~EHiRSEL YERLE~MELERiN BELiRLENMESiNDE
KULLANILAN KRiTERLER VE

TURKiYE ORNEGi
SedatAVC(

~ehir,

farkh yonleriyle degi~ik disiplinler tarafmdan incelenmektedir.
~ehir kelimesi 90gu zaman disiplinin admm ontine slfat olarak eklenerek kent
sosyolojisi, ~ehir planlamasl, ~ehir cografyasl vb. gibi kullantlmakta, boylece
~ehrin hangi yonden ele ahnacagl da a9lklanml~ olmaktadlr. Bu orneklerden
hareket ettigimizde her disiplinin ~ehir tantmlannm -kullandlklan yontem ve
ilgi alanlarmm degi~ik olmasl nedeniyle- farkh oldugu gortilmektedir. istanbul
Universitesi Edebiyat Faktiltesi Sosyoloji Ara~ttrma Merkezi tarafmdan
dtizenlenen sempozyumun Disiplinlerarasl $ehir (:ah§malan ba~hgmdan
hareket ederek ~ehir konusu, cografi bakl~ a91styla degerlendirilmi~tir.
~ehir, sosyologlann ilgisini dart temel nedenden dolaYI gekmektedir.
insanhk tarihinin onemli bir klsml ~ehirlerde ge9mi~tir. Bu nedenle ~ehirlerin
dil, din, sosyal tabakala~ma veya aile gibi diger sosyal olaylarm e~lik ettigi
ntifusa ait ol9tilebilir bir tasvirin yapllabilmesine imkan tantdlgl i9in insanm
tarihinde giinlimlizli yanslttlgl kabul edilir. Temel ekonomik ve teknolojik
geli~imin bir iirtinti olarak egilimleri aksettirmesi baklmmdan ~ehir, her ttirlti
geli~ime de ayna tutmaktadlr. Bu durumun nedeni sadece bir ~ehirsel merkez
olmasl degil, aynt zamanda klrsal kesimin hinterlandmda yer almasl nedeniyle,
sosyal hayat modelindeki evrimsel degi§ikligi gostermesidir. ~ehirler bir gti9
merkezi olmalan nedeniyle btimn toplumlan ba§tan a§agl etkiler. Son olarak
~ehirler, r;ozlilmemi§ ve slkbkla gelecege yonelik bir r;ok problemin gorlildligu
yerlerdir (Everson & FitzGerald, 1972: 1-2).

Bu unsurlar sosyologlann ~ehirle~meye ve ~ehre ilgi duymalarma yol
a9arken, cografyacllar ~ehirle insanm faaliyetJerinin sonucunda olu~an ve
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insanm faaliyetlerini
ilgilenmektedir.

etkileyen

mekansal

bir

olay

olmasl

nedeniyle

Kullamlan Yontem

Bu yah~ma aglrhkh olarak literatUr taramasma dayanmaktadlr. <;:ah~mada
sosyologlann ve cografyaCllann ~ehir tammlarma klsaca deginildikten soma,
cografyacilann hangi kriterlere gore yerle~meleri ~ehir kabul ettigi aylklanml~
ve ornek yah§malara yer verilmi§tir. En son olarak yaygm olarak kullamlan
niifus kriterinin alt nUfus e§igi konusu tartl§llml§ ve Tiirkiye ~ehirlerinin dagIlI§1
harita iizerinde gosterilmi§tir. <;:ah~mada Tiirkiye'deki yerle§melerin nUfus
degerleri, Devlet istatistik EnstitUsiiniin verilerinden, diinya geneline ait veriler
ise Birle~mi~ Milletlerin yaymlanndan temin edilmi~, haritalann yizimi
ArcView GIS 3.2 programmda geryekle§tirilmi§tir.

~ehir yerle~mesi

nedir veya nasd tammlanml~br?

$ehir ile ilgilenen her bilim kendi amacma uygun olarak bir §ehir tamml
yapml§tlr. Bu tammlamalar yaplhrken de belli kriterler kullamlml§tlr. Bu
kriterler; idari merkez olu~, nUfus biiyiikliigii, ekonomik veya toplumsal
ozellikler olabilmektedir. Bu tammlamalar iyinde sosyologlann ~ehir tammlan,
ozellikle ~ehrin toplumsal ozelligi ile yakmdan ilgilidir.
MARX ve ENGELS'in 19. yiizYllda hamladlgl ve tamaml ilk kez 1932
de yaymlanan The German Ideology isimli yapltlannda ~ehir, "nufusun, iiretim
aletlerinin, sermayenin, zevklerin ve gereksinimlerin bir merkezde toplanmasl"
olarak tammlanmaktadlr (Marx & Engels, 2004). Kent sosyolojisinin
onciilerinden olan WEBER'e gore ~ehir, "sakinlerinin hayatlanm tanmdan
degil, esas itibariyle ticaret ve ah§veri~ten kazandlklan bir yerle~im yeri"dir.
Ancak sadece ticaret ve ah~veri~in hakim olmasl bir yeri ~ehir olarak
tammlamaya yetmemektedir. Bu faaliyetin siirekli olmasl onemli bir olyiittiir.
Bununla beraber ~ehir olarak nitelendirmenin imkanslz oldugu bazl
yerle§melerde de hakim faaliyet, ticaret olabilmektedir (Weber, 2000: 74).
SIMMEL §ehri "her~eyden once en yiiksek diizeyde ekonomik i~boliimiiniin
geryekle§tigi mekanlar" olarak tammlamaktadlr (Simmel, 2000: 180).
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Kent sosyolojisine katkllan ile dikkati geken WIRTH "Urbanism as a
way of life" ba~hkh yaZlSmda ~ehri "buyuk, yogun ve sosyal a91dan birbirine
benzemeyen bireylerin oldugu daimi yerle~me" olarak tammlamaktadlr (Wirth,
1938).
Tilrkiye'de kent sosyolojisi konusundaki 9ah~malan ile tan man KIRAY,
"tanmsal olmayan Uretimin yaplldlgl ve daha onemlisi hem tanmsal hem
de tanm dl~l Uretimin dagltImmm kontrol fonksiyonlanmn toplandlgl, belli
teknolojik geli~me seviyelerine gore bUyUklUk, heterojenlik ve bUtUnle~me
dUzeylerine varml~ yerle~me bi9imleri" olarak tammlamaktadlr (Klray, 1998:
17). Klray dl~mda kent sosyolojisi lizerinde 9ah~ml~ bazl TUrk sosyologlannm
~ehir tammlan da benzer ozellikleri igennektedir.1
~ehri

Sosyologlarm bu tammlamalan ba~ka bilim dallannda da
kullamlabilmektedir. Bir arkeolog olan HUOT'un, THALMANN ve
V ALBELLE ile birlikte kaleme aldlgl "Kentlerin Dogu~u" isimli eserde bir
yerle~menin ~ehir olarak tammlanabilmesi i9in sosyolojiye ba~vurmak gerektigi
belirtilmekte ve ~ehir "insanlann birbirleriyle bulu~tuklan, mallann degi~ toku~
edildigi ve fikirlerin yayIidlgl bir ili~kiler ve kararlar merkezi" olarak
tammlanmaktadlr (Huot, Thalmann & Valbelle 2000, 14). Bir yerle~menin
arkeolojik a91dan da ~ehir olarak nitelendirilebilmesi i9in onun "karma~lk bir
toplum yaplsmm, bireysel duzeyde 90zUmienemeyecek sorunlarm listesinden
gelmesine olanak sagladlgl ve kendine ozgli ozellikleri bulunan bir yerle~im
sistemi" olmasl gerektigi ifade edilmektedir (Huot, Thalmann & Val belle 2000,
33).
"Sehirlcr bazl oretim-ynnetim ili$kilerinin yeniden biyimlendirilmesinde, sordilrolmesinde ya da eldc
tutulmasmda ortaya ylkml$ yeni bir toplum orgUtlenmesi" dir (Tuna 1987, 9).
"(:ogunlukla tanm dl$1 kesimlerde yogunlilljm\'~ to binin Ostilnde bir niifus bu\unan, farkhl~ml$ ve
Orguttu bir fiziksel, toplumsal ve yOnetimsei bOtunlOge sahip olan yerlc$melerdir" (Sencer 1979, 8).
"Schir, insan ili$kilcri aylSlOdan ancak belirli biT oOfusa sahip toplumlarda kar$t1anmasl mOmkOn olan
fizyolojik, ekonomik, sosya\ ve kOlturel ihtiyarylarm belirli dOzeylerde ka~llandl~l; her olkenin kendi
Ozelliklerine gOre kriterlerini belirledi~i fiziki yerle~me alamdlf" (i~bir 1991, 8 amldlgJ yer Ba12002,
21).
"Sosyal hayatm mesleklere, i~bOlomone, farkh kOltOr gruplarma gore organize edildi~i; kurumla~malann
yo~unluk kazandl~l, kanna~lk insan i1i~kilerinin bmOn bir gonlOk y~ayl~ml etkiledigi yerle~me
merkezleridir" (SezaI1992, 2).
"Sanayi, ticaret, hizmet gibi ekonomik etkinligi olan, tanmsal orOnler de dahil olmak Ozere her tOrlO
OrOnOn daglUldlgl, smlflan belirlenmi~ bir alanda yogunla~ml~ bir nOfusun sosyal baklmdan tabakala~t1g1,
mesleksel rollerin artarak farkhl~tlg:1, dikey ve yatay hareketliligin yaygm oldugu, ye~itli sosyal gruplan
barmdlran, sivil toplum Orgotlerinin etkinli~inin gittikye arttlg:l, merkezi ve yerel yOnetimi tcmsil eden
yOnetsel kurumlarm bulundugu, yercl, bOlgesel ya da uluslar arasl ili~ki aglanna sahip heterojen bir
toplumdur" (8aI2002, 23).
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CografYacllann ~ehir tammlan da sosyolojik tammlara olduk\,a yakmdlr.
Genel olarak fonksiyonlar, nUfus yogunlugu veya \,oklugu cografYacilar i\,in de
bir yerle~menin ~ehir olarak nitelendirilmesi i\,in gerekli ko~ullar olarak
gorUlmU~tiir. BOBEK 1927'de yaymlanan "Grundfragen der Statgeographie"
isimli eserinde eografi a\,ldan ~ehri lOok yonlU, iktisadi oldugu kadar siyasi ve
kUlttirel baklmdan da kesin hatlarla smlrlanmaml~ bir bOlgenin kav~ak noktasl,
DORRIES 1930'da yaymlanan "Der Gegenwartie Stand der Stadtgeographie"
isimli eserinde ~ehri, az veya lOok pliinh, kapah-toplu veya \,ogunlukla bir
merkezin \'evresinde toplanml~, lOok \,e~itli ve farkh kullamh~lara sahne olan
klslmlardan meydana gelmi~ bir yerle~me ~ekli, MAYER ise 1943 'te
yaymlanan "Stadtgenerationen im Donauraum" isimli yaymmda ~ehri homojen
olmayan karaktere sahip yerle~me olarak tammlamaktadlr (Goney 1977, 7).
DARKOT'a gore, bir yerle~meye ilmi manada ~ehir denilebilmesi i\,in,
bu yerle~mede ya~ayl~m hemen hemen topraga bagh kalmamasl ve topraga
bagh olmayan ge\'im kaynaklannm da katilarak i~ bolUmiiniin belirmesi
gerekmektedir (Darkot 1955,93).
i}ehir ve niifus ile ilgili \,ah~malanyla tan man GARNIER ve
CHABOT'nun 1963'te yaymladlklan "Traite de Geographie Urbaine" isimli
eserde ~ehirler fiziki goriinii~lerine gore tammlanmaktadlr. Buna gore, kendi
aralannda parklar, ye~il sahalar, yaplm alanlan, i~ yerleri, buna benzer diger
yerler ile birbirine biti~ik evlerden olu~an yerle~me alanlan veya diger yerler,
bir sokak, yol, \,ay, kanal, gezinti yeri, demiryolu veya kale duvarlan ile
birbirinden aynlml~ olsalar bile burasl ~ehir olarak tammlamaktadlr (Emiroglu
1975, 127).
TANOGLU, 1969'da ikinei basklsl yapllan "Be~eri CografYada Niips ve
isimli yaymmda koy ve ~ehir aymmmda eografYada on pliinda
tutulmasl gerekenin toplulugun i\,inde bulundugu yakm dogal\,evre ile ili~kileri,
bu \,evreye ve topraga baghhk derecesi ile hangi faaliyette bulunarak
ge\,indiginin a\,lklanmasmm gerektigini ifade etmektedir. Tanoglu'na gore
~ehirlerin sanayi, tiearet, maden i~letmesi gibi lOok \,e~itli i~ler ve diger
topluluklarla kurduklarl ili~kilerle ge\,inmelerine kar~lhk, koyler her baklmdan
i\,inde bulunduklan yakm dogal\,evreye ve dolaYlslyla topraga slkI slklya bagh
ve bu topragl ekip bi\,mek ve hayvan yeti~tirmekle ge\,inen topluluklar olarak
tasnif edilmektedir. Koylerde ziraat dl~mda faaliyetlerle ge\,imlerini saglayan
ogretmenler gibi bir niifus grubu daha bulunabileeegi, aneak bu grubun toplam
Yerle~me"
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niifusun iyinde yok kiiyiik bir payl olu~turaeagl da vurgulanmaktadlr (Tanoglu
1969,193).
i;>ehirleri fonksiyonlanna gore degerlendirenler arasmda yer alan
TOLUN-DENKER'e gore "~ehir genel olarak zirai olmayan faaliyetlerin
toplanma-yogunla~ma mekamdlr. i;>ehirde ozellikle hizmet sektoriine ait
faaliyetler hakimdir" (Tolun-Denker 1976, 27).

"$ehirsel Merkeziyetin Geli~mesi" adlyla Tiirkye 'ye de yevrilen
yah~masmda GOTTMANN, yerle~menin ~ehir olarak nitelendirilmesi iyin
niifusu on plana ylkanm~tIr. Ona gore ~ehirsel yerler, genellikle mahalli
yonetimlerin tammladlgl bir iinitenin smlrlan iyinde ya~ayan minimum bir
saYldan daha fazla niifusun bulundugu (bu minimum ye~itli tammlara gore
1,000 ile 30,000 arasmda degi~ir) biiyiik yerle~melerdir (Gottmann 1976, I).
GONEY "$ehir Cografyasl" isimli eserinde ~ehir tammmi ~ehir ve
bolgesi ile birlikte ele alml~tlr. Ona gore ~ehir, "dar veya geni~ bir niifuz bOlgesi
dahilinde ye~itli faaliyet ve hizmetleri kendisinde toplaml~ ve tesir bOlgesi ile
ekonomik, sosyal ve idari baklmdan bir biitiin olu~turan, onunla birlikte ya~ayan
ve geli~en, aynea onun ye~itli ihtiyaylanm kar~Iiayan ve mekiinda yevresi ile bir
birlik olu~turan bir yerle~medir" (Goney 1977, 13).
Fonksiyonlan ve faaliyetleri on plana ylkaran bir tammlama da "Tiirkiye
Be§eri Cografyasl" isimli eserinde DOGANAY tarafmdan yapIiml~tIr: i;>ehir
"ekonomik fonksiyonlar arasmda tanmm yok az onem ta~ldlgl, yah~an niifusun
yogunlugunun tanm dl~l i~lerde (veya i~lerden birinde) yah~tIgl yerle~me ~ekli
veya yerle~me birimi"dir (Doganay 1995,486-487).
i;>ehir tammlamalannda yerle~menin ozelliklerinin yanmda iilkelerin
farkh yiizO!yiimiine sahip olmalan ve ~ehirler hakkmda kapsamh ineelemelerin
yaplhp yapllmamasl bir diger etInen 0 larak kar~lmlza Ylkmaktadlr.

i;>ehir tammlarma bakarak hangi yerle~meler ~ehir olarak
ayrIlmabdlr? Ba~ka kelimelerle ~ehir aymmmm kriterleri ne
olmabdlr?
Bir yerle~menin ~ehir olarak tammlanabilmesi iyin bazl kriterler
kullamlmaktadlr. Bu kriterlere zaman iyinde yenileri eklenmekte veya baztlan
eski onemlerini yitinnektedir.
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Yerle~melerin kIrsal veya ~ehirsel karakterlerinin belirlenmesinde
kullamlan unsurlar til' grupta toplamlabilir;
a- Ekolojik unsurlar,
b- Ekonomik unsurlar,
c- Sosyal nitelikler (Frey & Zimmer 2001, 26).
Bunlardan ekolojik unsurlar ntifus btiyUkltigtinii ve yogunlugunu
il'ermektedir. Ekonomik unsurlar sahada yer alan fonksiyonlara ve faaliyetlere,
sosyal nitelikler ise ~ehirle~menin derecesine i~aret etmektedir.
GtintimUzde bir yerle~menin
fazla kabul goren kriterler arasmda;

~ehir

olup olmadlgmm belirlenmesinde en

-Ntifus btiytikltigti,
-N iifus yogun Iugu,
-Mekansal olarak kapladlgl alan,
-Ekonomik ve sosyal organizasyon,
-Ekonomik fonksiyonlar,
-i~giicli talebi ve am,

-idari merkez olu~u sayIlabilir (Frey & Zimmer 200 I, 25).
Bununla beraber idari merkez olu~u ile nlifus bliyiiklligli kriterleri,
iizellikle ~ehirle~menin saYlsal olarak belirlenmesinde ve ifade edilmesinde
tercih edilmektedir. Yeterince bUyUk nUfus kitlelerini banndlran yerle~melerde
onlarm ~ehir olarak tammlanmalanm saglayacak diger kriterler (ekonomik
fonksiyonlar, sosyal organizasyonlar gibi) de dogal olarak yer almaktadlr
(Goldstein & Sly 1975).
Bu kriterler Ulkeden Ulkeye farkhla~ma giisterebildigi gibi, aym Ulke
il'inde kurumlar arasmda da farkhhklar olabilmektedir. 2 Bu farkhla~maYl
Amerika Birle~ik Devletlerinde ~ehir ve $chirsel olmayan alanlarm belirlenmesinde Ekonomik Analiz
Borosu nofus yoguniugu veya ki$i ba$ma dU$cn geliri, Birlc$ik Devletler istatistik BUrosu metropolitan
saba icinde olup olmama veya tanmsal ilronlerden elde edilen kazane! esas alarak (tanmsal OrOn deg:eri,
vergilendirilmeden Once UrOnUn toptancl pazanndaki degeri veya tanmsal OrUnlerin Oretim masraflan
Olkanldlktan soma eJde edilen gelidn tarim sahalanna bOUlnmesiyle bulunmaktadlr) bie aymma
gitmektedir. Aynca mekansal yogunluk ve hanehalkl bOyoklogU de $chirlerin tammlanmasmda
kullamlabilmektedir (Alig, Kline&Lichtenstein 2004, 221). Tilrkiye'de de Devlet Planlama Te~kilatl,
Devlet istatistik EnstitilsO, iller 8ankasl vb kurum ve kurulu~larm kullandlgl kriterler aym degildir.
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Ulkelerin geli~mi~lik dUzeyi degil, daha yok kurumlann amaylannm degi~ik
olmasl yaratmaktadlr. ~ehir yerle~melerinin tammmdaki farkhhklar ve aymmda
kullamlan kriterler verilerin toplanmasmda bazl sorunlara neden olmu~tur.
Birle~mi~ Milletlerin dUnya geneli ile ilgili ilk yaymlannda ~ehirlerin en az
100,000 nUfusa sahip yerle~meler oldugu kabul ediliyordu. 1920-2000 Ylllan
arasmdaki ~ehirsel niifusun geli~imi ve gelecege ili~kin tahminlerin
yapllabilmesine yonelik bir yah~ma iyin, Birle~mi~ Milletler niifusun alt kriteri
olarak 100,000 niifusu onermi~ti. Buna kar~Illk gUniimUzde bile Ulkeler arasmda
bir birligin olmadlgl, ~ehir yerle~melerinin niifus saYIsI olarak 300-30,000
arasmda yok farkh nUfus kriterlerine dayandmldlgl veya farkh kriterlerin
kullamldlgl gorUlmektedir (Tablo 1).
Tablo 1:

~ehir

kriterinin Ulkelere gore degi~imi

Ulke

Kriter

Fransa

2,000 veya daha fazla daimi

yerle~ik

niifusa sahip veya evier arasmda

200 metreden daha fazta ara olrnayan

yerle~meler

ispanya

10,000 vey. daha fazla nUfus. sahip belediyeler

Dogu Almanya

2,000 veya daba fazla nUfusa sahip

Bel,ika

5,000 veya daha fazla nnfusa sahip yerle~meler

Danirnarka

250 veya daha fazia nufusa sahip yerl~meler

Kanada

1961 'den soma to,OOO veya daha fazla nnfusa sahip ycrle~meler

Japony.

30,000 veya daha fazla nOfusu barmdlran belediyelerin yer aldlgJ kOrneier
(Ancak bu ~ehirsel klimelerin i<;inde klfsat yerle~meler de olabilmektedir.
Aynca "yo gun yerle~me bolgeleri" olarak tammlanan en az 5,000 nlifusa

yerle~meler

sabip yerle~meler de bulunmaktadlr.)

israil

2,000 den fazla niifusa sahip tUm yerle~me1er

Meksika

2,500 veya daha fazla nUfusa sahip yerler

Hindistan

5,000 den fazla ntifusa sahip yerlqrneler
(Carter 1975,20; Frey & Zimmer 2001, 26)

Farkh kUltiirel ve ekonomik ko~ullar, klsmen birbirine yakm iilkelerde
dahi ~ehir kriterlerinin farkh olmasma yol ayabilmektedir. bmek olarak
izlanda'da 300 veya biraz daha fazla nUfuslu bir yerle~menin belli ~ehirsel
fonksiyonlannm olmasl normaldir. Topografya ko~ullan tanmsal faaliyetlerin
ancak kiiyiik iinitelerde sUrdiiriilebilmesine imkan tammaktadlr. Bunun
sonucunda geni~ alanlarda tanmsal faaliyetleri takip etmek miimkUn
olmadlgmdan, biiyUk klrsal yerle~melerin olu~masl engellenmi~ olmaktadlr.
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Niifus aylsmdan nispeten fazla olanlannda ise §ehirsel fonksiyonlar hlzla
geli§mektedir. Buna kar§lhk ispanya'nm giineyinde ya da italya'da 8,00010,000 niifuslu "koy" olarak nitelendirilen klrsal yerle§meler de vardlr. Bu
Avrupa'nm kuzeyi ile giineyi arasmda bile doga ko§ullanndan kaynaklanan
farkhhklann oldugunu gostermektedir.
Birle§mi§ Milletler tarafmdan §ehirle§me veya klrsal ve §ehirsel geli§imin
belirlenmesi iyin yapIlan 9ah§malar, Ulkeden iilkeye §ehir kriterinin degi§tigini
a9lk olarak ortaya koymu§tur. Biiyiik §ehirsel yogunla§ma bolgelerinden kii9iik
kUme veya seyrek yerle§melere kadar tUm yerle§melerde, §ehirsel karakterler
arallirken belli ozelliklerin olup olmadlgma baklhr. Ancak bu ozelliklerin
nerede gorUlmedigi veya kmal yerle§melerin nerede ba§ladlgl incelendiginde,
klrsal veya §ehirsel nUfus aynmmda tek bir kahba bagh olunmadlgl
goriilmektedir (UNITED NATIONS 200Ia).
Tablo 2: Ulusal nofus saYlmlarmda
kriterIerin kullamm slkIlgl

~ehirsel

nilfusun belirlenmesinde kullar111an kriter ve bu

Kriter

I

Nofus bOyOklOgO

KullanlDl slkhi:h
Balka Kriterlerle
Kriter
Beraber
23
26

Tek

2 Niifusun veya evlerin yogunlugu

1

10

3 Hakim ekonomik faaliyetin belirlenmesi

1

7

3

13

3

0

4

Yukanda 1. ve 3. maddede yer alan "~ehirsel karakterler"
veya bu maddeler dl~mdaki ~ehirsel kriterler

5 Idari fonksiyon veya yap!

* 56 illkenin saylm sonuylarmda ~ehir kriteri be1irtilmemi~tir (Carter 1975, 19).
Sadece nUfus biiyiiklUgiiniin yeterli olmamasl nedeniyle "niifos
yogunlugu kriteri" ileri siiriilmU§tiir. Ancak nUfus degerleri yallinda mekansal
geli§imin de sUrekli izlenmesinin gerekliligi, bu kriterin Ulke, klta veya dUnya
olgeginde geni§ alan lara uygulanmasmda sorun olu§turmaktadlr.
~ehir

olarak tammlanan bir yerle§menin gergekten ~ehir olup olmadlgmm
belirlenmesinde fonksiyonlar en onemli unsurdur. Bu, ozellikle dar sahah
9ah~malarda bliyiik onem ta~lmaktadlr. ~ehirsel fonksiyonlar farkh ~ekillerde
tallimlanml§tlr:
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BEAUJEU-GARNIER ve CHABOT ~ehirsel fonksiyonlan; "~ehrin
varhgml ve geli~imini miimkiin kllan, hayatiyeti i9in gerekli kaynaklan
saglayan faaliyetler" olarak nitelendirmektedir (Beaujeu-Garnier ve Chabot
1963'e gore Tiimertekin 1965,4-5).
NIEMEIER, herhangi bir yerle~menin fonksiyonunun 0 yerle~menin
sosyo-ekonomik yerini ve onemini ifade ettigini belirtmektedir (Neimeier
1969'a gore Goney 1977, 138).
TOLUN-DENKER, ~ehir cografyasmda fonksiyon ile mekana ihtiya9
gosteren faaliyetleri, yararlanma ~ekilleri ile ~ehrin yakm veya uzak gevresiyle
olan ili~kisinin anla~tlmasl gerektigini vurgulamaktadlr (Tolun-Denker 1976,
23).
Ekonomik ve sosyal organizasyon ile i~giiciine olan talep ve i~giicii am
fonksiyonlann belirlenmesinde kullamlabilecek kriterlerdir. Fonksiyonlar i9inde
ekonomik fonksiyonlar oldugu kadar idari fonksiyonlar da ~ehirler i9in olduk9a
onemlidir. idari fonksiyon diger fonksiyonlara nazaran daha kolay
belirlenebilen ve takip edilebilen bir ozelliktir. Ancak bu fonksiyonun
olu~masmda siyasi tercihlere kadar giden bir dizi etki de soz konusudur. Bu
nedenle her zaman bilimsel olarak bir anlam ifade etmeyebilir.
Dike veya klta 01geginde yapllan 9ah~malarda ekonomik fonksiyonlardan
hareket ederek tum yerle~meleri smlflandlrmak, ge9mi~te oldugu gibi en
azmdan giiniimiizde de olanakslz goriilmektedir.

Tiirkiye'de
kriterler

~ehir

yerle~melerinin

belirlenmesinde esas

alman

Tiirkiye' de ~ehirlerin belirlenmesinde yukanda belirtilen kriterlerden ikisi
iizerinde aglrhkh olarak durulmaktadlr. Bunlardan birincisi ozellikle kii9iik
6ll'ekli I'ah~malarda on plana 91kanjonksiyoniardlr. Yiicel, Tanoglu ve Denker
9ah~malarmda, yerle~melerin ~ehir olarak tammlanabilmesi i9in fonksiyonlann
kullamlmasl gerektigini vurgulamaktadlr.
YDCEL, ~ehirleri k6yden aYlran ba~hca ozelligin, kendine ozgii
fonksiyonlan oldugunu belirtir. Buna gore koyiin ziraata dayanan tekdUze
hayatma kar~lhk, ~ehirler sanayi, ticari, idar!, slhh!, turistik, kUlturel ve asker!
olmak iizere ge~itli fonksiyonlan olan yerle~melerdir. $ehirlerin belirlenmesinde
niifus saYlmlarmda mesleklerin gosterildigi verilerden de faydalamlabilir. Tanm
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faaliyette bulunan niifusa, kiiltiirel fonksiyonun bir giistergesi olarak
iigrenci saYlsmm eklenmesiyle ~ehir fonksiyonlanna sahip yerle~melerin hakim
oldugu yerlerin bulunabilecegi yazar tarafmdan ifade edilmektedir (Yiicel
1961,41)
TANOGLU, niifusun miktannm iinemli olmadlgml, buna kar~lhk
fonksiyonun esas oldugunu belirtmektedir. $ehirsel yerIe~melerde, dogal gevre
ko~ullan ve topraga baghhk diger fonksiyonlann toplammdan daha az olmahdlr
(Tanoglu 1969, 191-193).
TOLUN-DENKER,
~ehirlerin
belirIenmesinde
fonksiyonlann
kullaOllmasmm niifus miktarmdan daha dogru sonu91ar verdigini belirtmi~, ayOl
zamanda ~ehirsel fonksiyonlarm varhgl ile niifus kademeleri arasmda da bir
paralelligin oldugunu ifade etmi~tir (Tolun-Denker 1970a, 88). Buna kar~lhk
yine 1970 y!lmda yaymlanan bir ba~ka 9ah~masmda niifusu 10 binin altmda
olmakla beraber fonksiyonlan nedeniyle Silivri'yi ~ehirsel yerle~me olarak
kabul ettigini aylklamaktadlr (Tolun-Denker 1970b, 93-94).
Yerle~melerin

~ehir

olarak

taOlmlanabilmesi lym fonksiyonlarm
kullamlmasl gerektigini dii~iinen ara~tlrmac!lar da dahil hiybir cograryacl,
sadece idari merkez olmasl nedeniyle bir yerle~meyi ~ehir olarak
tanlmlamamaktadlr. Tiirkiye'de ~ehir saylsl, ~ehirli niifusa ait ozellikler ve
~ehirle~me ile ilgili yah~malarda niifns kriteri esas almmaktadlf. KullaOllan
niifus miktan rastlantlsal olarak belirlenmi~ bir rakama degil, belli miktarlardaki
niifusun belli fonksiyonlann geli~mesine neden olacagl varsaYlmma dayanarak
olu~turulmu~tur. Ancak niifus kriterini kullanan ara~tlf[c!lar arasmda da,
kullamlacak alt smlr konusunda uzun y!llardlr bir birlik olu~maml~tlf. Bunun
temelinde, klrsal yerle~melerin nerede bittigi veya ~ehirsel yerle~melerin nerede
ba~ladlgl sorusundan hangisine cevap arandlgl yatmaktadlr. Yerle~me gruplan
biiyiikliiklerine gore bir dogru iizerinde Slfalamrsa bu dogrunun bir ucunda
klrsal yerle~meler, diger ucunda ~ehirsel yerle~meler yer ahf. Koy Kanununda
niifusu 2,000 altmda olan yerle~meler koy olarak nitelendirilmi~tir. AyOl kanun
2,000-20,000 arasmdaki yerle~meleri kasaba, daha fazla niifuslu yerle~meleri ise
~ehir kabul etmektedir. Bir yerIe~meyi ~ehir yapan on un fonksiyonlan olduguna
gore, ~ehirsel fonksiyonlann ortaya 91kmasl ve belirgin bir i~ bolUmiiniin
yapllabilmesi iyin belli bir niifusa ihtiya9 vardlr.
Darkot 1955, 1961 ve 1967 Yllmda yaymlanan 9ah~malarmda 3,000
niifusa sahip yerle~meleri ~ehir yerle~melerinin ilk basamagmda yer alanlar
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olarak tammlamaktadlr. Ancak Darkot'un ~ehir olarak kabul ettigi ilk grup
3,000-10,000 arasmda nUfusa sahip olan kasabalardlr (Darkot 1955,93). Oysa
kasabalann gUnUmUzde koyler ile ~ehirler arasmda ayn bir grubu olu~turduklan,
fonksiyonlar ve diger ozellikleri baklmmdan ~ehirsel yerle~me olarak
nitelenemeyecegi, buna kar~lhk klrsal yerle~me karakteri ta~lmadlgl da a~lk
olarak kabul edilmektedir. Darkot aym yaymmda 10,000-100,000 arasmda
nUfusa sahip yerleri dar manaslyla ~ehir, 100,000'in Uzerindeki yerle~meleri ise
bUyUk ~ehir olarak tammlamaktadlr. Ozellikle 1967 yIlmda yaymlanan
~ah~masmdan itibaren nUfus miktarmm klrsal ve ~ehirsel yerle~melerin
belirlenmesinde en onemli kriter oldugunu belirtmektedir (Darkot 1967, 8).
3000 nUfuslu yerle~melerin ~ehir olarak tammlandlgl bir diger ~ah~ma Goney
tarafmdan yapllml~tJr. GONEY 1975'de yaymlanan doktora ~ah~masmda
nUfusu 3,000'in Uzerinde olan yerle~meleri ~ehir olarak nitelendirmi~tir (Goney
1975,316).
$ehir

yerle~melerinde

alt nUfus miktanOl 3,000'in daha Uzerinde kabul
eden ~ah~malar da vardlr. Bu yah~malar arasmda 1956 Ylhnda yaymlanan
"Adapazan ovaSl ve t;evresinde niifus ve yerle§me" ba~hkh yazlsl ile iNANDIK,
1961 de yaymlanan "1960'da Tiirkiye niifusu" ba~hkh yah~malan ile
TOMERTEKiN ve TUN<;:DiLEK ve 1968 de yaymlanan "Erzurum'da
§ehirle§me hareketleri ve gecekondu problemi" ba~hkh ~ah~maslyla SOZER
saYllabilir (inandlk 1956,85; TUmertekin ve Tun~dilek 1961, 87; Sozer 19671968, 195). Soz konusu ~ah~malarda ~ehir yerle~melerinde olmasl gerek en az
nUfus miktan 5,000'dir.
TUrkiye'de cograJYacllar arasmda bir yerle~menin ~ehir olarak
nitelendirilmesi i~in geni~ ol~Ude kabul goren nUfus miktan 1O,000'dir.
Yukanda belirtildigi gibi bazl ~ah~malarda daha az nUfus miktarlan onerilirken
SELEN, daha 1945 Yllmda ~ehir nUfusunun alt smm olarak 10,000'i kabul
ediyordu (Selen 1945, 99). TOMERTEKiN daha onceki Ylllarda 5,000 olarak
kabul ettigi ~ehir yerle~mesinin en az nUfus miktannl 1965'den itibaren
10,000'e ~Ikartml~tlr (TUmertekin 1965, 2). Aym ~ekilde Darkot da daha
sonraki ~ah~malannda ~ehir yerle~melerinin en az 10,000 nUfusa sahip olmalan
gerektigini ifade etmi~tir (Darkot ve Tuncel 1978, 50). $ehir ve ~ehirle~me
konulannda ~ah~malan olan EMiROGLU, 1975 Yllmda yaptIgI yaymmda, ~ehir
ve klr yerle~meleri arasmdaki smmn yizilmesi i~in kullamlan idari ve saYIsal
kriterler arasmda sayl ve oran bakImmdan farklar bulunmadlgml, buna kar~lhk
~ehirsel faaliyetlerin 10,000 nUfusun Uzerinde daha ge~erli ve gU~IU oldugunu
vurgulamaktadlr (Emiroglu 1975, 128). Son otuz yIllIk donem i~inde 10,000
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nUfus kriteri yaygm olarak kullantlml§tlr (Sergiin 1974-1977, 216; Karabulut
1981,124; Gozeny ve Giinal 1987,30; AVCl 1993,250; Doganay 1995,421).
Son Yl11arda Ankara Oniversitesi'nde konu ile ilgili yalt§ma yapan
cograryacllar §ehir iyin alt kriter olarak 20,000 nUfusun kullamlmaslm
onermektedir. OZt;AGLAR " ... Niifus miktan baz altndlgmda gUnUmUz
§artlannda genelde 20,000'in Uzerinde nUfusa sahip yerle§melerde §ehir ozelligi
gorUlebilmektedir. TUrkiye'nin az nUfusa sahip oldugu donemlerde haklt olarak
bu miktar 10,000 olarak belirlenmi§ti. ~Uphesiz bu miktarlar her zaman tek
ba§ma bir §ey ifade etmemektedir. NUfusu 20,000'in Uzerinde oldugu halde tam
olarak §ehirlqememi§ yerle§melerimiz yani kasabalanmlz bulunmaktadlr. Bu
durumda yerle§melerin tek tek ele altnarak fonksiyonel ozelliklerinin ve yaplsal
geli§im durumlannm yerinde incelenmesi gerekir. Bu gibi yerle§me
merkezlerine, sadece nUfus miktarlarma bakarak kasaba veya §ehir diye
smlf1andlrmak bizleri hatalt sonuylara goWrmektedir" sozleriyle dii§Uncelerini
ifade etmektedir. OZt;AGLAR, eski ko§ullarm degi§tigini, bunun iyin artlk
daha yUksek bir nUfus miktarmm kriter olarak altnmasl gerektigini
belirtmektedir (Ozyaglar 1996,20-21). Aym bolUmden bir diger meslekta§lmlz
tarafmdan da kasaba yerle§melerinin nUfuslanmn Ust smmnm 10,000 degil
20,000 olarak kabul edilmesi gerektigi belirtilmi§tir (OzgUr 1996, 31-32).
BUWn bu gorU§lerin 1§lgl altmda bir tikir vermesi aylsmdan nUfus iyin
10,000 ve 20,000 alt smm kullamlarak Cumhuriyet doneminde TUrkiye'de
yapllan ilk saylm olan 1927 Gene! NUfus SaYlml ile son saylm olan 2000 Genel
NUfus Saylmma gore §ehirlerin dagllt§ haritalan yizilmi§tir. Bu haritalarm
yizimindeki esas amay, TUrkiye'deki §ehirler ve §ehirle§me ile ilgili uzun
Yl11ardan beri sUre gelen gozlemlerimizin haritalara nast! yansldlgmm
gorUlmesidir.
1927 Yilt verilerine gore 10,000'den fazla nUfusa sahip yerle§melerin
i§aretlendigi harita, kriterin 20,000 ve Uzerindeki yerle§meler oldugu haritadan
daha kalabahk olu§u ile aynlmaktadlr (Harita I ve 2). Ancak §ehir
yerle§melerinin nUfus alt smmnm 20,000 altnmasl durumunda TUrkiye'de yer
alan bir yok §ehirsel yerle§meyi bu donemde gormek mUmkUn olmamaktadlr.
Buna kar§lltk 2000 Yllmda §ehirlerin dagllt§lm gostermek iyin yizilen
haritalardan 10,000 nUfusun alt e§ik olarak seyildigi harita a§m kalabahk olu§u
ile dikkati yekmektedir (Harita 3 ve 4). 20,000 nUfusun §ehir yerle§meleri
aylsmdan alt Slmr olarak kabul edildigi harita ise daha sadedir. Ancak yine bir
yok §ehirsel yerle§me bu haritada yer almaml§tlr. Haritalamadaki bu gUylUk,
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gosterilecek alamn daha da biiyiimesiyle artarak devam etmektedir. Diinya
Olyeginde degil 10,000 niifusa gore, 20,000 niifusa gore bile yizim yapmak
zorla~maktadlr. Bu nedenle Birle~mi~ Milletler haritalama yah~malannda,
100,000 niifuslu yerle~meler ya da "mega~ehirler" olarak tammlanan 10
milyonun iizerinde niifusa sahip yerle~meler gosterilmektedir (Harita 5).
Tiirkiye'deki mega~ehirlerin daglh~l bir harita iizerinde gosterilirse, bu harita da
1927 Ylhndaki §ehir daglh~ haritalan gibi sade bir goriiniim sergilemektedir
(Harita 6).

SONUe;;
Yaptlan yah~mamn amacma ve yah§mamn yaplldlgl bilim dahna gore
~ehirlerin belirlenmesinde ye~itli kriterler kullamlmaktadlr. Daha dar alanlan
ilgilendiren cografi, sosyolojik ve plan lama yah~malan gibi yah~malarda
~ehirlerin belirlenmesinde fonksiyonlar onem kazanmaktadlr. Buna kar~lhk
iilke, klta veya diinya olyeginde yapllacak genet yah~malarda ~ehir
yerle~melerinin belirlenmesinde niifus biiyiikliigii kullamml en kolay kriterdir.
Son Ylllarda diinya genelinde 2,500-25,000 arasmda niifus banndlran
yerle§meler, ~ehir yerle~melerinin alt smlTl olan yerle~meler olarak kabul
edilmektedir (The World Bank 2000, 127). Tiirkiye iyin 10,000 nUfusu, ~ehir
yerle~melerinde olmasl gereken en az niifus olarak dii~iinmek yerinde olacakttr.
Diinya olyeginde ~ehirlerin daglh~lm gostermek iyin yizilecek haritalarda yok
daha yiiksek bir deger olan 100,000 niifus tercih edilecegi gibi, Avrupa, kuzey
Amerika ve Japonya'da adeta birbirlerine biti~ik durumda olan §ehirsel
yerle~meleri gostermek Uzere daha bUyiik niifus miktarlan esas ahnabilir. Boyle
bir tercihte omek olarak 10 milyon niifus seyilirse, 1950 Yllmda bir diinya
haritasmda sadece New York'u gosterebilmek mUmkiin olacaktlr. Aym kritere
gore 1975'de 5 yerle~me, 2000 ytlmda ise 17 yerle§me bu haritada yer
alabilecektir (UNITED NAnONS 2001 b, 8).
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Yukanda da belirtildigi gibi Ttirkiye i~in 10.000 ntifusa sahip bir
yerle§menin §ehir saYllmasl uygun olacakttr. 10,000'den fazla ntifuslu
yerle§meleri de kti~tik, orta, biiyiik ve metropol yerle§meler olarak kendi
i~lerinde aymnak miimkiindiir. Buna gore 10,000-50,000 arasmdaki §ehirler
kilr;ilk §ehirler, 50,001-100,000 arasmda niifusa sahip §ehirler orta biiyilklilkte
§ehirler, 100,001-1,000,000 arasmdaki §ehirler de bilyilk §ehirler olarak
nitelendirilebilir. 1,000,000'dan daha fazla niifusa sahip yerle§meler genellikle
metropolitan sahalan olu§turmaktadlr.
Biitiin bun lara kaT§lhk, ozellikle dar alanlan ilgilendiren ~ah§malarda
niifusu 9.000 ile 11.000 arasmda olan yerle§melerin §ehir olarak
nitelendirilmeden once diger fonksiyonlanmn da detayh olarak incelenmesi
yerinde olacakttr. Niifusu 8.000-3.000 arasmda olan yerle§meler §ehirsel
fonksiyonlardan baztlannm olabildigi fakat daha ~ok klrsal fonksiyonlann
hakim oldugu kasaba olarak kar§lmlza ~Ikmaktadlr. Ancak yine aym §ekilde
niifusu 3000-2000 arasmda olan yerle§melerin kasaba veya koy kategorilerinden
hangisine girdigi yine fonksiyonlanna gore degerlendirilmelidir. Niifusu
2.000'in altmda olan yerle§melerin koy olarak tammlanmalan dogru olacakttr.
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ABSTRACT

The criterion of defining urban settlement and Turkey as an example
A city is defined as a relatively large, dense, and permanent settlement of
socially heterogeneous individuals. It is relatively easy to classifY which areas
are urban and which areas are not urban. There are a host of indicators
available. These include population size, population density, number and range
of services or employment profiles. A classification such as this reflects nothing
more than human opinion, not natural law. This fundamental uncertflinty in
classifications is reflected in the fact that classifications devised in different
countries differ so much. In Scandinavia, for example, settlements as small as
300 people might be classified as urban, while in Japan a settlement must have
at least 30,000 people to be classed as urban. In Turkey, on the other hand, a
settlement should have at least 10,000 people to be classed as urban.

