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ÖN SÖZ

Kağızman ilçe merkezi, Kuzeydoğu Anadolu’da, Erzurum  Kars Bölümünün 

Kars yöresi dâhilindeki Kağızman alt yöresinde bulunmaktadır. Batı-doğu yönün-

de uzan Aras Vadisinde yer alan Kağızman ilçe merkezinin büyük kısmı Kağız-

man Deresi  tarafından oluşturulmuş alüvyal bir yelpaze üzerinde yer almaktadır. 

Kağızman ilçe merkezi ve çevresi oldukça eski dönemlere giden tarihi geçmişe sa-

hip olup halen çevresindeki kırsal yerleşimler için idari ve ticari merkez özelliğini 

sürdürmektedir. Kağızman ilçe merkezi ülkemizin az gelişmiş yerleşimleri arasın-

da bulunmakta olup fiziki ve beşeri coğrafik özellikleri bakımından ülkemizdeki 

birçok yerleşime göre ilgi çekici farklılıklar gösterebilmektedir. 

Bu araştırmanın yapıldığı döneme kadar bazı araştırmacı ve bilim adam-

ları tarafından yapılan az sayıda araştırmaya konu olan Kağızman İlçesi geneli-

ne nispetle Kağızman ilçe merkezi bu çalışmada özel olarak ve coğrafya bilimi 

kapsamında incelenmemiştir. Bu bakımdan ilk özelliği gösteren araştırma genel 

olarak birbiriyle neden sonuç bakımından ilişkili dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Kağızman ve yakın çevresinin doğal çevre özellikleri ile beşeri 

çevre arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İkinci bölümde Kağızman ilçe merkezi-

nin tarihi süreçte ortaya çıkışı, yerleşimin günümüze kadar olan gelişimi, nüfus 

özellikleri ve doğal çevreyle olan etkileşimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde Ka-

ğızman ilçe merkezindeki fonksiyonel özellikler incelenmiş, dördüncü bölümde 

Kağızman ilçe merkezine ait altyapı unsurları incelenmiştir. Çalışmanın sonuç 

bölümünde elde edilen tüm bulgular ışığında Kağızman ilçe merkezinde doğal 

ve beşeri çevre etkileşimi değerlendirilerek sağlıklı yerleşim gelişimi için coğrafya 

bilimi bakış açısıyla bazı öneriler sunulmuştur. 

Coğrafya bilimi bakış açısıyla yapılan bu araştırmanın Kağızman ve çevresi-

ne ait coğrafi bilgi ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, Kağızman ilçe merkezi 

ve yakın çevresindeki yerleşim gelişimini aydınlatması bakımından faydalı olması 

inancıyla… 

Kağızman ve yakın çevresindeki alanlarda yaklaşık olarak iki yılı bulan sü-

rede yapılan bu araştırmanın her boyutunda desteklerini esirgemeyen Kağızman 

eşrafından emekli okutman psikolog Fikret Özkan beyefendi ve değerli eşleri 

öğretmen Esengül Özkan hanımefendinin yanı sıra DSİ 24. Bölge atık suları ve 

içme suları daire başkanı mühendis Muhammet Turan ve tüm Kağızman halkına 

şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Annem Lalizer Demir’e… 

Dr. Mucip Demir

Aralık, 2017 Kars
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Giriş

Ülkemizdeki idari taksimata göre en önemli yerleşimlerden biri ilçe mer-

kezleridir. İlçe merkezi; bir ilçenin idari alanının bütününe merkezlik yapan, 

içerisinde kaymakamlık teşkilatının ve ilgili diğer resmi kuruluşların yer aldığı 

belediye örgütlü kentsel yerleşim olarak tanımlanmıştır.1Buna rağmen Tür-

kiye’deki ilçe merkezlerinin bir çoğunun kentsel özelikler taşıyıp taşımadığı 

önemli bir tartışma konusu iken, başta TÜİK olmak üzere devlet kuruluşla-

rının bir çoğu halen yerleşimlerin nüfus sayısını bu değerlendirmede kriter 

olarak alarak, 20.000 üzerindeki ilçe merkezlerini kentsel yerleşim kabul et-

mektedir. Bu değerlendirmeye göre ülkemizde halen 967 ilçe merkezi bulu-

nurken bu ilçe merkezlerinin küçük kısmı kentsel, büyük kısmı kırsal yerleşim 

durumundadır.2 Buna rağmen ilçe merkezlerinin kırsal veya kentsel özellikli 

yerleşim olup olmadığına tek başına nüfus kriterinin kullanılmasıyla karar 

verilemeyeceği pek çok bilim adamı, araştırmacı ve kamu yöneticisi tarafından 

kabul edilirken bu ayrımı yapmakta diğer birçok belirleyici unsurun kullanıla-

bileceği ileri sürülmektedir. Ancak bu gurupta bulunan bilim adamlarının da 

birçoğu ilçe merkezlerinin kırsal mı yoksa kentsel mi özellikte olduğunu tespit 

ederken konuyu coğrafi  bilgileri dikkate almadan incelemekte ve bu şekilde is-

tenen sonuca ulaşmamaktadır. Bu nedenle bu ayrımın yapılmasında coğrafya 

alanında çalışan bilim adamlarına önemli görevler düşmektedir. Coğrafya ala-

nındaki pek çok bilim adamı bu ayrımın yapılmasında yerleşimlerin fonksiyon 

özelliklerinin tespitinin daha isabetli olacağını ileri sürmekte ve yerleşimlerin 

ekonomik, kültürel ve diğer yerleşim özelliklerini inceleyerek kırsal yerleşme-

mi yoksa kentsel yerleşmemi olduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Bu fonk-

siyonların tespiti sırasında yerleşim merkezlerinin doğal çevre özelliklerini ve 

beşeri yaşamla olan etkileşimlerini, kuruluşlarına etki eden çevresel faktör ve 

özellikleri, nüfus ve demografik özellikleri incelenmektedir. Ülkemizde coğ-

rafya bilimi bakış açısıyla ilçe merkezlerini inceleyen birçok bilimsel araştırma 

ve çalışma yapılmış olup bu çalışmalar soncunda diğer birçok bilim dalı ve 

yerel yönetim birimlerince faydalanılan önemli coğrafi bilgilere ve sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında ülkemizdeki ilçe merkezleri ve diğer yerle-

şimlerde başta coğrafi bilgi açığı giderilirken bu bilgilere dayalı olarak altyapı, 

yerleşme, arazi kullanımı, gibi konularda önemli kararlar alınıp uygulamalar 

1 Özçağlar, A. (2005). Türkiye’de Mülki İdare Bölümlerinin İdari Coğrafya Analizi. Coğrafi  

Bilimler Dergisi, 3(1), 1.

2 TÜİK (2016) Türkiye İstatistik Kurumu https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr 

adresinden edinilmiştir. 



yapılmıştır. Ancak ülkemizde halen birçok yerleşimde coğrafya bilim bakış 

açısıyla yapılan bu gibi çalışmalar ilgililer tarafından tamamen ve yeterince 

dikkate alınmamaktadır. Bu durum soncunda başta ilçe ilçe merkezleri olmak 

üzere coğrafya bilgisi açığına bağlı olarak alınan hatalı yönetim ve yatırım ka-

rarlarıyla doğal ve beşeri çevre üzerinde önemli ve telafi edilemeyecek zararlar 

oluşabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların ve zararların en aza indirgenmesi 

için yerleşimleri inceleyen coğrafi çalışmaların arttırılması büyük önem taşı-

maktadır. 

Araştırmanın Amaçları 

Kağızman ilçe merkezinin, yerleşme coğrafyası bakımından ele alındığı 

bu çalışmada;

• Kağızman ilçe merkezinin kuruluş yerini belirleyen jeolojik ve jeomor-

folojik yer yapısı özelliklerinin incelenmesi, 

• Kağızman ilçe merkezi ve yakın çevresindeki klimatik unsurların ince-

lenmesi ve beşeri yaşama olan etkilerinin belirlenmesi, 

• Kağızman ilçe merkezi ve yakın çevresinde beşeri yaşamı etkileyen top-

rak, bitki, yerüstü ve yer altı sularının incelenmesi ve beşer yaşamla olan 

etkileşiminin belirlenmesi,

• Kağızman ilçe merkezi ve yakın çevresinin mevcut doğal çevreyle olan 

etkileşiminin incelenmesi,

• Kağızman ilçe merkezinin ortaya çıkışı ve gelişimini etkileyen tarihi sü-

recin incelenmesi,

• Kağızman ilçe merkezinin idari sınırlarının tespit edilmesi,

• Kağızman ilçe merkezinin nüfus ve yerleşim özelliklerinin incelenmesi,

• Kağızman ilçe merkezinde idari dağılıma etki eden faktörlerin incelen-

mesi,

• Kağızman ilçe merkezinin fonksiyonel arazi kullanımını etkileyen doğal 

ve beşeri çevre özelliklerinin incelenerek, fonksiyonel arazi kullanım du-

rumumun belirlenmesi,

• Kağızman ilçe merkezindeki ekonomik, kültürel ve diğer fonksiyonların 

oluşturduğu istihdamın incelenmesiyle, ilçe merkezinin ana fonksiyon 

özelliğinin belirlenmesi,

• Kağızman ilçe merkezinin etki sahasının belirlenmesi,
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• Kağızman ilçe merkezi için belirlenen coğrafya kaynaklı sorunlara ait 

çözüm önerileri sunulması,

ana amaçları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

• Araştırma sahası bu çalışmada geniş yerleşim alanı olarak anılan Kağız-

man ilçe merkezi idari sınırları ve dar yerleşim alanı olarak anılan Kağız-

man Belediyesi  imar planı dâhilindeki alanlarla sınırlıdır. 

• Araştırmada kullanılan ve ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen veri-

ler bu kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerle sınırlıdır. 

• Araştırma Süresi 2014-2017 yılları arasındaki üç yıllık süreyi kapsamak-

ta olup çalışma bu yıllar içinde dört mevsim yapılan gözlem, ölçme ve 

araştırma sonuçları ile sınırlıdır. 

• Araştırmada kullanılan veriler çalışma içinde belirtilen yıllar için geçerli 

ve sınırlıdır.

• Araştırmada elde edilen bilgiler Kağızman ilçe merkezine ve yakın çev-

resine ait ve genel bilgilerle sınırlıdır. 

Araştırmanın Veri ve Yöntemi

Araştırma için yerleşme coğrafyası ve Kağızman ilçe merkezine ait çeşitli 

kişi, kuruluş ve bilim dalları tarafından yapılmış çalışmaların elde edilerek in-

celenmesi amacıyla literatür taraması ile başlanmıştır. Bu kapsamda yerleşme 

coğrafyasına ait sınırsız kaynağa rastlanmasına rağmen Kağızman ilçe merkezi 

ve yakın çevresine ait çok sınırlı sayıda kaynağın olduğu tespit edilmiş, bu kay-

nakların birçoğu elde edilerek incelenmiştir. 

Araştırmanın başlangıç safh asını müteakiben ilçe merkezi coğrafi bakış 

açısı ve elde edilen belgeler yardımıyla dört mevsimde yapılan çalışmalarla 

etüt edilmiştir. Eş zamanlı olarak ilçe merkezinde birçok fotoğraf çekilerek 

mevcut durum görselleştirilmiş, gerekli konularda ilçe merkezi sakinleri ile 

görüşmeler yapılarak ortaya çıkan sonuçlar, kayda alınmıştır. 

Araştırmada gerekli olan istatistiki veriler, başta Türkiye İstatistik Kuru-

mu, olmak üzere, ilçe merkezindeki ilgili kuruluşlardan temin edilmeye çalı-

şılmıştır. Bu kuruluşlardan direkt temin edilemeyen veriler için ilgili kurum ve 

kuruluşlar bünyesindeki arşivlerde araştırma yapılmıştır.
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