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1. KENTSEL DEGİŞME İLE İLGİLİ BİLGİ KAYNAGI OLARAK-NÜFUS: (1)
Börge ve kent plancıları, yerleşme sisteminde . yapısal bir değişiklik yapmak istediklerinde mevcut mekan organizasyonunun niteliği. ve değişme
yönü hakkında etraflı bilgiye gereksinme duyacaklardır. Bir yerleşme sisteminin tümü ve onu oluşturan tek tek elemanlar, karşılıklı ilişkiler ve etkileşimlerle değişmeye uğrayacaklardır. Bu süreç büyük ölçüde üretim, ulaşım ve haberleşme teknolojisinin düzeyine, niteliğine ve bunlardaki geliş
melere bağlı olmaktadır. Bu gelişmeler yerleşmeler arasındaki ilişkileri ve
yerleşme örüntüsünü büyük ölçüde etkilemektedir. Nüfusun mekansal dağılımı da bu gelişmelerin niteliğine bağlı olmaktadır. Yerleşmeler arasın
daki nüfus dinamikleri ana değişme dinamiklerinin göstergelerinden sadece
·
biridir.
c e biri olduğu halde, ger~~ bilNüfus, değinildiği gibi göstergelerden sade_
gi olarak sağlanmasındaki kolaylık, öte yandan hem bağımlı hem bağım
sız değişken olma özelliği; yani, bir taraftan değişmeye en duyarlı ve süratli cevap veren değişken olması, aynı zaman da kendisinin de zaman zaman değişmenin yönünü belirlemesi nedeni ile önemli bir veri kaynağı haline gelmiştir.
Türkiye'de nüfus verileri yaygın olarak, kır-kent ayırımında (ya da kentleş
menin tanımlanmasında) ve yerleşmenin niteliğinin saptanmasında ölçüt
olarak kullanılmaktadır. Bir yerleşmenin nüfusunun belirli bir büyüklüğe
ulaşması, genellikle o yerleşmede yaşayanların yaşam biçimlerinde bir değişiklik olduğunun göstergesi sayılmakta ve yerleşmenin niteliği ile nüfus
büyüklüğü arasında özdeşlik kurmak yaygın bir uygulama olmaktadır.
İdari kademeleme, herhangi bir yerleşme sistemi içindeki hiyerarşik ve iş
levsel bütünlük olduğu durumlarda anlamlı olabilmektedir. Böyle bir tutarlılığın olduğu durumlarda, yerleşmenin işlevi, idari kademedeki yeri ve nü-·'
fusu arasında bir ilişki .kurmak mümkün olabilmektedir. Ancak, Türkiy,e gibi çok hızlı tempoda değişen bir toplumda idari kademe ile yerleşmenin ·
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niteliği

ve nüfus

büyüklüğü arasındaki ilişkiler

büyük ölçüde alt-üst oldu-

ğundan bu tür tanımlamalar da . işlevini yitirmiş ve nüfusa bakarak yerleş

menin

niteliği hakkında

karar vermek daha da yaygın bir uygulama olarak

kullanılmaya başlamıştır (2).

Sosyolojik anlamda ' köy", kasaba" ve "kent", kentleşme ve sanayileş
menin belirli bir aşamasında ortaya çıkan mettopoliten kent" gibi kavramlar yerleşmelerin toplumsal sistem içindeki işlevleri, üretimin niteliği ve üretimin denetimi, eşgüdümü gibi yapısal bazı özelliklerine bakılarak tanım- ·
!anmaktadır (3). Bu yerleşmeler, işlevlertndeki farklılıklarının yanısıra, farklı yaşam biçimlerinin de görüldüğü sosyolojik birimler olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamada yerleşmelerin kendi fiziksel sınırları içindeki özellikleri kadar etki alanı ve etki biçim·ı gibi kavramların da gündeme gelmesine neden olmaktadır.
1
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Genellikle, kendine yeterli izole birimlerin olduğu, ·yerel pazar için üretim
yapan, sosyal-ekonomik ve kültürel düzeyde ulusal bütünleşmenin olmadığı toplumlardaki yerleşme yapısı ve nüfusun mekansal dağılımı ile sanayileşmenin belirli bir evresine ulaşmış toplumların yerleşme yapısı ve nüfus dağılımının birbirinden farklı r:'!acağı aç ,i\t ır. Türkiye gibi, bfr yandan geleneksel yapının yerleşme düzenini yansıtan 'il" bazına dayana n bir idari
yapının olduğu, diğer yandan sanayileşmenin belirli bir evresiı'-:de · ortaya
çıkan ve ~tki alanı ve etki biçimi bakımından geleneksel il'' tanımına uyillayan metropoliten kentlerin oluştuğu bir toplumda nüfus verilerinin sağ
lıklı olarak değerlendirilmesi ancak toplumsal yapının ve değişiminin teme
nitelikleri konusunda etraflı bir bilgi birikiminin olmasına ve kavramsal bir
çerçevenini oluşturulmasına bağlıdır.
1
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2. KENTSEL GELİŞME MODELİ:

1

Marmara Bölgesindeki kentsel gelişmenin incelenmesi sırasında Peter Hall'un birçok metropoliten kentin gelişme sürecini gözleyerek ve tamamen: :olgulara dayanarak geliştirilmiş olduğu modelden yararlanılacaktır (1984).
Hall'un kentsel gelişme modeli, metropoliten kent ve çevresindeki diğer
kentsel ve kırsal alanlardaki nüfus hareketlerini belirli bir bütünlük içinde
değerlendirmesi, bunların nüfus artışı ve nüfus hareketleri, yönünden karşrlıklı etkileşimini göstermesi bakımından ilginç bir model olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hafi modelinin oluşturulması sırasında sanayi toplumlarının
geçirmiş olduğu teknolojik yapı değişikliklerinin kentsel örüntüde oluştur
duğu . değişikliklere ağırlık vermekle birlikte, model, sonuçta gelişmenin çeşitli evrelerinde değişen nüfus hareketlerini göstermesi bakımından sadece 'nüfus" verilerine dayanarak da bazı karşılaştırmalar yapılmasına olanak verdiğinden uygulanabilir olarak görülmüştür.
1

Hall, kentsel gelişme evrelerini beş. aşama olarak ele
maları özetleyecek olursa (Bk.Şekil 1):
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almaktadır.

Bu

aşa

Birinci Aşama: Kır-kent göçünün hızlandığı aşama olarak görülmektedir. ·
Kentsel gelişmenin bu ilk aşamasında kırsal kesimdeki demografik dönüşüm (yüksek doğurganlık ve azalan ölüm oranları) nedeni ile nüfus artışı
hızlıdır. Bunun yanında, tarımsal alandaki teknolojik değ,şme kırsal kesimde işgücü fazlasını ortaya çıkartmıştır. Kentleşme daha çok sanayinin yoğunlaştığı alanlara, büyük kentlere doğrudur. Diğer kentler geleneksel merkezler olarak henüz fazla sayıda nüfusu kaldıracak iş yapısına sahip değil
lerdir ve göreli olarak nüfus kaybetmektedirler. Büyük kentler ise hem kendi,
hem çevre illerin, hem de diğer illerin kırından nüfus çekmektedirler. Hall,
bu durumu, büyük kentler için "mutlak merkezileşme", diğer kentsel alanlar
için ise "nüfus kaybı yolu ile merkezileşme" olarak adlandırmaktadır.
İkinci Aşama: Sanayinin yaygınlaşma dönemidir. Sanayi hem büyük kentlerde, hem de diğerlerinde gelişmeye devam etmektedir. Bu dönemde bü. yük kentlerin merkezi ve çevresi nüfus kazanarak daha büyük bir hızla büyümektedir. Buna karşılık çevredeki kentlerde de göreli bir canlanma görülmekte, ve kentleşme kentsel al~n içinde yaygınlaşarak sürmektedir. Hall ,
bu dönemi büyük kentler için "göreli merkezileşme", diğer kentsel sistemler
için ise "mutlak merkezileşme" olarak nitelendirmektedir.

Üçüncü Aşama: Bu ..aşamada büyük kentlerin metropoliten kent haline dönüştüğü dönemdir. Uretim ve haberleşme teknolojisindeki değişme sonucu sanayi yerseçimi kurallarında da önemli değişmeler gerçekleşmiş ve
ölçeği büyüyen sanayi kent merkezlerini terketmeye başlamıştır. Bu dönemde sanayi gerek metropoliten kentin çevr.;sine gerekse diğer kentsel
alanlara yeni teknolojinin gerektirdiği ölçeklerde yerleşmektedir. Bu yaygınlaşmaya karşılık, bu toplumlard a ortaya çıkan önemli bir gelişme büyük
kentlerin hızlı büyümelerinin sürmesidir. Bu.nüfus artışınırJ kaynağı sanayi
ile birlikte· artan üretim hacminin denetimi, pazarlanması, dağıtımı ve finansmanı gibi konuların öriem kazanması ve merkezi iş alanlarının hizmet sektöründe çalışan gruplara yeni işlanları sağlanmasıdır. Bu evrede en büyük
kent "göreli yaygınlaşma", diğer kentsel sistemler ise "göreli
merkezileşme'' dönemindedirler.
Dördüncü Aşama: Hizmet sektörünün gel_işmesi ile birlikte metropoliten
kent merkezinin nüfus kaybetmeye başladığı, çevreşinin ise büyüme· hızı
nın düştüğü dönemdir. Bu dönemde orta büyüklükteki kentlerin nüfusu gerek merkezleri gerekse çevreleri ile birlikte metropoliten alandan daha hızlı
bir oranda artmaya başlam~ştır. Hall'un "mutlak yaygınlaşma" diye adlandırdığı süreçte artık metropoliten kentin kendisi de orta büyüklükteki kentlere göç vermeye başlamıştır. Bu kentler ise "göreli yaygınlaşma" dönemine girmiş ve çevreleri merkezlerinden hızlı artmaya başlamıştır.
Beşinci Aşama: 1970'1i yıllardan sonra ileri sanayi toplumlarında gözlenen kentsel gelişme aşamasını göstermektedir. Bu dönem özellikle iletişim teknolojisindeki değişme ile birlikte bu ülkelerde metropoliten kentlerde daha önce büyük bir nüfus grubuna iş alanı sağlayan hizmet sektörün-

517

.

-!

de görülen değişmelerin etkisini aksettirmektedir. Denetim merkezileşip yoğunlaştıkça, hizmet sektöründe denetlene bilir olan ve rutinleşmiş bazı
işler, bir zamanlar sanayide görüldüğü gibi metropoliten merkezlerin dışı

na kaymaya başlamıştır. Merkezi iş alanlarına daha önce büyük bir baskı
yapmakta olan hizmet sektörü, yeni yerini ararken sanayi gibi bazı altyapı
olanakları gerektirmediği için bu yeni yaygınlaşmanın yönü farklı olmuş
tur. Büyük ve orta bqy kentlerin büyüme hızı durmuş, buna karşılık küçük
. kentsel yerleşmeler ve kırsal alanlar yeniden nüfus kazanmaya başlamış
tır. Bugün birçok sanayi toplumunun planlama sorunlarının odağını bu yaygınlaşma oluşturmaktadır.·
·
Kısaca, Hall'unmo deline göre, kentleşmenin yönü başlangıçta büyük kentlere ve çevresine, daha sonraki aşamalarda ise buradaki gelişmeden etkilenerek orta büyüklükteki kentlere, en son aşamada ise kırsaJ. alanlara doğru
yaygınlaşarak sürmektedir.

Görüldüğü gibi gerek metropoliten kentin kendisi, gerekse çevresindeki orta
büyüklükteki kentler ve tüm bu alanlardaki kırsal yerleşmeler, kentsel gelişmenin çeşitli evrelerinde birbirlerine bağımlı olarak kentleşme örüntüsü. nün çeşitli parçalarını oluşturmakta ve ancak bütünüyle ele alındıklarında
anlamlı bir temele oturtulabil mektedir.
Hall kendi modelini çeşitli ülkelere uygulamış ve bugün dünyadaki birçok
olan ülkenin kentsel gelişme evrelerinin birinci ve ikinci aşa- ·
malarında olduklarını, Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin ikinci ve üçüncü
aşamalarda olduklarını, Orta-Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin dördüncü
ve beşinci aşamalarda, İngiltere ve Birleşik Amerika'nın ise beşinci aşamada olduklarını ileri sürmektedir (1984). ·
·
gelişmekte

3. KENTSEL GELİŞME MODELİ VE MARMAR A BÖLGESİ
Hall'un dünya metropoliten alanlarının gelişimi üzerinde ortaya attığı sözü
edilen modelinin İstanbul metropoliten alaoındaki gelişmelere uygunluğu
nun tartışıldığı bu çalışmada amaç, bu modelin yeni ~orular uyandırabil
mesini sağlamaktır, Türkiye'ni n özgül koşulları içinde lstanbul metropoliten alan gelişiminin modelden farklı özellikleri olabilir. Ancak, yeni ve daha geçerli bir gelişme modeli, varolanların incelenmesi ile ortaya çıkacak
tır. Bu bakımdan, sunulan çalışmanın önceki bilgileri yadsıdığı, yeni bilgiler üretebildiği yönlerine ağırlık verilmelidir.

İstanbul metropoliten alam ve çevresindeki yerleşmelerin gelişmelerinin özgül koşulları muhakkak ki bu nüfus çalışması yanında yapılması gerekli olan;
sanayiin çapı, teknolojisi, dağılımı ve yayılma biçimi; merk.ez işlevlerinin
niteliği, yoğunlaşma ya da yaygınlaşma eğilimleri gibi birçok çalışmanın
sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada nüfus değişkenlerinin dışına
çıkılmamaya özen gösterilmiştir. Modelin nüfus dışındaki gelişmelerle uygunluk ya da farklılıkları ~u tür çalışmaların yapılmasıyla daha belirginlik

· · kazanacaktır.
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Bu çalışmada Hall Modeli Marmara Bölgesine iki şekilde uygulanmıştır:
Birincisinde, Marmara Bölgesinde 1955-85 döneminde gözlenen kentsel
gelişmeler Hall modelindeki aşamalarla karşılaştırılarak incelenmiştir.
İkincisinde, 1~80-85 dönemindeki nüfus gelişmeleri incelenerek İstanbul
ve diğer kentsel yerleşmelerin Hali modeline göre bulundukları aşamalar
ve buna dayanarak İstanbul Metropoliten Alanına dahil olan yerleşmeler
saptanmaya çalışılmıştır.

3.1. Marmara Bölgesinde Kentsel

Gelişme

ve Göçler

İstanbul ve Marmara Bölgesindeki kentsel gelişme eğilimleri, 1955-85 yıl

onar yıllık dönemler olarak incelenmiştir (4). Her on yıllık dönem içinde İstanbul'un metropoliten alan oluşumunun yehi bir aşamasına
11
girdiğine ilişkin ipuçları vardır. Ancak, bu onar yıllık dönemlerin genel" ·
eğilimleri gösterdiğini, değişim tarihlerinin tam olarak aşamalara denk düş
meyebileceğini ve bazı aşamaların ise onar yıllık sürelerden daha uzun olabileceğini belirtmek gerekir.
ları arasında

Bilindiği üzere dönemin başlangıç yıllarında doğal nüfus artışı İstanbul'da

ülkenin diğer yörelerinden daha düşüktür. Ancak dönem sonuna doğru gelen göçlerin niteliği doğurganlık oranını yükseltmiştir. (Shorter ve Macura,
1983, HNEE, 1987). Dolayısıyla dönem başında kentsel gelişim eğilimleri
büyük ölçüde göç örüntülerindeki değişmelerle açıklanabilir. Dönem sonuna doğru ise doğurganlık artışlarının etkisi de artmaktadır. Bu çalışma
da, 1985 Nüfus Sayımının sosyo-ekonomik özelliklerine göre dökümleri henüz yayınlanmadığı için 1975-80 dönemine kadarki göç tahminlerinden ya·
rarlanılmıştır. (5).
İstanbul'un gelişiminde Hail modelinin uyarlanmasına neden olan iki önemli

gözlem söz konusudur:
(1) 1955-80 dönemi içinde
göstermektedir.

yapılan

tahminler, göç örüntüsünün

değiştiğini

(2) Yerleşme merkezlerinin nüfus gelişmeleri, hem zaman içinde, hem de
bölge içinde fiziksel konumlarına göre değişme göstermektedir. Ancak bu
değişim, önceki kuramlarda varsayıldığı gibi doğrusal bir gelişim değildir.

a) 1955-65 Dönemi:
1950'lerde Marmara Bölgesinde kentleşme düzeyi ülke ortalamasından yüksektir. Bunun başlıca nedeni İstanbul'dur. 1955'de İstanbul, bir mi!yonu
aşkın nüfusu ile ülkenin en büyük kentidir. Aynı dönemde, bölgede lstanbul'un c;tışında nüfustr20 binin üstünde altı yerleşme - merkezi daha bulunmaktadır.' Bursa, İzmit, Adapazarı, Edirne, Balıkesir ve Bandırma. Toplam
nüfusun yüzde 31 'ni İstanbul'da oturanlar, yüzde 7'sini ise sayılan merkezlerde oturanlar oluşturmaktadır. Nüfusun yüzde 56'sı, 10 binin altında
ki küçük yerleşmelerde oturmakta ve· tarımla uğraşmaktadır.
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Marmara Bölgesi Osmanlı Döneminden beri nüfus hareketlerinin yoğun ol. duğu bir bölgedir. Balkan savaşı sırasında ve bunu takip eden yıllarda, daha sonra 1950-55 döneminde, özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen Türk nüfusu büyük ölçüde Marmara Bölgesine yerleştirilmişlerdir (Arı,
1959).. 1955 Sayımında Trakya illerinde nüfusun beşte birinin yurt dışı doğumlu olduğu gözlenmiştir. Yine aynı tarihlerde, bu bölgeden özellikle İs
tanbul'dan yurt dışına göçlerin olduğu da bilinmektedir.
1950'den sonra yüksek ölüm düzeyinde hızlı düşmeler ve buna bağlı olarak da o tarihe kadar rastlanmamış ölçüde, yüksek bir nüfus artış hızı görülmüstür. 1940-45 döneminde binde 9 civarında olan nüfus artısı 1955-60
da en 'yüksek düzeyine erişerek binde 28'i aşmıştır. (Shorter ve Macura,
1983). Bu demografik değişme sonucu ortaya çıkan iç göç hareketleri, Türkiye' de yerleşme yapısını değiştirecek nitelikte olmuştur.
İç göç hareketlerinin başlangıç yılları olan 1950 sonrası i!e ilgili göç . çalış
bu yıllarda göç akımlarının genellikle köylerden lstanbul, Ankara
ve lzmir gibi büyük kentlere doğru olduğunu belitmişlerdir (Tümertekin,
1961 ). Böyle bir göç örüntüsü, 19. yüzyıl sonunda Ravenstein'in ileri sürdüğü gibi bir kademeli göç hareketinin, yani köyden, kasabaya ve kasabadan en yakın kente ve daha sonra da büyük kente olan çok aşamalı bir
göç örüntüsünün varlığını yadsımaktadır (Ravenstein, 1889).
mal.arı,

Bu dönemde, özellikle az gelişmiş ülkelerde, tek aşamalı bir göç örüntüsünün olduğu. ve dolayısiy.le yerleşmeler arasında ara kademelerin olmadığı, yalnızca gittikçe büyüyen büyük kenflerle köylerin bulunduğu, sanayi
toplumlarındakinden farklı, bir yerleşme biçiminin ortaya çıktığı savı benimsenmiş görünmektedir. Nitekim, Tümertekin, 1950 sonlarında İstanbul ve
İzmir kentlerinde yaptığı çalışmalarda tek aşamalı göçün yaygın olduğunu
ileri sürmektedir (Tümertekin, 1961 ). Gerçekter1 de daha dönemin başlan
gıcından yüksek.bir iÇ göç oranına sahibolan lstanbul'un nüfusu bu göçlerle daha da hızla artmış ve iki milyonu aşmıştır. Cerit'in tahminlerine göre 1950 yılında yüzde 40 olan iç göç oranı-o tarihe kadar o ile başka illerden yapılan göçlerin o ilen "de facto" nüfusuna oranlanması-, 1965'te yüzde
55'e yükselmiştir (Cerit, 1986) Bunun yanında bölgenin diğer kentsel merkezlerindeki artış daha yavaş olmuştur (Çizelge 1).
Buraya kadar İstanbul'un Hall'un modelinde metropoliten alan gelişiminin
ilk aşaması olarak tanımladığı en büyük kent görünümünde olduğu
ileri sürülebilir. Hall da bu safhada köylerden en büyük keı:ıte doğru
tek aşamalı bir göçün varolduğunu ve genel olarak toplumun çoğunluğu
nun tarımla uğraştığını varsaymaktadır. Bu aşamada bir metropoliten alanın ortaya çıkabilmesi için en büyük merkezin diğer kentsel sistemlerden
daha hızla büyüyor olması gerekmektedir. Böylece, en büyük merkezde ·
"mutlak merkezileşme" yolu ile büyüme, diğer kentsel sistemlerde ise "kaybederek merkezileşme" nin görüleceğini kaydeden Hall, temel olarak kent~
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sel sistemlerde doğurganlığın düşük olduğu varsayımını yapmaktadır.
Oysa, Türkiye için bu dönemin en belirgin özelliği, kentli nüfusun Marmara Bölgesinin dışındaki yörelerde daha hızlı artmış olmasıdır (Çizelge 1).
Bu farklılığın önemli bir nedeni, özellikle bölge dışındaki diğer illerin doğal
artış hızJarı ile büyümeleridir. Ayrıca, Marmar.a Bölgesi dışında kalan Ankara ve lzmir gibi çekim merkezleri de bu dönemde lstanbul gibi kırsal göç
almışlardır. Marmara Bölgesinde ve İstanbul'da doğal artış hızı düşük ve
kentleşme düzeyi yüksektir. Her iki faktör de kentleşme hızını, gelen göçlere karşın, aşağı doğru çekmektedir.
Bunun yanında, özellikle bir sonraki döneme göre Marmara bölgesine gelen göçlerin daha az olduğu da bir gerçektir. Bu eğilim İstanbul için de geçerlidir (llB, 1970,s.17).

b} 1965•75 Dönemi
İstanbul, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, başkentin Ankara'ya taşınması
ve tarımsal gelişmeye dönük politikaların ağırlık kazanması gibi nedenler- ·
le durgun bir dönem geçirmiştir. Ancak yine de kendi iç dinamizmi nedeniyle ülkenin · en önemli merkezi olma konumunu sürdürebilmiştir.
1960'1ardan sonra kentleşme ve sanayileşme politikalarının ağırlık kazanması ile lstanbul'unyeniden ön plana geçtiği, kent ve bölge planlama çalışmalarıyla gelişmesinin teşvik edildiği gözlenmektedir.. (Keleş, 1984;
BINPB,1971). (6)

1960 !ardan sonra göç örüntüsünün değişmesinin ve kentleşme hızının bir
önceki döneme göre artmasının aynı dönemdeki devlet politikaları ve sa·
nayi yatırımlarının artması ile tutarlı olduğu söylenebilir.
1960 sonrası, Türkiye'de bölgeler arası göçün hızlandığı ve büyük merkezlerin daha da büyüdüğü bir dönem olarak belirginlik kazanmaktadır. Bu
dönemde, İstanbul ulusal düzeyde en hızlı büyüyen bir kent niteliğini taşı
maktadır. Aynı zamanda, bölgede 1.0 binden büyük nüfus grubunda bulunan yerleşmelerde de oldukça yüksek bir nüfus artış hızı gözlenmiştir (Çizelge 1).
istanbul'a yeni gelen nüfusun daha çok belediye sınırları dışındaki kırsal
alanlara yerleştiği,. birçok eski köy,yerleşmesinin hızla nüfus kazanarak bü. yüdüğü ve buraların çok gecikmeli olarak belediyeleştikleri gözlenmektedir. 1975'1ere gelindiğinde İstanbul nüfusunun yüzde 65'nin merkez belediye sınırları içinde, yüzde 35'inin ise çevrede yaşadığı görülmüştür. Kentin çevresinin merkezinden hızlı büyüdüğü bu dönemde çevrede 27 bel~diye oluşmuştur (7). ·
·
Türkiye' de bu dönemde göç örüntüsünde de önemli değişmeler başlamış- .
tır. 1965 sonrası süregelen hızlı kentleşme olgusu ile en büyük kent olan
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İstanbul'un Ülke düzeyinde tek ya da birkaç çekim merkezinden biri olmadığı, aksine, Türkiye'de bölgesel düzeyde ve çeşitli kademelerde kentsel
.geWşmenin gerçekleştiği gözlenmiş ve tek aşamalı göç örüntüsü sorgulanmaya başlanmıştır. Bu bakımdan, Tanfer'in 1965-70 dönemi için yaptığı
iç göç çalışması örnek göst~rilebilir.

Tanfer, Türkiye'deki iç göçün kademeli bir örüntüye sahip olduğunu, illerarasr göçün daha çok büyük merkezlere dönük olduğunu, buna karşılık
bu göç hareketinde kır-kent göçünden daha çok, kent-kent göçünün önemli
olduğunu vurgulayarak Ravenstein'in göç kuramına benzer bir göç örün-·
tüsünün varolduğunu ileri sürmektedir (1983).
Tanfer'in çalışması Marmara bölgesindeki göç hareketleri üzerine ayrıntılı
bilgi s~ğlamamaktadır. Ancak bu dönem için yapılmış bir başka çalışmada
gerek lstanbul ve gerekse bölge için .benzeri sonuçları ortaya çıkarmıştır.
(HO, 1970). Bu bulgular bu dönemde lstanbul'un yalnız köylerden değil ülkenin çeşitli kademelerindeki yerleşme merkezlerinden göç aldığını - göstermektedir. 1965-70 döneminde İstanbul ülke içinde en fazla göc alan il
olarak belirginleşmektedir. (Yener, 1977; Kocaman ve Özaltın, 1985) Bir
anlamda bu dönem kent-kent göçünün belirginlik kazandığı dönem olmaktadır. Bundan bir dönem önce, özellikle yüksek doğal artış nedeniyle büyüyen, göreli olarak daha küçük kentsel yerleşmelerin artan nüfusu geçindirecek bir üretim yapısına kavuşmamış olması bu durumu etkilemiş olabilir. Dolayısıyla büyük merkezler göçün odaklaştığı merkezler olmuştur.
Bir önceki dönemin aksine, bu dönemde gerek istanbul'un ·gerekse tüm
Marmara Bölgesinin kentsel nüfus artış oranları ülkenin diğer yörelerindeki kentsel nüfus artışından daha yüksektir (Çizelge 1).
· Bu

gelişmeler,

Hall'un modelindeki metropoliten alan

gelişimin

ikinci

aşa

masındaki süreçlere uymaktadır. En bQyük kent merkezinin çok hızla bü-

yümesinin

yanında

diği aşamadır

bu.

çevresindeki
·

kırsal alanların

da kentleşme sürecine gir-

c) 1975-1985 Dönemi:
1975-1980 dönemine ilişkin yapılan analizlerde tek aşamalı göÇ örüntüsünün Türkiye .için söz konusu olmadığını açıkça göstermiştir. Çizelge 2, Marmara Bölgesine gelen "göçmenlerin geldikleri yerleşme merkezlerinin kademelenmelerine göre dağılımlnı göstermektedir. Görüldüğü gibi, bölgede en yaygın olan göç biçimi, kır-kent göçü değildir. Hemen her türlü yerJeşme merkezinden eşit oranda göç vardır. Hatta, il ve ilçe merkezleri kent
'olarak tanımlandığı takdirde, kentlerden gelen goçmenlerin her ilde büyük
çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.
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İstanbul kent bütününe gelen göçmenlerin yüzde 63'ü il ve ilçe merkezlerindendir. Buna reğmen, bölgede Sakarya ile birlikte "kentlerden" en az
göç alan il İstanbul olmaktadır. "Kentlerden" Bursa'ya göç edenlerin oranı yüzde 71 'e kadar çıkmaktadır.

1975-80 döneminde, sırasıyla Kocaeli ve İstanbul bölgede en yüksek göç·
alan iller olmuştur. Bu iki ilden sonra en yüksek içe göç oranına sahip il ·
.Bilecik'tir (Çizelge 2).
Bölgede dışa göç oranlarının da pek düşük olmadığına değinmek gerekmektedir. En yüksek dışa göç or.anına sahip il Bilecik'tir. Bunu Trakya Bölgesindeki iller takip etmektedir. lstanbul'dan dışa göç oranları sanıldığı kadar düşük değildir ve gelecekte daha da artacağı öngörülmektedir.
Marmara Bölgesine, 1975-1980 dönemi içinde, her yıl her bin kişiye 46 kigöçler yoluy~a eklenmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Ancak, bu
artış, Kocaeli, lstanbul ve Bursa illerindeki net göç oranlarının yüksekliğin
den kaynaklanmaktadır. Bölgedeki illerin yarısında göç yolu ile bir artış olmadığı gibi, bir azalma söz konusudur. Göç veren illerin merkezlerinin artmış olması genellikle kendi kırsal kesimlerinden aldıkları göçlerden dolayıdır.
şi

1975 yılında İstanbul' da 22 köy nitelikli yerleşme 1O binin üzerinde nüfusa
sahip .iken bu sayı 1980 de 28'e yükselmiştir. 1985 Nüfus Sayımında bu
yerleşmeler ve daha önce merkez belediye sınırları dışında olan Kartal ilçe merkezi, büyük şehir belediyesi sınırları içine alınmıştır. Aynı durum Bur~
sa, Kocaeli, Sakarya il merkez belediyelerinde de yaşanmıştır. Ancak, 1985
Nüfus Sayımı bugün bile metropoliten alan çevresinde hızla büyüyen küçük yerleşmelerin varlığını göstermektedir. Zamanla muhtemelen bu yerleşmeler de büyük şehir sınırları içine alınarak eritilecektir.
Metropoliten alan çevresinden uzakta olan küçük yerleşmeler ise farklı bir
göstermektedir. Bunlar, genellik!~ göç yolu ile nüfus kaybetmektedirler. Dolayısiyle, bölgede 1955 yılında nüfusun yüzde 47'si iki binden az
nüfuslu yerleşmelerde yaşarken bugün sadece yüzde 19'u yaşamaktadır.
eğilim

1975-1985 döneminde İstanbul'un nüfus artış hızı bir önceki döneme kı
yasla yavaşlamıştır (Çizelge 1). Bölgenin ve Türkiye'nin en önemli ili olma
özelliği sürmektedir. Bununla beraber, son dörıemlerde çevresindeki Kocaeli ve Bursa gibi diğer illerdeki hızlı kentsel nüfus artışı, İstanbul'un gerek Doğu Marmara Alt Bölgesi, gerekse bötgenin tümü içinde ve Türkiye
genelinde oransal önemini azaltmaya başlamıştır (Çizelge 3).
Bu dönemde, sanayi yatırımları giderek, özellikle İzmit Körfezinin çevres:nde yaygınlaştırılmış, ayrıca bir bölüfJlü Eskişehir karayolu çevresinde doğuya doğru uzanırken, boğaz köprüsünün yapımı ve Trakya illerinin kalkınmada öncelikli yöreler olarak kabul edilmesini takip eden yıllarda batı,
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ya, ' Tekirdağ ve çevresine

doğru yaygınlaşmaya başlamıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, sanayinin desantralizasyonuna karşın denetiminin merkezden İstanbul'dan yürütülmesidir. Böylece, İstanbul'
da sanayi ağırlıklı bir işgücü yapısından hizmet ağırlıklı bir işgücü yapısına
doğru geçiş gözlenmiştir (Köksal ve Özbay, 1987).
1975-1985 döneminde İstanbul'un Hall'un modelindeki üçüncü aşamaya
uyan kentsel gelişme örüntüsünün belirginleştiği görünm~ktedir. İstanbul
ve çevresindeki illerde, özellikle Doğu · Marmara Alt Bölgesinde, nüfusun
çeşitli kademelerdeki yerleşmelerde hızlı artış gösterdiği ve bu yörede büyük ölçüde, kentsel gelişmenin büyük merkezlerden çevreye doğru yayıl
maya başlamış olduğu gözlenmektedir. Bu alanlardan uzaklaştıkça, kentsel g-elişme daha çok, yerel büyük merkezlerde daha hızlı, çevrelerindeki
küçük yerleşmelerde ise daha yavaş olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, İstanbul ve çevresi metropoliten alan gelişmesinin üçüncü aşaması
na ulaşmışken, bölgede bu alanın dışında kalan kentsel sistemlerin geleneksel kentsel gelişme örüntüsünü sergiledikleri görülmektedir.

3.2. Marmara Bölgesindeki Yerleşmelerin Kentsel
ve İstanbul Metropoliten Alam

Gelişme Aşam·aıarı

Hall'un modeli kentsel merkezlerin nüfus artış hızlarını çevr_elerindeki daha küçük yerleşmelerin büyüme hızları ile karşılaştırarak gelişmelerinin belirli evrelerini belirlemektedir. Örneğin, merkez hızla artarken çevredeki küçük yerleşmeler nüfus kaybediyor ise bu merkezlerin "mutlak
merkezileşme" döneminde olduklarını kabul etmektedir. Ayrıca, metropoliten bölge .içindeki diğer kentsel sistemlerin en büyük kentin g.elişimini bir
aşama geriden takip ettiklerini belirtmektedir.
Hall'ı:m modeline dayanarak, Marmara Bölgesinde nüfusu 10.000'in üzerindeki 55 il ve ilçe merkezinin kentsel gelişim evreleri incelenmiştir. İnce
leme ile ilgili metodolojik varsayımlar Ek'de açıklanmıştır. Sonuçlar ise Çizelge 4 ve Şekil 2'de gösterilmektedir. Böyle bir incelemenin iki farklı amacı
~ulunmaktadır. Bunlardan birincisi bölgede yer alan ve modele dahil edilen 55 yerleşme merkezinin nüfus hareketleri açısından değerlendirildikle
rinde herbirinin içinde bulunduğu kentsel gelişme aşamasını saptamaktır.
İkinci olarak, nüfus verilerine dayanarak İstanbul metropoliten kentinin bölge merkezi olarak doğrudan etkilediği alanın sınırlarını saptamak amaç·
lanmıştır.
Çeşitli büyüklükteki yerleşmeler farklı nüfus gruplarında olsalar bile kentsel gel,işme açısından aynı aşamada olabilmektedirler. Bu, bir anlamda,
nüfus büyüklüğü ile yerleşmenin niteliği ara-sınd~ her zaman doğrusal bir
ilişkinin almadığını kanıtlamaktadır. Buna karşılık, lstanbul metropoliten alanına yakınlık ya da uzaklık çok daha anlamlı sonuçlar vermektedir. İstan-
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bul ve çevresindeki çeşitli büyüklükteki yerleşmelerin eğilimleri ile diğer
alanlardaki yerleşmelerin eğilimlerinin farklılığı açıkça ortaya çıkmaktadır.
Kentsel gelişmenin göreli merkezileşme ve göreli yaygınlaşma dönemlerinde olan merkezlerin çevrelerindeki kırsal alanlar diğer kırsal alanfardan
çok farklı niteliktedir ve doğrudan metropoliten kentin etkisi altındadırlar.
Hızlı kentleşme olgusunun kırsal alanlara yaygınlaşması sonucu buralarbelediyeleşemeden
daki küçük köy statüsünd~.ki yerleşmeler
kentleşmektedirler" (Köksal ve Ozbay, 1987). Bölge planlaması açısından
bu tür yerleşmelerin özel ilgi odağı olması gereği açıkça ortadadır.
11

Bölgenin diğer kesimlerindeki büyük ve orta büyüklükteki kentsel merkezler hala kendi kırlarından nüfus çekerek büyümelerini sürdürmektedir (Çizelge 2). Bu merkezlerin çevrelerindeki kırsal kesimler sürekıl nüfus kay~ .
beden klasik anlamda köy ya da kasaba niteliklerini koruyan, duragan yerleşmelerdir.

Bütün bunlar, yerleşmelerin nüfus artışlarının metropoliten bölgenin dışın
daki yerleşmeler klasik anlamda köy-kasaba-kentler olarak, metropiliten bölgenin içindeki yerleşmelere bir bütün olarak bakmanın daha anlamlı olabi·
leceğini göstermekted.ir.
Nüfus verilerine dayanarak yapılan incelemede lstanbul metropoliten
kentinin doğrud?n etkilediği üç il merkezi (Bursa, İzmit ve Adapazarı)
ve yedi ilçe merkezinin oluşturduğu alan, İstanbul Metropoliten Bölgesi olarak saptanmıştır. Ayvalık ve Edremit'in gelişme eğilimleri Metropoliten bölge
yerleşim merkezlerine benzemekle birlikte, bu kentsel yerleşmeler İstan
bul'dan çok, İzmir Metropoliten kentinin doğrudan etkisi altındadır (DPT,
1984) (Şekil 2). Metropoliten bölgenin genellikle Doğu Marmara Alt Bölgesine doğru yaygınlaşmış olduğu ancak, son dönemde batıya doğru da uzanmaya başladığ·ı görülmektedir.
Marmara Bölgesi'nde incelenen 55 il ve ilçe merkezinin 42'si henüz doğru
dan r:1etropoliten bölgenin içinde değildir. Ancak bu, sözü edilen merkezlerin lstanbul ile· etkileşim içinde olmadıkları anlamına gelmez. Kaldı ki, bu
yerleşmelerden bir kesimi çok yakın bir gelecekte metropoliten bölge içine girebilirler.

5. SONUÇ:
Nüfus, kentsel değişmenin bir göstergesidir. Elde edilmesi göreli olara~
kolay olan bu verilerden hareket ederek, kentsel .gelişmenin yaygınlığı, doğ
rultusu ve yoğunluğu hakkında önemli bilgiler edinilebilir. Ancak, nüfus verilerinin anlamlı bir biçimde yorumlanabilmesi için toplumsal yapının olu- ·
şumu ve değişmesi hakkında temel bir bilgi birikimin olması önkoşul niteliğindedir. Buna bağlı olarak, nüfus bilgilerinin topıumsal yapı. gelişmeleri
ile ilişkilerini açıklayan bir kavramsal model çerçevesinde açıklanması
· gerekir.
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Bu bildiride gelişme dinamikleri geleneksel kentten farklı olan metropo
liten kent ve çevresinde oluşan değişmeler, yalnızca nüfus faktörü dikkate
alınarak incelenmiştir. Burada amaç, hem Marmara Bölgesi
ndeki nüfus ha. reketlerinin önemli özelliklerini sergileyebilmek, hem de bir model çerçevesinde incelendiğinde nüfus hareketlerinin bölge planlaması çalışmal
arında önemli bir ağırlığı olabileceğini gösterm'ektir.
.
Peter Hall'un son yıllarda geliştirmiş olduğu kentsel gelişme modeli Türkiye' de daha önce uygulanmamıştır. Bu nedenle, bu bildiri bir deneme niteliğindedir. Ancak, model, daha önce sanayileşmiş topluml
ara uygulandığı
gibi Türkiye gibi hızlı bir toplumsal dönüşüm içindeki toplumlar üzerind
e
de denenmiştir. Hall'un savı bu modelin içerdiği kentsel gelişme aşamala

rının farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde gözlenebileceğid
ir. Yani, toplumsal değişmenin başlangıcında olan toplumlarda kentsel gelişmenin
birinci aşamasının, ileri sanayi toplumlarında ise kentsel gelişmenin son aşa
masının gözlenebileceği öngörülmektedir.
Bu model tamamen amprik gözlemlerden yola çıkarak geliştirilmiştir. Dotoplumsal değişmeye, özellikle teknolojik gelişmelere, paralel olarak değişen bu evrimsel kentsel gelişme modeli ileri sanayi toplumlarının
gelecekteki gelişmeleri hakkında öngörüde bulunamamaktadır. Ayrıca, benzer bir teknolojik gelişme düzeyi içinde bulunan toplumların kendi özgül
tarihlerinden dolayı en azından başlangıçta farklı bir yerleşme yapısına
ve
· geleneğine sahip olabileceklerini de dikkate almamaktadır. Ayrıca, Türkiye gibi toplumlarda ithal edilen teknolojilerin bazı aşamaları birbirinin içine
geçirmesi ya da teknolojik yayılma nedeni ile yeni yapılar oluşturması, dolayısıyla modelin bazı evrelerinde değişiklik yapabilmesi
de söz konusudur. Bu nedenle, konuya modelin tamamen uygulanıp uygulanmadığından
çok, yerleşmeler arası' etkileşimi dikkate alması yönü ile bakmak ve Türki.ye için geçerli etkileşim biçimleri üzerinde düşünmek ve tartışmak
daha
yararlı olur düşüncesindeyiz.
layısiyle~

Bütün b~ henüz eleştiriye açık yönlerine karşın, Hall'un geliştirmiş olduğu
modelin lstanbul ve Marmara Bölgesindeki kentsel gelişmeye oldukça anlamlı yorumlar getrrdiği unutulmamalıdır. Ayrıca, son otuz
yıllık bir dönem
içinde nüfus hareketlerinde ve kentlerin gelişmelerinde gözlenen değişme

lerin genel hatları ile Hall'un modeline uydugu görülmektedir.
Kentten kente olan göçlerin ağırlık kazanması ve yalnız Marmara Bölgesinde değil, Türkiye'nin pek çok yöresinde kentsel gelişmenin hızlanması
önemle üstünde durulması gereken değişmelerdir.
Türkiye'de genellikle,
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kır-kent

göçü ile

birleştirilerek açıklanan

metropoli-

ten kent gelişimi de yeterli olmamaktad_ır. Bu açıklamalar _en büyük kentin
sürekli olarak daha küçük yerleşmelerden nüfus çektiği varsayımına dayanmaktadır. Oysa, İstanbul çevresindeki küçük yerleşmeleri!" merkez kadar hatta ondan daha hızlı bir biçimde arttıklan gözlenmiştir. lstanbul metropoliten kentinin civarındaki küçük yerleşmelerle klasik anlamdaki köy yerleşmeleri arasında önemli farkJılıkılar vardır. Köy statüsünde kalıp hızla büyüyen bu yerleşmeler zamanla metropoliten kent. sınırlarına dahil edilerek
eritilmektedir. Ancak, "saçaklanma" diye de adlandırılan bu tür yerleşme
ler merkezin çevresinde çok kısa bir zaman içinde yen ideli oluşmaya baş
lamaktadır (Ki ray, 1982) .. Bu kısa zaman içinde ·kimileri artan nüfuslarına
karşın be,lediye teşkilatından bile yoksundurlar. uBelediyeleşemeden
kentleşme" diye adlandırdığımız bu olgunun kent ve bölg~ planlamacıla_rı
açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedi_
r. (Köksal ve Ozbay, 19a7).
İstanbul çevresindeki orta büyüklükteki kentlerin gelişimleri de metropoliten gelişimin bir başka yönüdür. Dolayısiyle, bu kentlerin gelişimi ayrı birer kentsel sistem olarak ele alınarak incelendiğinde metropoliten kent gelişimin boyutları anlaşılmamaktadır.

Ayrıca, İstanbul metropoliten kentinin yakın etkisi altındaki bu orta büyüklükteki kentler de yaygınlaşma sürecine girmişlerdir. Bu süreç içinde merkezler, çevrelerindeki küçük yerleşmeleri daha da artan o.ranlarda etkilemeye devam edeceklerdir.
·
·
Özetle, İstanbul metropoliten kenti son 30 yıllık gelişme süreci içinde hem
kendisini hem de .çevresindeki birçok irili ufaklı yerleşmeyi her dönemde
değişen biçimlerde etkilemiştir. Bölge merkezi olarak bu etkileşimin yakın
gelecekte de süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle, bu kentin gelişmedi
namiklerinin çeşitli yönleriyle incelenmesi ve "metropoliten bölge" olarak
algınması, çevresindeki çeşitli büyüklükteki yerleşmelerle birlikte belirli bir
bütünlük içinde değerlendirilmesi gere~mektedir.
Sanayi toplumlarının g~liştirdiği teknolojinin belirli aşamalardan geçmeden
de aktarılabilir olması lstanbul metropoliten gelişimini daha da hızlandırı
labilir. Bu nedenle, bölge plancılarının önümüzdeki dönemlerde kentsel gelişimdeki eğilimleri gözönünde tutarak metropoliten· alan içinde kalan, köy
statüsündeki yerleşmelerle daha yakından ilgilenmeleri ve bunlarla ilgili kararların geliştirilmesinde katkıda bulunmalarında yarar görülmektedir.

NOTLAR:
(1) İstanbulTeknik Üniversitesi tarafından 31 Ağustos- 1 Eylül 1987 tarihleri arasında düzenlenen Birinci Ulusal Bölge Planlama Kongresi'ne su. nulan bu bil~iri MSB için_hazırlanmış olan rapora dayanarak geliştirilmiştir
(Köksal ve Ozbay, 1987).
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(2) Ancak, nüfus verilerinin derlenmesi büyük ölçüde idari kadamelenmeye göre yapıldığından "nüfus" hakkında ay.rıntılı ve yeterli bilgi elde etmek
çoğu zaman güç olmaktadır. Örneğin, nüfusu 20 binden fazla il ve ilçe merkezleri hakkında ayrıntılı hükümler verildiği halde köy statüsündeki yerleş- .
meler için nüfusu 20 bini aştığı halde .bile bu tür bilgiler verilmemektedir.

·(3) Bu

çalışmada,

sanayi

toplumlarında

ye az

gelişmiş

ülkelerde metropo-

litenleşme süreçleri konusunda Kıray;ın iki önemli makalesinden büyük öl-

çüde

yararlanılmıştır

(1975, 1982).

1

(4) Bu çalışmada İstanbul Büyük Şehir Kent Bütünü tek bir birim olarak
alınmış, ilçeler ayrı ayrı gösterilmemiştir. İstanbul Büyük Şehrinin 1985'deki
genişletilmiş sınırları geriye doğru düzeltilerek karşılaştırmalar yapılmıştır.
(5) Nüfus sayımlarından elde edilen bilgilerle iki farklı tür göç tahmini yapmak mümkündür: Kişilerin doğum yerlerine göre yapılan tahminler birikimli
bir göç tahmini verir. Bu nedenle kısa dönemli değişmeleri takip etmek için
dolaylı bir bilgi kaynağıdır. Son beş yıl önceki_ikametgah sorusuna alınan
yanıtlardan yapılan göç tahminleri kısa dönemli değişmeleri gözleyebilmek
için daha uygundur.
(6) DPT, 1970 lerin başında geleneksel idari yapının kentsel değişim dinamiğini tarr. olarak aksettirmediği kaygısıyla Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırmasını başlatmıştır. Yurt çapındaki bu önemli çalışma
sı, maalesef çok geç yayınlanabilmiştir. Dolayısiyle, yerleşme merkezlerinin etki alanları ve kademelenmeleri ile ilgili bilgil~r yayınlandığı tarihte bile geçerliliğini bir ölçüde yitirJ'l)iŞ bulunmakta idi (DPT, 1982).
(7) 1980'de merkez belediye sınırları içinde yaşayan nüfus yüzde 54'e düş
müş, çevrede yaşayanların oranı i$e 46'ya çıkmıştır. Çevredeki belediye
sayısı ise 36'ya yükselmiştir.
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ÇİZELGE 1

Marmara ve Diğer Bölgelerde Kentli Nüfus
Büyüklüğü ve Artış Hızı
1955-1985
(10.000. + Nüfuslu Yerleşmeler)
İstanbul Kentli Nüfus

Nüfus Artış Hızı
Kentli Nüfus Oranı
. Marmara Kentli Nüfus
Nüfus Artış Hızı
Kentli Nüfus Oranı
Diğer İller Kentli Nüfus
Nüfus Artı~ Hızı
Kentli Nüfus Oranı
TÜRKİYE Kentli Nüfu&
Nüfus Artış Hızı
Kentli Nüfus Or~nı

1955

1965

1975

1985

1.366

2.116

3.693

5.589

. 43.8
89.0
1.967

55.7
92.3
2.650

29.8
44.0
3.458

69.3
45.4
6.693

66.0
17.7
5.425

44.0

53.3

54.4

72.2
17.662
43.7

35.3
16.707
58.1

29.8

95.7
8.228

65.7
11.407

26.2
9.343

~2 .5

41.4
94.6
5.300

44.6
25.890
43.8

41.4

51.1

Kayna~: DİE, Nüfus Sayımları

Not: İstanbul Şehir Kent Bütünü bir birim olarak ele alınmış, 1985'deki genişletilmiş sınırları geriye doğru düzeltilerek karşılaştırmala yapılmıştır.
ÇİZELGE 2

Marmara Bölgesindeki İllere Göç Edenlerin Geldikleri
Yerleşmelerin İdari Statüsü
1975-1980

İller
Balıkesir

Bilecik
Bursa
Canakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli

Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ

TOPLAM

Köy

iıçe
Merkezi

İl
Merkezi

30. 1
32.3
29.0
31 .3
25.9
37 .1
28.5
32.4
37.5
.29.5
34.4

34.1
29.3
27.2
33.4
34.8
31.2
35.5
34;5
27.7
35.4
31.4

35.5
38.4
43.8
35.3
39.1
31.8
36.1
33.1
34.8
35.1
34.2

Toplam
100.0
100.0
100.0
100 . 0
100 .o
1DO.O
100.0
1 00 .O
100.0
100.0
100 .o

İl İçi Göçte
Köyden gelenlerin .Oram
50.2
54.6
34.7
53.1
36.0
11.0
45.8
25.6
46.2
55.7
30.5

Kaynak: DİE, 1984'

Not: Yabancı Ülkelere gelenler ve bilinmeyenler hesaplara dahil edilmemiştir.
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ÇİZELGE 3
İstanbul'un Konumun daki Değişme

1955-85
(20 bin ve daha Fazla Nüfuslu

1955
Türkiye'ye Oranı
Marmara'ya Oranı
Doğu Marmara'ya

Oranı

Kaynak:.DİE Nüfus Sayımları
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31.4
80.0
85.1

Yerleşmeler)

1965
1975
YÜZDE
24.0
24.0
72.4
75.2
82.1
81.8

1985
23.8
71.5
78.8

ÇlZELGE 4

Kentsel Değişme Modeline Göre Marmara Bölgesindeki Nüfusu 1O.OOO'in Üstündeki
Merkezlerinin Bulundukları Kentleşme Aşamaları

o
Kaybederek

Merkezileşme

3

4

Göreli Merkezileşme

Göreli Yaygınlaşma

Bursa

Kocaeli, lstanbul,
Sakarya

2

1
Mutlak

Merkezileşme

O.Marmara

ll ve \içe

100.000+
/

Trakya
Güney-Batı

O.Marmara

Balıkesir

.Karacabey

Trakya
20.000-100.000
Güney-Batı

10.000-20.000
Güney-Batı

Bozüyük, Gemlik,
Orhanaazi

Gebze, Karamürsel
Yalova

Keşan, Uzunköprü,
Lüleburgaz, Kırklareli,
Babaeski

Edirne, Tekirdağ

Çorlu

Gönen

Bandırma,

(Ayvalık,

Çanakkale

Yenişehir.Akyazı,

Sapanca

Vize

Bilecik, lznik, Mudanya,
Geyve,
Hendek Karasu Silivri
Hayrabolu, Malkara,
Muratlı, Saray

Dursunbey,
Susurluk, Biga

Bigadiç, Burhaniye,
Erdek, Ezine, Gelibolu _

Çan

6 ilçe

26 ( 2 il merkezi )

10 ( 4 il merkezi}

O.Marmara
Trakya

lnegöl, M. Kemalpaşa

Pınarhisar,

Gölcük

Edremit)

Çatalca
Çerkezköy

-,

Ol

w
......

9 ( 1 il merkezi )

4 (3 il merkezi }

BİRİNCi AŞAMA

Metropoliten Olmayan Alanlar

Tek Hakim
Kent

Diğer

Kentsel
Sistemler

+

2) Mutlak

1) Kaybederek

Merkezleşme

Merkezileşme

iKiNCi AŞAMA

+

+
2) Mutlak
Merkezileşme

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

+

+
3) Görevli
Merkezileşme

+

+

5) Mutlak

4) Görevli

Yaygınlaşma

Yaygınlaşma

BEŞiNCi AŞAMA

+

5) Mutlak

6) Kaybederek

Yaygınlaşma

Yaygınlaşma

@F:.:::·

-----•r

+
+

Yüksek Nüfus

Düşük Artış

Düşük

Hızı

1 . Kentsel

Kaynak: Hall, 1984, s. 248,

Azalması Hızı

ş.

10.3.

Değişme

Azalma

Hızı

Hızı

Nüfus Hareketi
Şekil
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Yüksek Artış

Modeli

ISTANBUL METROPOLiTEN KENTiNiN DOGRUDAN ETKISl ALTINDA OLAN il VE iLÇE MERKEZLER\, 1980 - 1985
ı.(,n

m

BABAESKi
MURATLI
EDiRNE
PINARHISAR
HAYRABOLU
SARAY
KEŞAN
SiLiVRi

A

r=

ÇERK"EiKôY

1\)

KIRKLARE0
LÜLEBURGAZ
UZUNKÖPRÜ
TEKIRDAG
MALKARA
ViZE
METROPOLiTEN OLMAYAN
ALANLAR

'
BALIKESIR
BANDIRMA
BiGA
BiGADiÇ
ÇAN

GÖNEN

n
v

ERDEK

ÇANAKKALE

EZiNE
GELiBOLU .

M.KEMALPAŞA
cı

(..)
(..)

DURSUNBEY
KARACABEY
METROPOLiTEN OLMAYAN
ALANLAR

BOZÜYÜK
GEMLiK
GEYVE
HENDEK

8

YENiŞEHiR

KARASU
INEGÖL
IZNIK
MUDANYA

SAPANCA

ORHANGAZi
METROPOLiTEN OLMAYAN
ALANLAR
ANKARA
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BINPB (Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu), 1971, Büyük İstanbul Nazım
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EK: MARMARA BÖLGESİNDE KENTLEŞME SÜRECİNİN KENTSEL
DEGİŞME MODELİNE UYGULANMASI: BİR DENEMEYE AİT EK
BİLGİLER

Hall, kentsel yerleşmeleri, merkezleri ve çevrelerindeki gelişmelere göre
ve büyüklüklerine göre ayrı kesimlere ayırmıştır. Bu denemede eldeki verilere dayanılarak model uygulanmaya çalışılmıştır. 1985 sayımında tek tek
ilçe merkezlerinin merkez ve ilçe toplamları itibariyle nüfus artış hızları verilmektedir. Bu denemede nüfusu 1O.OOO'in üzerindeki 55 il ve ilçe merkezinin merkez ve çevre nüfuslarının artış hızları arasındaki farklılıklar Hall'ın ilk üç aşamada gösterilen 6 dönemde konumlarına göre sınıflandırılmış
tır (Bkz. Şekil1 ).
Aşağıda

her

artış hızının niteliği

özetlenerek

verilmiştir:

Merkez

O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nüfus kaybeden yerleşmeler
Kaybederek merkezileşme
Mutlak merkezileşme
Göreli merkezileşme
Göreli yaygınlaşma
Mutlak yaygınlaşma
Kaybederek yaygınlaşma

Çevre

Toplam

+

+
+

~

+
+

+
+

-

>
>
>
<
<
<

+

+
+
+

+

Bu modelde 'merkez' 1O.OOO'de daha fazla nüfusla il ya da ilçe merkezinin artışı hızını, 'çevre' aynı ilçenin çevresindeki yerleşmelerin artışı hızın,
'toplam' ise bu yerleşmenin genel artış hızını göstermektedir. Modelde(- )
işareti yerleşmenin artış hızının düşük ya da eksi olduğunu, (+)işareti yerleşmenin çok hızlı olmasa da nüfus kazandığını,(+) işareti ise hızlı nüfus
kazandığını göstermektedir. Model, yerleşmenin merkezinin ve çevresinin
artış hızını karşılaştırarak hangi tür bir süreç içinde olduğunu göstermektedir. Örneğin, eğer bir yerleşmenin merkezi yavaş da olsa nüfus kazanı
yor ancak, çevresi nüfus kaybettiği için yerleşme sisteminin tümü olarak
nüfus kaybediyorsa bu yerleşme 1.dönem kentleşme süreci içinde yani,
kaybederek merkezileşme süreci içinde kabul edilecektir. Buna karşılık,
bir yerleşmenin merkezinin artış hızı çevresinin azalmasına karşın, toplam
nüfusta bir artış meydana getirecek kadar h.ızlıysa bu yerleşme 2. dönem
kentleşme süreci içinde, yani mutlak merkezileşme süreci içinde yer almaktadır.
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Marmara Bölgesindeki yerleşmeler yukardaki kriterlere göre değerlendiri
lirken hızın niteliğinin saptanmasında "ülke artış hızları" veri olarak alın
mıştır. 1985 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 1980-85 döneminde yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 24.88, kentsel nüfus artış hızı binde 40.02, kır
sal nüfus artış hızı ise binde 9.06 olarak tahmin edilmiştir (DIE, 1986). Bu
denemede bu hızlar kullanılarak yüksek artış hızı için, ülke ortalama kentsel artış hızının üstündeki hızlar, yavaş artış hızı olarak, ülke nüfus artış
hızı ile kentsel nüfus artış hızı arasında yeralan hızlar, düşük hızı için ise·
ülke ortalama artış hızından düşük olan hızlar kabul edilmiştir.
Buna göre;

Yıllık ort.binde 40.02'den yüksek hızlar
arası hızlar

Yıllık

ort.binde 40.02-24.88

Yıllık

ort.binde 24.88'den düşük hızlar

olarak kabul

Artış

(+)

Yavaş Artış

(+ )

Düşük Artış

(-)

Yüksek

edilmiştir.

537

