
649

ÝSKÂN

ve Hi demât-ı Va ta ni ye ve İn kılâb-ı Mil li ye, Me ci-
di ye / Ro man ya 1939, s. 8, 9, 68-69; Ah med Be-

de vi Ku ran, Os man lı İm pa ra tor lu ğun da İn kılâp 
Ha re ket le ri ve Millî Mü ca de le, İs tan bul 1956, 
tür.yer.; Rı za Nur, Ha yat ve Ha tı ra tım, Frank furt 
1982, IV, 224-229; a.mlf., “San Re mo’da İs hak 
Sü kû tî”, Şehbâl, sy. 14, İs tan bul 1325, s. 270-
271; sy. 15 (1325), s. 290-292; M. Şük rü Ha ni oğ-

lu, Bir Si ya sal Ör güt Ola rak Os man lı İt ti had ve 
Te rak ki Ce mi ye ti ve Jön Türk lük: 1889-1902, 
İs tan bul 1989, tür.yer.; “Zı yâ-ı Azîm”, Muvâze ne, 
sy. 223, Po lov div 5 Mart 1902, s. 3; Ma nas tır lı 

Bahâed din Sâî, “Mek tup”, a.e., sy. 228 (16 Ni-
san 1902), s. 3; Ali Fah ri, “Te es sür-i Elîm: Dok tor 
İs hak Sü ku ti Bey Ve fat Et ti”, İn ti kam, sy. 50, 
Ce nev re 10 Mart 1902, s. 2, 4; “Zıyâ-ı Azîm”, 
Kür dis tan, sy. 30, Ce nev re 14 Mart 1902, s. 4; 
“Mü es sir Bir Zıyâ”, Ana do lu, sy. 1, Ka hi re 24 
Ni san 1902, s. 4; “Pek Bü yük Bir Zıyâ”, Os man lı, 
sy. 103 (1902), s. 1-3; “Se ne-i Dev riy ye Mü na se-
be tiy le”, a.e., sy. 127 (1903), s. 1; “Bü yük İf ti ra”, 
Mu hibbân, sy. 6, İs tan bul 1325, s. 45-46; Yu nus 

Na di, “İs hak Sü kû tî Bey”, Ye ni Tasvîr-i Efkâr, 
sy. 127 (1909), s. 1-2; [Ab dul lah Cev det], “İs hak 
Sü kû tî’ nin Ölü mü nün Yıl Dö nü mü”, İc tihâd, sy. 
315, İs tan bul 1931, s. 5579-5580; Hü se yin za de 

Ali, “İt ti hat ve Te rak ki Na sıl Ku rul du. Ubey dul lah 
Efen di nin Oy na dı ğı Rol ler”, Tan, sy. 4-7, İs tan bul 
1938, s. 2; Mus ta fa Bi rol Ül ker, “İlk İt ti had çı’ nın 
Me zar Pa ra sı nı Mü ca de le Ar ka daş la rı Yo ket ti ler”, 
Hür ri yet Ta rih, İs tan bul 9 Ni san 2003, s. 10-11; 
Fet hi Te ve toğ lu, “İs hak Sükûtî”, TA, XX, 236; 
“Is ¼åš Sü k† t¢”, EI° (İng.), IV, 113; “İs hak Sü kû tî”, 
TDEA, IV, 410-411; Yük sel Çe lik, “İs hak Sü kû tî”, 
Ya şam la rı ve Ya pıt la rıy la Os man lı lar An sik lo-
pe di si, İs tan bul 1999, I, 658-659.
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Genel olarak
sürekli veya geçici yerleþmeyi,

özel olarak da kabile ve aþiretlerin 
yerleþtirilmesini ifade eden terim.˜ ™

Söz lük te “sü rek li otur mak üze re bir 

kim se yi bir ye re yer leş tir mek, yurt edin-

dir mek, boş bir ye ri meskûn ha le ge tir-

mek” şek lin de ta nım la nır. Coğ raf ya te ri mi 

ola rak is kân be şerî her tür lü yer leş me yi 

içi ne alır. İn san la rın do ğal hal de bul duk-

la rı ya hut yap tık la rı ba rı nak lar la gö çe be 

ka vim le rin da ha uzun za man bir yer de 

ka lan ça dır top lu luk la rı, mev sim le re gö re 

yer de ğiş ti ren, ya zın yay la ya, kı şın ovaya 

inen le rin yı lın bir kıs mın da otur duk la rı 

ova, yay la ve dağ gi bi eğ re ti yer leş me le ri, 

ni ha yet mün fe rit mes ken, çift lik, mez ra, 

köy, ka sa ba ve şe hir, ge çi ci ya hut de vam lı, 

top lu ya hut da ğı nık, bü yük ya hut kü çük 

bü tün yer leş me ler, yer leş me te sis le ri, 

mün fe rit ev ya da ev top lu luk la rı is kân 

kap sa mın da de ğer len di ri lir (Ta noğ lu, TM, 
XI [1954], s. 1). Göç ve is kân ol gu su sa-

kin le rin is te ği dı şın da da or ta ya çı ka bi lir. 

Teh cir, sür gün vb. cebrî nü fus ha re ket le ri 

ta nı ma mış ol mak la bir lik te onun hay ran-

la rın dan olan Rızâ Nur biz zat Av ru pa’ya 

gi de rek ke mik le ri ni İs tan bul’a ge tir di ve 

Di van yo lu’nda ki Sul tan II. Mah mud Tür be-

si’nin ya nı na gö mül me si ni sağ la dı.

İt ti hat ve Te rakkî’nin ku ru lu şun da, Av-

ru pa’da ki fa ali yet le rin de çok önemli bir 

rol oy na mak la bir lik te müs ta kil bir ese ri 

ol ma yan Sükûtî’nin si yasî ve fikrî faaliyet-

le ri nin önem li bir cep he si ni gazeteciliği 

oluş tu rur. Pa ris, Lon dra, Ce nev re, Brük-

sel, Ro ma ve Ka hi re’de ki Jön Türk gaze-

te le ri ne ya zı lar yaz dı. Os man lı’da çı kan 

ya zı la rı nın bir ço ğu Sul tan Ab dül ha mid yö-

ne ti mi ni eleş ti ren ma ka le ler dir. Ga ze te de 

ay rı ca Ar na vut luk, Gi rit me se le si, ka dın la-

rın öz gür leş ti ril me si, pa ns la vizm ve Rus ya 

ko nu la rı iş len mek te, Rus ya’ya ve Rus ya 

müs lü man la rı na ait ya zı lar yer al mak ta-

dır. Os man lı ga ze te si ni çı ka ran lar la te-

mas ha lin de olan Gas pı ra lı İs ma il Bey’in 

Sükûtî ile ir ti bat kur du ğu tah min edi le bi-

lir. Os man lı say fa la rın da Ter cü man ga-

ze te si övül mek te, ga ze te nin Rus ya müs-

lü man la rı ara sın da eği ti mi can lan dır mak 

için se bat la ça lış ma sı tak dir edil mek te dir.

Ba zı araş tır ma lar da yer alan, Av ru pa’da 

ya yım la nan Kür dis tan ga ze te si ne des tek 

ver me sin den do la yı Sükûtî’nin Kürt mil li-

yet çi li ği ni des tek le di ği yo lun da ki id di alar 

doğ ru de ğil dir. Sükûtî et nik ay rı lık çı lı ğın 

kar şı sın da dır ve bu nu hüs ran do ğu ra cak 

bir ni fak ola rak ni te ler. “Ar na vud lar ve 

Kürd ler” ad lı ma ka le sin de Kürt ler ara sın-

da şim di lik is tiklâl he ve si bu lun ma dı ğı nı, 

fa kat za man la bu nun da ola bi le ce ği ni söy-

ler; Kür dis tan’da or ta ya çı ka cak bir ihti lâlin 

Rus ya’nın Ana do lu’ya gir me si ne yol aça ca-

ğı nı be lir tip Kürt ulemâsı ve ile ri ge len le ri ni 

uya rır. Bir kı sım Kürt aşi ret le ri nin im ti yaz 

ta lep et mek için bir leş me le rin den duy du-

ğu en di şe yi, “Ay rı lık çı lık yo lu tu tul du ğun da 

idam fer ma nı mı zı ken di eli miz le im za la-

mış olu ruz” söz le riy le di le ge tir miş tir. Rızâ 

Nur da onun Türk köken li ol du ğu nu söy-

ler. Sükûtî’den ka lan mek tup lar da ve di ğer 

ya zı la rın da hiç bir za man Türk lük dı şın da 

bir et nik kim li ğe ai di ye tin den bah set me-

miş tir. Ken di si ni ta nı yan lar ca ze ki, fey le sof 

meş rep li ve doğ ru bir ki şi di ye ni te le nen 

Sükûtî’nin en dik kat çe ken yö nü bü yük bir 

teş kilâtçı ve ehil bir ko mi ta cı ol ma sı dır. 

Do ğu ede bi ya tı na vâkıf olup şa ir lik yö nü 

de var dır. İs hak Sükûtî’nin ar şiv bel ge le ri, 

Ti ran’da Ar qi vi Qen dror Shtetëror’da İb-

ra him Te mo adı na dü zen len miş fon lar da 

bu lun mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
[İs hak Sükûtî], “Ar na vud lar ve Kürd ler”, Os-

man lı, sy. 51, İs tan bul 1900, s. 1-3; İb ra him Te-

mo, İt ti had ve Te rak ki Ce mi ye ti nin Te şek kü lü 

ama cıy la 1898 yı lı or ta la rın da pa di şa hın 

tem sil ci le riy le ye ni bir pa zar lı ğa gir di. Os-

man lı ga ze te sin de kul lan dık la rı sert di li 

yu mu şat ma la rı kar şı lı ğın da ba zı Jön Türk 

li der le ri ne 12 li ra (1500 frank) ay lık bağ-

lan dı. Sükûtî bu pa ra nın önem li bir kıs mı-

nı Os man lı ga ze te si nin sür dü rül me si için 

har ca dı. Fa kat hü kü met ten ma aş ka bul 

et me si ona du yu lan gü ve nin sar sıl ma sı na, 

ce mi ye tin yurt içi şu be lerin de ha yal kı rık lı-

ğı na ve Pa ris şu be si nin lide ri Ah med Rızâ 

Bey ve eki biy le ara sı nın açıl ma sı na yol aç tı.

1898 yı lı so nun da ce mi ye tin Pa ris şu-

be siy le bo zu lan iliş ki le ri onar ma ya yö ne-

lik ola rak Os man lı ga ze te si ara cı lı ğıy la 

yap tı ğı mu ha le fe ti ye ni den sert leş tir di. 

Bu nun üze ri ne Pa ris Se fi ri Mü nir Pa şa, Ni-

san 1899’da İs viç re resmî ma kam la rıy la 

gö rü şüp Jön Türk ler’in sı nır dı şı edil me si 

için uğ raş tı. Sükûtî bu yı lın or ta la rın da İs-

tan bul’dan ge len Ah med Celâled din Pa şa 

ile ye ni den uz laş tı. Ce nev re’de ki Jön Türk-

ler’in ya yın ha ya tın dan çe kil me le ri kar şı lı-

ğın da Jön Türk li der le ri ne Av ru pa’da me-

mu ri yet ler ve ril di. 26 Ey lül 1899 ta rih li bir 

ira de ile İs hak Sükûtî, Ro ma Bü yü kel çi li ği 

dok tor lu ğu na ge ti ril di. Pa zar lı ğın bir ge-

re ği ola rak Trab lus garp’ta mah pus tu tu-

lan yet miş se kiz Jön Türk’ün af fe dil me si 

sağ lan dı. Os man lı ga ze te si nin ida re si ni 

Av ru pa’ya ye ni fi rar eden Ed hem Ru hi’ye 

(Bal kan) dev ret ti; an cak ga ze te den eli ni 

çek me di, dev let ten al dı ğı maa şın bir kıs-

mıy la ve im za sız ya zı la rıy la des te ği ni sür-

dür dü. 1900 yı lın da İs tan bul’dan ka ça rak 

Pa ris’e, ora dan da Ce nev re’ye gi den Da-

mad Mah mud Celâled din Pa şa’yı zi ya ret 

et ti ve Os man lı ga ze te si nin sa hip li ği ni 

ona dev ret ti. Fa kat ga ze te yi asıl çe kip çe-

vi ren yi ne ken di siy di. Dü zen siz ha yat tar-

zı Sü kûtî’nin esa sen za yıf olan bün ye si ni 

epey ce sars tı, ve re me ya ka lan dı. Te da vi si 

de vam eder ken bir ta raf tan da mü ca de-

le si ni sür dür dü. Ni ha yet ha va de ği şi mi için 

git ti ği San Re mo’da 9 Şu bat 1902’de öl-

dü. Bu ta rih ten ye di yıl son ra Sükûtî’yi hiç 

İshak

Sükûtî
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baş la ma la rı, di ğe ri de baş ta Oğuz lar ol-

mak üze re Tö lös, Kar luk, Bas mıl ve Kır gız 

boy la rı nın Or ta As ya’da var lık la rı nı de vam 

et tir me le ri ve bu kit le le rin 900’ler den iti-

ba ren da ha ba tı ya Mâverâün ne hir böl ge si 

ve Fer ga na va di si ne doğ ru ha re ket len me-

le ri dir. Böy le ce bir ta raf tan İç As ya’da ve 

çev re sin de ye ni dev let ler ku ru lur ken bu 

dev let le rin ku ru lu şun da et kin rol oy na yan 

boy lar dan ba zı la rı kıs men yer le şik ha ya ta 

geç ti, bir kıs mı da göç le ri ne de vam ede-

rek İran’a gel di, ora dan da Su ri ye, Azer-

bay can ve Ana do lu’ya yö nel di. Ka ra han lı 

Dev le ti za ma nın da Or ta As ya, Mâverâün-

ne hir, Hâ rizm böl ge si ve İran step le ri Türk 

boy la rı nın yo ğun bi çim de ya yıl dı ğı alan lar-

dır. Bu dö nem de yer le şik ha ya ta ge çen ler, 

bu lun duk la rı böl ge ler de is tik ra rı te min 

et me ye ça lı şır ken ko nar gö çer ha ya tı de-

vam et ti re rek dü zen ta nı maz bir va zi yet-

te ha yat sü ren di ğer Türk boy la rıy la da 

ça tış ma ya gir di ler. Bu bağ lam da Ka ra-

han lı lar yer le şik dü ze ne geç me ye ça lı şan 

boy lar ca ku ru lan bir dev let ti. Hâ rizm şah 

ül ke si zen gin şe hir le ri, ti ca ret yol la rı nın 

et ra fın da ku ru lan köy le riy le yer le şik bir 

gö rün tü ver mek tey di. Ot rar, Ür genç, Sav-

ran bun la rın ba şın da yer alır. Ay nı şe kil de 

Kâş gar, Ka ra çuk, Öz kent, Merv, Say ram, 

Da şo ğuz, Se mer kant, Taş kent, Bu ha ra, 

Ye si, Yar kent gi bi çok sa yı da is kân mer-

ke zi da ha X. yüz yıl dan iti ba ren bi rer Türk 

şeh ri ha li ne gel di.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ali Ta noğ lu, Be şerî Coğ raf ya: Nü fus ve Yer leş-
me, İs tan bul 1969, s. 211; a.mlf., “İs kân Coğ raf-
ya sı: Esas Fi kir ler, Prob lem ler ve Me tod”, TM, XI 
(1954), s. 1-32; R. Gro us set, Boz kır İm pa ra tor lu-
ğu, Atil la, Cen giz Han, Ti mur (trc. M. Re şat Uz-
men), İs tan bul 1980, s. 106-121; Ra ma zan Şe şen, 
İs lâm Coğ raf ya cı la rı na Gö re Türk ler ve Türk Ül-
ke le ri, An ka ra 1989, tür.yer.; Fa ruk Sü mer, Oğuz-
lar (Türk men ler), Ta rih le ri, Boy Teş ki lâ tı, Des-
tan la rı, İs tan bul 1992, tür.yer.; a.mlf., “Azer bay-
can’ın Türk leş me si Ta ri hi ne Umumî Bir Ba kış”, 
TTK Bel le ten, XXI/83 (1957), s. 429-447; a.mlf., 

“Ana do lu’ya Yal nız Gö çe be Türk ler mi Gel di?”, 
a.e., XXIV/96 (1960), s. 567-594; Ah met Ta şa ğıl, 
Gök Türk ler, An ka ra 1995-99, I-II, tür.yer.; Ch. 

K. Mai sels, Uy gar lı ğın Do ğu şu: Ya kın do ğu’da 
Av cı lık ve Top la yı cı lık tan Ta rı ma Kent le re ve 
Dev le te Ge çiş (trc. Ala ed din Şe nel), An ka ra 1999, 
s. 132-134, 198; J. M. Smith, “Mon gol No ma dism 
and Midd le Eas tern Ge og raphy: Qish laks and Tü-
mens”, The Mon gol Em pi re and its Le gacy (ed. 
R. Ami tai-Pre is – D. Mor gan), Lei den 2000, s. 
38-56; a.mlf., “Tu ra ni an No ma dism and Ira ni an 
Po li tics”, Ir.S, XI (1978), s. 57-81.

ÿYu nus Koç

Hz. Pey gam ber ve Hu lefâ-yi Râ şi dîn Dö-
ne mi. İs lâm ta ri hin de ilk ka lı cı is kân hic-

re tin ar dın dan Me di ne’de ger çek leş miş, 

sü rek li ha le gel me si ve köy le rin or ta ya 

çı kı şı, bu köy ler den bir kıs mı nın nü fus, 

sos yal or ga ni zas yon, ta rım dı şı fa ali yet ler 

ve si ya sal et kin lik le şe hir le re dö nüş me si 

şek lin de ge liş me gös ter di. Böy le ce av cı-

lık-top la yı cı lık kül tü rün den iş bö lü müy le 

uz man laş mış sos yal züm re le rin ya şa dı ğı, 

ör güt lü, kat man lı ve ka la ba lık bir nü fusu 

ba rın dı ran şe hir le re doğ ru bir ev rim mey-

da na gel di. Bu da adı na me de ni yet de ni-

len tekâmül sis te mi nin son hal ka sı ola rak 

bu gün kü mo dern şe hir le rin te şek kü lü nü 

ha zır la dı.

Türk ta ri hi nin son üç bin yıl lık dö ne mi 

için de ben zer sü reç ler ge çer li dir. Milâttan 

ön ce 2000’ler de Türk ler’in ilk ana yur du-

nun ye ri tar tış ma lı ol mak la bir lik te Al tay 

dağ la rı ci va rı ol du ğu ko nu sun da yay gın bir 

tes bit var dır. Milâttan ön ce 300’le re doğ-

ru Mo ğo lis tan’ın ba tı ve gü ney böl ge le ri ni 

de içi ne alan ve adı na bu gün Tür kis tan de-

ni len ge niş coğ raf ya Türk ler’in ta rihî ana-

yur du ola rak ta nım lan mak ta dır. Bu ge niş 

coğ raf ya da ilk dö nem ler de boy lar ha lin de 

ko nar gö çer bir ha yat sü ren Türk ler’in sı-

nır lı da ol sa top rak la meş gu li yet le ri var dı. 

Hun lar dev rin de yi ne ken di le ri ne mah sus 

yurt lar da ve ot lak alan la rın da ko nar gö çer 

bir ha yat tarz la rı var dı ve kıs men ta rım la 

da uğ raş mak tay dı lar. Si yasî açı dan za man 

za man da ğı nık bir tab lo da ya şa yan Türk 

boy la rı bi rin ci ve da ha çok ikin ci Gök türk 

dö ne min de yer le şik ha ya ta geç ti ler, ba zı 

böl ge ler de ta rım la meş gul ol du lar. Bu-

nun en açık gös ter ge si mer kez ola rak or-

ta ya çı kan ge liş miş şe hir le rin var lı ğı dır. 

Or hon ya zıt la rın da geçen “ba lık” ve “uluş” 

kelime le ri şeh ri ifa de eder. Türk ler’in kit-

le ler ha lin de yer le şik bir düze ne geç me le-

ri ne da ir en ke sin ve ri ler ise 744’ten son ra 

ku ru lan Uy gur Dev le ti dö ne mi ne ait tir. Uy-

gur ka ğan la rı şe hir ler ve yö ne tim mer ke zi 

şek lin de sa ray lar in şa et ti ler. Or du ba lık 

(Ka ra ba la sa gun), Beş ba lık gi bi şe hir ler Uy-

gur dö ne min de ku rul du. Tur fan böl ge si 

ge niş, ve rim li alan la rıy la ta rım yap ma ya 

ve yer le şik ha ya ta uy gun bir böl ge ola rak 

Uy gur Türk le ri’nin is kân sa ha sı nı teş kil 

et ti. Si yasî yön den bir lik al tın da ol ma sa-

lar da kü çük han lık lar şek lin de var lık la rı nı 

sür dü ren Uy gur lar, yer leşik ko num la rı nı 

bu gün kü Do ğu Tür kistan böl ge sin de gü-

nü mü ze ka dar de vam et tir di ler.

Di ğer Türk boy la rın dan bü yük top lu luk-

lar 751 ve özel lik le 840’tan son ra ba tı ya 

doğ ru ha re ket et me ye baş la dı lar. Esa-

sen Türk ta ri hi nin önem li olay la rın dan 

bi ri Uy gur lar’ın Tur fan böl ge sin den ta rı-

ma geç me le ri ve sü rek li yer le şik ha ya ta 

so nu cun da ge li şen pek çok yer le şim mer-

ke zi mev cut tur.

Ge niş mâna da is kân, in sa nın coğ raf-

ya ile iliş ki si nin bir ev re si ola rak top rak 

üze ri ne sü rek li ya da ge çi ci şe kil de yer-

leş me yi ifa de eder. Yer leş me nin sü rek li 

ve ya ge çi ci ol ma sı ta ma men fi zikî, coğ rafî, 

eko no mik, ik lim sel, si ya sal ve be şerî se-

bep le re bağ lı dır. Me de ni ye tin te şek kü lü 

ve tekâmü lü ko nu sun da yer le şik ha ya ta 

ge çiş önem li bir aşa ma ola rak gö rül müş-

tür. İn san lık ta ri hin de milâttan ön ce 15 

ile 12.000 yıl ara lık la rın da baş la yan yer-

le şik ha ya ta ge çiş, uzun bir av cı lık ve ko-

nar gö çer lik sü re ci nin ar dın dan de ne me 

ya nıl ma ev re sin den son ra ger çek leş ti ve 

Me zo po tam ya’da ge li şen bu ilk yer le şik 

top lu ma Na tuf kül tü rü adı ve ril di (Mai-
sels, s. 132, 133, 198). Nil, Dic le, Fı rat ve 

İn dus ne hir le ri nin alüv yon va di le rin de bit-

ki ye tiş ti ril me si ve üre ti len ta hı lın stok-

lan ma sı yer le şik ha ya tın sü rek li li ği ne yol 

aç tı. Milâttan ön ce 12.000’den iti ba ren 

bes len me ve ko run ma ama cıy la bir ara da 

bu lu nan top lu luk lar, ya vaş ya vaş üre tim 

ve or ga ni zas yon için iş bö lü mü nü ger çek-

leş tir dik le ri bir dö ne me gir di ler. Bu tür bir 

yer leş me be ra be rin de za man la el de edi-

len ürü nün de po lan ma sı, da ğı tı mı ve ti ca-

re tiy le uğ ra şan yö ne ti ci bir gru bun or ta-

ya çık ma sı nı sağ la dı. Bu ge liş me le re bağ lı 

ola rak Me zo po tam ya, Mı sır, İran, Su ri ye, 

Hint ve Irak’ta ki ve rim li ne hir kı yı la rıy la 

va di ler me de ni yet mer kez le ri şek lin de be-

lir me ye baş la dı. Ana do lu’da milâttan ön ce 

10.000’le re ta rih le nen Ur fa Gö bek li te pe 

Ta pı na ğı, milâttan ön ce 8000’le re ait Bur-

dur Ha cı lar ve Kon ya Ça tal hö yük’te ki ev cil 

hay van fi gür le ri, Ür dün’de ki Eri ha ha ra-

be le ri, İran’da Su sa, Su ri ye ve Fi lis tin’ de ki 

es ki yer le şim böl ge le ri sü re cin ev re le ri ne 

ait işa ret le ri oluş tu ran önem li mer kez ler-

dir (a.g.e., s. 134). Bu böl ge ler de yer le şik 

ha ya tın ilk gö rün tü sü şek lin de mey da na 

ge len köy ler ara sın dan mer kezî özel li ğe 

sa hip, kat man laş mış top lum sal ya pı sı ve 

sos yal or ga ni zas yon bi çi miy le ge liş miş ay-

rı ca lık lı mer kez ler ola rak şe hir ler or ta ya 

çık tı. Şe hir le rin en be lir gin özel li ği, ta rım 

dı şı eko no mi nin ana da ma rı olan el za na-

at la rı ile üre tim ve böl ge sel ti ca re te bağ lı 

ola rak ge li şen sos yal or ga ni zas yon bi çi mi 

ol ma la rı dır. Şe hir le rin or ta ya çı kı şı in sa-

noğ lu nun si ya sal, kül tü rel, eko no mik ve 

sos yal or ga ni zas yon ba kı mın dan bir üst 

kat ma na ge çi şi ni sim ge ler. Böy le ce yer-

le şik ha ya ta ge çiş dü ze ni ilk ön ce yay lak-

kış lak ola rak ge çi ci is kân yer le ri, ar dın dan 

bun lar dan ba zı la rı nın ta rım dev ri mi ve 

hay van ev cil leş tir mey le pa ra lel bi çim de 




