010:25). 
Siyasi söylemde tümce yapısı ve sözel edim arasındaki ilişkide ortaya çıkan sosyal içerik, siyasetin 
"güç" kavramıyla olan bağlantısını gösterir. “Güç” kavramının çeşitli dışavurumlarının yer aldığı siyasi 
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söylem de, bu açıdan bakıldığında soyut ve belirsiz anlamların açığa çıkmasına neden olur. Dil yoluyla 
siyaset yapmak, siyasetin geçerli tek aracıdır. (Boz,2010:25-26). Bu anlamda dili kullanabilen,  
seçmenini hipnotize eden bir siyasi iktidar uzun yıllar hâkimiyetini devam ettirebilmektedir. Söylem 
analizinde dilbilimsel özellikler önem arz ederken, sosyo kültürel bağlamda ne ifade ettiği de bizim için 
önemlidir. Nitekim iktidarın söylemleri sosyo kültürel anlamda çeşitliliğe sahip bir toplumu 
ilgilendiriyorsa burada söylemin etkisi çok daha önem teşkil etmektedir. Türk toplumunu sosyo kültürel 
çeşitliği bağlamında değerlendirmek için "alaşım "kavramını kullanmak yerinde olacaktır. Alaşım 
kavramı, kimya biliminde kullanılan bir terimdir. En az iki maddenin birbirine karışmasıyla ortaya çıkan 
yeni bir maddedir. Ancak bu maddenin en önemli özelliği karışıma giren her iki madde de son oluşan 
maddenin içinde özelliklerini tamamen koruyabilmesidir. Türk toplumunu bu anlamda 
düşündüğümüzde, içinde bulunan çok fazla farklı yapıda insanın birbiri içine geçmesiyle oluştuğu bir 
yapı aklımıza gelir. Bu yapıya sahip ülkelerde topluma iktidar olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Tüm 
azınlıklara ya da çoğunluklara eşit mesafede olmak, temsiliyet sınırlanırın belirlenmesinde birçok 
sıkıntıya sebep olabilmektedir. Toplumun yapılan bu analizinden sonra iktidarın temsiliyet alanı da bu 
analizin ışığında yapılması daha sağlıklı bir analizin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Teorik bir 
çalışmaya dayanan metin ayrıca iktidar partisinin söylemlerinin analizi için miting videoları 
incelenmiştir. Ayrıca "Millete Sesleniş" konuşmaları kapsamında Başbakanlık arşivinden 
yararlanılmıştır.  

6.Türkiye'de İktidarın Söylem Analizi  

Söylemin gücü yukarıda vurgulandığı üzere, temsiliyet sınırlarının belirlenmesinde etkilidir.  
Türkiye’de iktidar olgusu son on iki yıldır ön plana çıkmış durumdadır. Bunun sebebi AKP'nin hiç 
kuşkusuz yürüttüğü istikrarlı tablodur. Siyasi hayatımızda önemli bir ilk olan bu iktidar partisi kuşkusuz 
her yönüyle incelemeyi hak etmektedir. bu bağlamda iktidarın özellikle yaptığı konuşmalarda kullandığı 
kavramlar son dönemde daha çok öne çıkmıştır. Kullanılan üslup birçok kesim tarafından eleştirilmes ine 
karşın, iktidarın herhangi bir kayba uğramaması da ayrıca bir tartışma konusudur. Biz burada iktidarın 
30 Mart yerel seçimlerinden yola çıkarak, yapılan mitinglerde öne çıkan konuşmalarını analizimize 
aldık. Miting konuşmalarını karşılaştırma amacıyla aylık iktidarın millete sesleniş konuşmalarından da 
yola çıkarak bir değerlendirme yaptık. Ortaya çıkan harita bize iktidarın söylemleri üzerinden temsiliyet 
alanı hakkında önemli analizler yapmamıza yardımcı olmuştur. 

İktidarın 30 Mart yerel seçimler kapsamında konuşmaları incelendiğinde söylemleri üç farklı 
alana ayrılarak değerlendirilebilinir. Birinci alan benimsenene alandır ki, burada iktidar partisinin 
kendine yakın gördüğü gruplar kastedilmektedir. Bunlar; "Benim" olarak gösterilen alanda yer 
almaktadır. 24 Mart 2014 tarihli İstanbul mitinginde “Ahh kardeşlerim…” “Başörtülü kızlarımız”, 
“Kardeşlerim”, “ Biz vatan,Millet, Bayrak yolundayız.”, “Biz önce halkın, sonra hakkın iradesine boyun 
eğdik.” “Biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.”gibi söylemlerle bahsettiğimiz benimsenen 
alanın kabaca bir sınırının çizildiğini görmekteyiz. Seçmen kitlesine yönelik bu sıcak konuşma birebir 
muhatap olarak gördüğü kimlikler özellikle vurgulu söylendiği görülmüştür. Bu alan AKP iktidarının 
söylemlerinde benimsediği kitleye seslenilen söylemlerde samimi bir üslup tercih edildiği alandır. Bu 
alan iktidarın hâkimiyet kurduğu, kendi seçmen kitlesinin yoğunlukla bulunduğu alandır. Bu söylemde 
ayrıca sahip çıkma vurgusu yapılmaktadır. Çünkü "benim" alanının kapsadığı söylemler, toplumsal 
tarihimizde kimi zaman ötelenmiş grupları da içermektedir. Bu anlamda iktidar, bu söylemleriyle bir 
zamanlar toplumsal alanın dışına itilmiş bu gruplara sahip çıkma mesajını da vermektedir.   

İkinci alan ise ilk alanın tamamen zıddı görünümündedir.  İstanbul mitinginden yola çıkarak 
örneklerimize devam edersek; “Ne çevrecisi ya…”, “Bunlar Kaymak takım, İstanbul seçkinleri”, 
“Bunlarda o yüz yok”, “…geziciler bunu bilmeyebilir.”Öne çıkan kavramın "bunlar" oluşu bu alana 
"ötelenen" ya da "dışlanan" bir anlam yüklemektedir. “Yolsuzlukların belediyesi CHP”, “Seni SSK’daki 
yolsuzluklarınla tanıyoruz”, “CHP kirlilik demektir, yolsuzluk demektir, susuzluk demektir.” 
(https://www.youtube.com/watch?v=tw-dlOXqfYM, 20.10.2014). Ayrıca "Cehape" olarak açılan 
alanda da iktidarın, muhalefete kesinlikle haklılık alanı ayırmamaktadır. “Ey CHP’ye gönül veren 
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kardeşlerim! Siyaset birinci parti olmak için yapılır, siz hep böyle arkadan nal mı toplayacaksınız?” 
Ankara mitinginde ise, “ Millete zulmeden CHP”, “Solcu gibi görünürler, dinci gibi görünürler”, “CHP 
kafası değişmez.”  “Faşizim, ırkçılık genlerine işlemiştir.” “CHP genel müdürü” gibi oldukça net 
ifadelerle muhalefet partisine yönelik söylemler vardır (https://www.youtube.com/ 
watch?v=uj8Z2qKXt5E, 20.10.2014).  Muhalefetin kendisinin yanlış, hatalı bir zihniyet oluşturduğunu, 
"zihniyet" olarak kullandığı kavramla, kendi iktidarının tamamen düşmanı olarak gördüğünü 
vurgulamaktadır. Mitinglerde özellikle bu alanı kapsayan bir kavram, topluluk tarafından protesto 
ettirilmekte, ıslıklarla bu grupların toplumsal alandaki varlığı, seçmen kitlesi tarafından da tepki 
görmektedir. “Bunun eline üç koyun verin kaybedip gelir.” Söylemi de dikkate değerdir. Bu söylem 
iktidarın dilinin oldukça sade, seçmen kitlesinin rahatça anlayabileceği bir dilin seçilmesi söylemin kitle 
üzerindeki etkisini arttırmaya yönelik bir etki yaratmaktadır. Burada söylemin gücünü tüm kitleye nüfuz 
ettirme düşüncesi söz konusudur. İlk alanın tersine kendinden olmayanı, hâkimiyet alanın dışında tutma 
vurgusu söz konusudur. Seçilen kavramlar sayesinde, bu alanının iktidar tarafından benimsenmediği, 
hâkimiyetin tamamen tahakküm haline geldiği bir alan olarak değerlendirilebilinir. İktidarın, elinde 
bulunan güç aracılığıyla toplumsal alanın dışına itilmesi gereken bir alan olarak da değerlendirilebilir.  
Ötekileştirmenin yapıldığı, toplumsal alaşımın özüne ters söylemlerin benimsediği bir alandır. Bu alana 
mensup kişiler, iktidarca toplumun problemli kesimi oluşturmaktadır. Seçilen kavramlar toplumsal 
ayrışmanın Türk toplumunda kesin bir çizgiyle bölündüğünü ortaya koyan önemli bir göstergedir.  
Üçüncü alan olarak adlandırdığımız alan da "düşman" alandır. Bu alanda iktidar söylemleriyle 
mevcudiyetine yönelik tehlikeli gördüğü gruplara söylemeleri bu alanı oluşturmaktadır. Alan dış 
mihraklar olarak ele alındığında ülkenin en önemli düşmanları olarak görülmektedir.  “Bunlar sizi 
sömürdüler, sülük gibi sömürdüler, bizim helalimizi yediler.”, “…bu faşizan, baskıcı blok…”,  “ Bu 
ülkede ayrıcalık yok!”, “ Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi” gibi ifadeler ise 
ayrımın kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamak için seçilen söylemlerdir. Ancak özellikle bu 
kavramların sıklıkla tekrar edilmesi sayılan gruplar için ayrımcı bir ifade olduğu için sıklıkla 
eleştirilmektedir. Söylemler de bu yönde sertlik göstermektedir. Miting alanlarında özellikle bu 
kavramları daha yüksek bir sesle ifade eden iktidar, bu alanın toplumun kendisi için de tehlikeli 
olduğunu ifade etmektedir. "Millete Sesleniş" konuşmalarında ise ön plana çıkan kelimeler ise 77 
milyon, Birlik, Bizim, Allah, Dua, Terör vb. gibi olmuştur 
(http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=4&Id=12551, 12.10.2014).Bu kavramlardan 
yola çıkılarak yapılacak analiz de şu şekilde olmaktadır: Millet sesleniş konuşmaları tv'den toplumun 
tüm kesimlerine hitaben yapılan konuşmalardır ve bu konuşmalarda daha çok birlik beraberlik mesajları 
verilmesi gerekmektedir. Bu politika, iktidarın, toplumun her kesiminin iktidarı olduğuna inandırılmas ı 
amaçlanmaktadır. O sebepledir ki seçilen kavramlar daha çok bütünlüğü koruyucu ifadeler seçilmiştir.  
Her iki söylem arasındaki farkın nereden kaynaklandığı sorusuna şöyle bir cevap verilmektedir. Miting 
konuşmaları AKP'nin kendi seçmen kitlesine yöneliktir, kitlesini ikna etme amacı taşımaktadır ve oy 
kaygısıyla yapılan konuşmalardır. Millete sesleniş konuşmaları ise tamamen bütünlüğü korucuyu, 
iktidarın temeldeki anlamına yönelik söylemlerden oluşmaktadır. 

            7. Sonuç ve Değerlendirme  

Yukarıda verilen harita bağlamında ortaya çıkan görüntü, iktidarın Türkiye de bir temsiliyet 
problemiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Özellikle sunulan bu söylemlerin amacı iktidarın 
ilk yıllarında benimsediği devlet politikasına çok uzak kalındığının bir kanıtıdır. AKP iktidarı çıkış 
yıllarında her türlü vesayetin önüne geçileceğini, imtiyazın hiç bir çeşidinin kabul edilemez olduğunu 
vurgulamıştır. Ancak yukarıdaki harita bu politikanın sadece söylemlerden ibaret kaldığın ın 
göstergesidir. Türkiye'de AKP iktidarı muhafazakâr bir düşüncenin temsiliyetini kapsamaktadır. Ancak 
bu temsiliyet iktidarın kabul etmediği bir tanımdır. AKP iktidarı kendi söylemlerinde 77 milyonun 
iktidarı olduğu vurgulamaktadır. Bu kapsam çerçevesinde iktidar partisinin kendine görev edindiği bir 
devlet politikası geliştirmiştir. Bu politika kapsamında, her türlü vesayetin ötelendiği, halka hizmetin 
öne çıkarıldığı söylemler benimsenmiştir. Ancak son dönemde yaşanan toplumsal olaylar bu vesayetin, 
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iktidarın bizatihi kendi gücünü hâkimiyet alanın belirlenmesinde kullanıldığı görülmüştür. Ortaya çıkan 
toplumsal hareketlerde iktidarın benimsediği tavır, güçlü devlet geleneği gereği devletin varlığın ı 
koruma amaçlı olmuştur. Güçlü devlet geleneği gereği çıkan toplumsal hareketlerde iktidar kendi 
alanının güvenliği sağlamak amaçlı politikalar ortaya koymuştur.Gezi direnişinin en önemli 
sonuçlarından biri AKP iktidarının benimsediğini öne sürdüğü, vatandaşını tanımlayan, biçimlendiren 
ve on tercihler dayatan değil; vatandaşın tanımladığı, denetlediği ve şekillendirdiği "hizmet devleti" 
anlayışının gerçekleri yansıtmadığını göstermesiydi. Tam tersine, demokratik hak ve özgürlükleri sözlü 
ve fiziki şiddet kullanarak engellemeye yönelik dayatmacı ve otoriter bir iktidar zihniyetiyle karşı 
karşıya bulunduğumuzu yaşayarak öğrendi Türkiye halkları (Yalman,2014: 41). Bu değerlendirme bize 
açıkça göstermektedir ki iktidar söylem pratiğinde her ne kadar etkili olsa da toplumsal anlamda 
ayrışmanın önüne geçemediği, aksine bu ayrışmaları körüklemektedir. Yukarıdaki söylem haritasından 
yola çıkılarak yapılacak bir iktidar temsiliyet tanımı bize şöyle bir tablo ortaya çıkarmaktadır: toplumsal 
hayatın sınırlarının iktidarın kendisi tarafından belirlendiği, ayırıcı ve ötekileştirici bir üslubun özellikle 
seçildiği görülmektedir. Bunlar doğrultusunda toplumsal alanda ayrışmaların yola açacağı düşmanlığı 
körükleyici bir tavırla toplumsal gruplara seslenme söz konusudur. Tüm bunlar bize iktidarın 
temsiliyetinin sınırlarının tüm toplumu kapsamadığı, sorunlu bir iktidar modeli sunmaktadır. Ayrıca 
söylemlerin, iktidarın siyasal şiddetinin etkisini de göstermektedir. Sahip olduğu iktidar gücünün, siyasi 
alanların dışına taştığı, toplumun her alanına müdahale etme yetkisini kendine veren bir iktidar 
anlayışımızın etkili olduğu görülmektedir. Burada yukarıda bahsedilen gözetleme modeli olarak 
Panoptikon değerlendirmesi yerinde olacaktır.Panoptikon her ne kadar bir hapishane modeli olsa da 
günümüz iktidarlarının tanımlanmasında kullanılabilir. Özellikle Türkiye’de son dönem iktidar 
eylemleri bunun en doğru kanıtıdır. Panoptikonun temel özelliğinde iktidarın gözü, haklını denetlemeye, 
gözetlemeye çevrilmiştir. Söylemleri üzerinden genel bir değerlendirmeyle AKP iktidarı halkının tüm 
yaşam alanlarının üzerine konuşarak, toplumun sınırlarını kendi belirleyerek tam bir gözetleyici,  
denetleyici iktidar modeli olduğunu göstermektedir. 
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