
 

 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 5   Sayı: 23           Volume: 5   Issue: 23 

Güz 2012                       Fall 2012 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581 

 

MARD�N �L�NDEN VER�LEN GÖÇÜN AKIM YÖNÜNDEK� DE����M� 

THE CHANGES IN THE DIRECTION OF MIGRATION FROM MARD�N PROVINCE 

    

Veysi GÜNAL*  

 

Öz 

Bu çalı�mada Mardin ilinin verdi�i göçün akım yönü ve illerdeki  Mardin kökenlilerde 
illerin payındaki de�i�im ele alınmı�tır. Sosyo-ekonomik göstergeler nedeniyle Mardin ili sürekli 
olarak aldı�ından daha fazla göç veren bir il durumundadır. Güvenlik nedeniyle 1990’lı yıllarda 
göçlerde bir artı� görülmektedir. Göçün miktarı gibi, akım yönünde de bu dönemden itibaren önemli 
de�i�meler olmu�tur. Örne�in 1975-1980 döneminde ilden  verilen göçte illerin payında sıralama 
�zmir (%15.1), �stanbul (%13.2), Diyarbakır (%12.8), Adana (%9.6), Siirt (%7.9), Hatay (% 4.5), �çel 
(%4.4) �eklinde iken, 2009-2010 döneminde ise sıralama de�i�mi� ve �stanbul (%26.6), Adana (%10.4), 
�zmir (%9.0), Diyarbakır (%5.9), Mersin (%5.0), Ankara (%4.4), �anlıurfa (%3.3) ve Batman (%3.3) 
�eklinde olmu�tur. Buna göre Mardin ilinden verilen ilk göç dalgalarını alan �zmir, Manisa ve Hatay 
gibi iller günümüzde önemini kaybetmi�, bunların yerine �stanbul, Adana, Mersin ve Gaziantep gibi 
iller ön plana çıkmı�tır. 

 Anahtar Kelimeler: Mardin, Göç, Göç Akım Yönü. 

 

Abstract  

In this paper, it is aimed to investigate the changes in the direction of migration from 
Mardin province and Mardin origin population residing in provinces. First, Mardin province 
continuously  has given migration more from take because of demographic and economic indicators. 
For security reasons, in 1990’s, it has been seen an increase in migration. Besides the amount of 
migration, the direction of migration has changed also. For example, in period of 1975-1980, while the 
ranking of the provinces in migration from Mardin was �zmir (15.1%), �stanbul (13.2%), Diyarbakır 
(12.8%), Adana (9.8%), Siirt (7.9%), Hatay (4.5%) and �çel (4.4%), the ranking has changed as �stanbul 
(26.6%), Adana (10.4%), �zmir (9.0%), Diyarbakır (5.9%), Mersin (5.0%), Ankara (4.4%), �anlıurfa 
(3.3%) and Batman (3.3%) in period of 2009-2010. According to this result, �zmir, Manisa and Hatay 
getting the first waves of immigration from Mardin province have lost importance today and 
�stanbul, Adana, Mersin and Gaziantep have become important instead of them.  

Keywords: Mardin, Migration, Direction of Migration.  
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 Giri� 

Birçok tanımı yapılmakla birlikte, göç genel olarak “nüfusun bir idari sınırı geçerek 
ikamet yerini devamlı ya da uzun süreli de�i�tirmesi (Tümertekin ve Özgüç, 1998:307)” 
olgusudur.  Söz konusu göç olayının meydana gelmesindeki en önemli neden ise tarım 
alanlarını sınırlandıran, verim ve üretimde dü�üklük ile istikrarsızlı�a neden olan fiziki 
co�rafya �artlarıdır (Tümertekin, 1968:50). Bu olumsuz �artlar da, tarım potansiyelinin dü�ük, 
tarım topraklarının dar ve parçalı oldu�u arızalı da�lık ve yüksek sahaların göç veren alanların 
olmasına neden olmaktadır (Mutluer, 1992:120). Buna göre göçün ana nedenlerinden biri itici 
faktörler yani yerle�melerin fiziki co�rafya ko�ullarının ekonomik faaliyetler üzerindeki 
olumsuz etkisidir. Tarımsal faaliyetlerin nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalması 
durumunda göç için uygun ortam ortaya çıkmı� olur. Göçe neden olan kaynak yetersizli�inin 
temelinde ise, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artı�ı, tarımsal alanların veraset yoluyla küçük 
parsellere dönü�mesi sonucu verimin azalması, a�alık sistemi ve dolayısıyla topraksız 
köylülerin fazlalı�ı ile tarımda özellikle traktörün kullanılmaya ba�lanması sonucu i�gücü 
fazlalı�ının olu�ması gibi faktörler bulunmaktadır (Özgür, 1998:34-35). Öte yandan �ehirlerin 
çekici kuvveti de göç olgusunda önemlidir (Tümertekin 1968:56) Gerçekten de �ehirlerin i� ve 
istihdam olanakları ile sanayile�me ve ekonomik geli�im kırdan itilen nüfusun �ehirlere akınına 
neden olmaktadır.  Yerle�melerin sosyo-ekonomik özellikleri ile net göç oranlarının örtü�mesi 
bunun önemli bir göstergesidir.  

Türkiye’de göç olgusu dönemler itibariyle yapısal de�i�im geçirmi�tir. 1923-1950 
yıllarını kapsayan dönemde ülkedeki kapalı ekonomik sistem, ula�ım ve ileti�im araçlarının 
sınırlılı�ı, ya�anan ekonomik bunalımlar ve II. Dünya Sava�ı’nın dolaylı etkileri göç 
hareketlerini büyük ölçüde sınırlı tutmu�tur.  1950’li yıllarda gerekle�en tarım ve ula�ım 
alanındaki yeni uygulamalar kapalı ekonomik sistemin bozulmasına neden olurken, geçimlik 
tarım yerine pazara yönelik üretim a�ırlık kazanmı�, fiziki olanaklar belirgin bir geli�me 
sa�lamı� ve bu durum kırsal nüfusu devingenli�e iterek kırların bo�almaya ba�lamasına neden 
olmu�tur  (Mutluer, 1992:132).  Ayrıca kırsal alanlarda do�urganlık hızının fazla olması bu 
alanlarda nüfusun yüksek oranlarda artmasına (Tümertekin, 1968:509), dolayısıyla tarımsal 
nüfus yo�unlu�unun yükselmesine neden olmu�tur. Bu da var olan tarımsal faaliyetlerin bu 
nüfusu geçindirmede yetersiz kalması ve yo�un göç ile sonuçlanmı�tır.  

Çekici ve itici faktörlerdeki farklılıklar ile birlikte, kırsal nüfusun oranı Türkiye’deki 
göçün yönünü ve miktarını da belirlemi�tir. Bu ba�lamda de�erlendirildi�inde kırsaldan göç 
eden nüfusun �ç Anadolu, Batı Anadolu ve Do�u Anadolu’daki bazı illerde yüksek oldu�u 
görülmektedir. Kırsal nüfus oranının belirleyicili�i sonucunda görülmektedir ki, kırsal nüfus 
oranının yüksek oldu�u illerden fazla göç olmaktadır. Bu ba�lamda, Batı Karadeniz ve Akdeniz 
kıyı illeri ile Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde kırsal göç oranı dü�ük, Do�u Anadolu, 
Güneydo�u Anadolu, Karadeniz ve �ç Anadolu bölgelerinin illerinde ise yüksektir. Göç oranı 
en fazla olan on be� ilin dördü Do�u Anadolu, dördü �ç Anadolu, üçü Güneydo�u Anadolu, 
üçü Karadeniz ve biri Marmara bölgesinde yer almaktadır. Mersin-�zmir arasındaki kıyı illeri 
ve Do�u Marmara’daki üç il ise en az göç veren iller olmu�tur (Gürbüz ve Karabulut, 2008:42-
43). Göçlerin bu akım yönü, Türkiye’de ülke nüfusun büyük bir bölümünün �stanbul, Ankara, 
Adana, �zmir, Bursa ve Konya gibi �ehirlerde ya�aması sonucunu do�urmu�tur. Dolayısıyla 
gerek bu illerde, gerekse Türkiye genelinde olu�an yüksek �ehirle�me oranı, do�al artı�tan 
ziyade, göçlerin bir sonucudur  (Kele�, 1997). Aynı �ekilde yüksek �ehirle�me oranlarının 
alansal olarak ülkenin batı kesimlerinden orta ve güney kesimlerine yayılması, ba�ka bir ifade 
ile önceleri Marmara ve Ege bölgeleri �ehirle�menin en fazla dikkat çekti�i alanlar durumunda 
iken, daha sonraları bu bölgelerin yanında �ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin de hızlı bir 
geli�me sa�laması da (Yüce�ahin, vd., 2004) büyük ço�unlukla göçler sayesinde olmu�tur. 

Ülkemizde nüfus hareketleri önemli boyutlarda bulunmaktadır. Öyle ki, Cumhuriyet 
döneminde, özellikle de II.Dünya Sava�ı’ndan sonra hızlanan iller arası göçler, bazı dönemlerde 
Türkiye nüfusunun %10’unu a�acak boyutlara ula�mı�tır. Gerçekten de göç edenlerin, be� ya� 
üstü toplam nüfusa oranı 1965-1970 döneminde ‰107, 1970-1975 döneminde ‰99,  1975-1980 



�

�

�

 

- 250 - 

döneminde ‰70, 1980-1985 döneminde ‰65, 1985-1990 döneminde ‰81 (Özgür, 1995:63, 
Özgür, 1999:159, Tando�an, 1988:27) olmu�tur.  

Çalı�manın konusunu olu�turan Mardin ili de yukarıda kısaca izah edilen nedenlerden 
dolayı sürekli olarak aldı�ından fazla göç veren,  dolayısıyla negatif göç oranına sahip bir il 
konumundadır. Bununla birlikte ilden çıkan göçmenlerin göç akım yönünde de gerek miktar, 
gerekse oran ba�lamında dönemler itibariyle farklılıklar görülmektedir. Bu çalı�ma, sayım 
dönemleri itibariyle, Mardin ilinin verdi�i göçte Türkiye’deki illerin almı� oldu�u payın 
de�i�imi ele alınmı�tır. Ayrıca illerin toplam nüfuslarında,  göç akım yönünün sonucunda 
olu�an illerdeki Mardin kökenlilerin payını da kapsamaktadır. Bu amaçla öncelikle ilin genel 
göç özellikleri açıklanmı�, daha sonra göç akım yönü dönemler itibariyle ele alınmı�tır. Ayrıca 
Türkiye’deki illerin almı� oldukları toplam göç miktarlarında Mardin ilinin verdi�i göçün payı 
ve bütün bunlar sonucu olarak  illerde olu�an Mardin kökenli nüfusun miktarı ve payı da 
incelenmi�tir. Öte yandan olu�turulan tablolarda Mardin ilinin göç verdi�i iller seçilirken, en 
fazla göçün oldu�u iller ile artı� ve dü�ü� oranlarında önemli de�i�imin görüldü�ü illere a�ırlık 
verilmi�tir.  

Mardin �li Temel  Göç Göstergeleri  

Mardin ilinin son 35 yılını kapsayan genel göç göstergelerini içeren tabloya göre, il, söz 
konusu tüm dönemlerde aldı�ından fazla göç vermi�tir. Dolayısıyla net göç hızı daima negatif 
olmu�tur. Bununla birlikte yıllara göre farklılık da bulunmaktadır. 1965-1970 döneminde 
‰37.40, 1970-1975 döneminde ‰-28.09 olan net göç hızı sonraki dönemde iki katına çıkarak, 
‰ -53.16’ya ula�mı�tır. Buna göre, 1975-1980 dönemindeki ilin göç verileri, Türkiye 
ortalamasından farklı bir durum göstermektedir. Nitekim, tarımdaki geli�meler ile birlikte 
karayolu, liman, hidroelektrik santrallerin in�ası ve sanayi bölgelerinin olu�turulması gibi yeni 
i� alanlarının açılması nedeniyle 1950 yılından  itibaren hızlanan ülkedeki iç göç hareketlerinde  
1970 yılından itibaren ise nispi bir azalma görülmü�tür. 1960-1965 yılları arasında göç eden 
nüfusun, toplam ülke nüfusundaki payı %16.1’iken, 1975-1980 döneminde %7.1’e gerilemi�tir 
(Pazarlıo�lu, 2001).  Buna göre Mardin ilindeki göç hareketlerinin gerilemesi Türkiye’den farklı 
olmu� ve 1980-1985 dönemini bulmu�tur.  Gerçekten de bu dönemde bir taraftan ilin verdi�i 
göç miktarı dü�erken (40.115), di�er taraftan aldı�ı göç miktarı ise oldukça yükselmi�tir 
(22.620). Bunun sonucunda net göç hızı da, negatif olmakla birlikte, önceki dönemin iki katı 
kadar azalmı�tır (‰ -28.69). Türkiye genelinde oldu�u gibi, ilde de 1985-1990 döneminde göç 
hızının tekrar yükseldi�i, ancak bu artı�ın oldukça fazla oldu�u görülmektedir. Nitekim söz 
konusu bu be� yıllık sürede ilden 56.031 ki�i göç etmi�, buna kar�ılık göç alınan ki�i sayısı 
önceki döneme göre dü�mü� ve 21.281 ki�iyi bulmu�tur.  Bu ba�lamda alınan ve verilen göç 
arasındaki fark -34.750 olmu�tur. Böylece net göç hızı da yüksek oranlara yükselmi�tir (‰-
66.33) (Tablo 1).  

Tablo 1: Mardin ilinde temel göç göstergeleri (1975-2010) 

 Göç göstergeleri  1975-80 1980-85 1985-90 1995-00 2007-08 2008-09 2009-10 

Aldı�ı göç  12.792 22.620 21.281 26.083 27.606 18.296 25.478 

Verdi�i göç 41.711 40.115 56.031 68.165 41.432 40.308 30.495 

Net göç  -28.919 -17.495 -34.750 -42.082 -13.826 -22.012 -5.017 

Net göç hızı (‰) * -53.16 -28.69 -66.33 -67.58 -18.25 -29.39 -6.72 

Net göç hızı 
büyüklü�üne göre 
sıralama** 

 (57/67)  (45/67)  (57/73)  (75/81)  (70/81)  (80/81)  (46/81) 

    Kaynak:  -TU�K (2005), Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç �statistikleri, Türkiye �statistik Kurumu,                                          
    Yayın  No.2976, Ankara (http://kutuphane. tuik.gov.tr/) 
    - * DPT, (2008), Türkiye’de �ç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965-2000), s.92,Ankara.  
    - TU�K. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları 
    (http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,eri�im tarihi:06.02.2012) 
    ** Parantez içindeki ilk rakam ilin net göç büyüklü�ündeki sıralaması,  ikinci rakam ise  o dönemdeki il sayısını verir.  
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Yüksek olan negatif net göç hızı 1995-2000 döneminde de devam etmi� ve bu dönem ilin 

göç hareketlerinde en yüksek de�erin görüldü�ü dönem olmu�tur (‰-67.58). Söz konusu iki 
dönemde yüksek de�erlerin belirmesi, göçlerin nedenleri arasında önemli unsur olu�turan 
ekonomik nedenlere, yo�unla�an zorunlu göçlerin de eklenmesidir.  Öte yandan ilin sahip 
oldu�u net göç büyüklü�ündeki sıralama ildeki göç hareketlerinin boyutu hakkında daha iyi 
bilgi vermektedir. Bu ba�lamda, kısmen 1980-1985 dönemi hariç, Türkiye’nin di�er illeri ile 
kar�ıla�tırıldı�ında, Mardin ilindeki net göç hızının birçok ilden çok dü�ük oldu�u 
görülmektedir. Nitekim il, 1975-1980 döneminde 57.sıra, 1980-1985 döneminde 45.sıra, 1985-1990 
döneminde 57.sıra, 1995-2000 döneminde 75. sırada olmu�tur. Öte yandan 1995-2000 döneminde 
Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nin net göç hızı ‰-36.2 oldu�u dü�ünüldü�ünde, ildeki negatif göç 
hızının oldukça boyutu daha iyi anla�ılmaktadır.   

Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, önceki 
dönemlere göre 2007 yılından itibaren net göç hızı daha dü�ük de�erler göstermeye ba�lamı�tır.  
Ancak göç hızındaki dü�ü�ün ülke genelinde olmasından dolayı, net göç hızı ba�lamında il, son 
dönem (2009-2010) hariç, iller sıralamasında yine sonlardadır  (Tablo 1, �ekil 1). 

 
�ekil 1: Mardin ili temel göç göstergeleri 

Mardin’in devamlı göç veren bir il olmasının çe�itli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle 
genel olarak ifade etmek gerekir ki, göçün ana nedeni ekonomiktir. Nitekim bir alandaki geçim 
kaynaklarının yetersiz olması yanında bu durumun nedenlerinden biri olan hızlı nüfus artı�ının 
da yaptı�ı baskı sonucunda göç kaçınılmaz hale gelmektedir (Özgür, 1998:33-34). Bu ba�lamda 
ilin ekonomik özellikleri artan nüfusun ihtiyaçlarını kar�ılamada yetersiz kaldı�ı görülmektedir. 
Genelde Do�u ve Güneydo�u Anadolu bölgeleri, özelde ise ilin bu özelli�i kırsal alandaki yapısal 
dönü�üm ile ilgilidir. Özellikle 1950’den sonra söz konusu dönü�ümün bir sonucu olarak kırsal 
alanlardan kentlere do�ru önemli bir göç meydana gelmi�tir. Bu olgunun ortaya çıkı�ında iki 
faktör etkili olmu�tur. Birincisi, sürekli artan nüfus ve yüksek olan yıllık artı� hızı, ikincisi ise 
tarımsal kesimde meydana gelen makinele�medir.  Gerek tarımsal üretimin artan nüfusu 
beslemede yetersiz kalması, gerekse tarımsal faaliyetlerde makinele�menin artması sonucunda 
köylerde i�sizlik oranının daha da yükselmesi ile daha iyi ya�am ko�ullarının oldu�u alanlara 
do�ru co�rafi bir nüfus hareketlili�i ya�anmı�tır (Yüce�ahin ve Özgür; 2006:18) .Öyle ki, söz 
konusu etkilerin farklı bölgelerde de�i�ik ölçülerde görülmesi, ba�ka bir ifade ile ekonomik 
geli�menin dengesiz geli�mesi de cazip alanları ortaya çıkarmı� ve göç hareketlerini de 
hızlandırmı�tır (Tanfer’e atfen, Yüce�ahin ve Özgür, 2006:18).   
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Bu ba�lamda sosyo-ekonomik geli�mi�lik açısından Mardin ilinin durumuna 
bakıldı�ında (Dinçer, vd., 2003)  sürekli ve yüksek oranda olan göçün nedeni daha iyi 
anla�ılmaktadır.  Öncelikle ifade etmek gerekir ki, demografik göstergelerde ilin sahip oldu�u 
de�erler Türkiye ortalamasından farklılık göstermektedir. Nitekim 2000 yılı verilerine göre il 
nüfusu 81 il içinde 32.sırada bulunmaktadır. �ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %55.5 
olup, bu oran hem bölge, hem de Türkiye ortalamasından dü�üktür. Her ne kadar dönemler 
itibariyle bu oran dü�mekte ise de, 2011 yılı verilerine göre halen yüksek oranda kırsal nüfus 
bulunmaktadır. Göçe kaynaklık etmesi nedeniyle, kırsal nüfusun fazla olması göç olgusunda bir 
dezavantajdır.  Ba�ka bir ifade ile, Ravenstein göç teorisinde ifade edildi�i gibi, kırsal kesimde 
ya�ayanlar, �ehirde ya�ayanlardan daha fazla yerinden oynama ve göç etme e�iliminde 
olmalarında dolayı (Ça�layan, 2006), ilde kır nüfusunun fazla olması göçün artmasına neden 
olmaktadır.  Nitekim do�urganlık hızının yüksek olmasına ra�men,  köy nüfusundaki artı� 
hızının �ehir nüfusundan dü�ük olması, göçün daha çok kırsal kökenli oldu�unu göstermektedir 
(Tablo 2 ve Tablo 3) 

 

Tablo 2: Bazı göstergelerle Mardin ili geli�mi�lik performansı ve sosyo-ekonomik  geli�mi�lik     sıralaması 

De�i�kenler Yıl Birim Mardin 
Güneydo�u 
Anadolu 
Bölgesi 

Türkiye �lin 
sırası*  

1. Demografik  Göstergeler       
    Toplam nüfus 2000 ki�i 705.098 6.608.619 67.803.927 32 
    �ehirle�me oranı 2000 yüzde 55.5 62.7 64.9 40 
    Yıllık nüfus artı� hızı  1990-

2000 
binde 

23.34 24.79 18.28 
14 

    Nüfus yo�unlu�u  2000 ki�i/km² 80 88 88 29 
    Do�urganlık hızı  2000 çoc.sayısı 4.98 4.86 2.53 8 
    Ort. hanehalkı büyüklü�ü  2000 ki�i 7.72 6.55 4.50 5 
2. �stihdam Göstergeleri       
  Tarımda çalı�anların toplam istihdama oranı  2000 yüzde  69.92 61.35 48.38 20 
   Sanayide çalı�anların toplam istihdama oranı  2000 yüzde  2.37 7.06 13.35 70 
  Ticaret i�kolunda çalı�anların istihdama oranı  2000 yüzde  4.05 6.21 9.67 68 
   Mali kurumlar i�kolunda çalı�anların 
istihdama oranı  

2000 yüzde 
0.73 1.17 3.11 

74 

  Ücretli çalı�anların toplam istihdama oranı  2000 yüzde 24.81 33.21 43.52 64 
  Ücretli çalı�an kadınların toplam istihdama 
oranı  

2000 yüzde 
2.23 3.72 8.81 

71 

   ��verenlerin toplam istihdama oranı  2000 yüzde 0.73 1.51 3.11 74 
3. Sanayi Göstergeleri       
   �malat sanayi i� yeri sayısı  2000 adet 16 359 11.118 56 
   �malat sanayi yıllık çalı�anlar ortalama sayısı 2000 ki�i 725 31.576 1.130.488 66 
   Fert ba�ına imalat sanayi katma de�eri  2000 milyon TL 18 73 350 62 
4. Tarım Göstergeleri       
   Kırsal nüfus ba�ına tarımsal üretim de�eri  2000 milyon TL 632 883 1.124 75 
   Tarımsal üretim de�erinin Türkiye içindeki 
payı  

2000 yüzde 
0.74 8.14 100.0 

53 

5. Mali Göstergeler       
   Gayri safi milli hasıla içindeki payı 2000 yüzde 0.41 5.06 100.0 49 
   Fert ba�ına gayri safi yurt içi hasıla  2000 milyon TL. 718 954 1.837 73 

Kaynak: - Dincer, B, Özaslan, M., Kavaso�lu, T., 2003, �llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik Sıralaması 
Ara�tırması, DPT Yayın No: 2671, Ankara.  
- Günal, V., 2006. Mardin �linde Kültürel Çekicilikler ve Turizm Amaçlı Kullanım Olanakları, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamı� Doktora Tezi, s.10, Ankara.  
* 81 il içinde  
 

Öte yandan göçle sürekli nüfus kaybetmesine ra�men, ilin yıllık nüfus artı� hızı da 
yüksektir. Bu ba�lamda, 2000 yılına göre bu artı� hızı ile en fazla artı� hızına sahip iller arasında 
14.sırada bulunmaktadır. Bu yüksek oranın ana nedeni do�urganlık hızının yüksek olmasıdır. 
Nitekim Türkiye ortalaması 4.86; bölge ortalaması 4.86 çocuk olurken,  Mardin ilinde do�um 
ça�ındaki kadın ba�ına dü�en çocuk sayısı 4.98 çocuktur. Aynı durumu ortalama hanehalkı 
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büyüklü�ünde de görmek mümkündür. Öyle ki, bu de�i�kende Mardin ilk 5 il arasında 
bulunmaktadır.  

Demografik göstergeler açısından yüksek de�erler göstermesine kar�ın, geçim 
kaynaklarının araçları olan tarım, sanayi ve hizmetler ile ekonomik geli�menin mevcut 
durumunu gösteren geli�mi�lik sıralaması açısından il dü�ük de�erlere sahiptir. Nitekim 
istihdam, sanayi, tarım ve mali göstergelerdeki özellikler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.  
Gerçekten de önemli oranlarda nüfusu besleyen ve göç hareketinin azalmasında  etkileri olan 
sanayi sektöründe çalı�anların oranı Türkiye ortalamasının 6 katı, bölge ortalamasının 3 katı 
kadar daha azdır. Bu rakamlarla sanayi sektöründe Mardin, 81 il içinde 70.sırada yer almaktadır. 
Ticaret sektöründe çalı�anların toplam istihdam içindeki oranı daha yüksek olmakla birlikte, iller 
arasındaki sıralaması 68’dir. Benzer durum mali kurumlarda da görülmektedir. Tarım 
sektöründeki durum ise farklıdır. �l genelinde istihdam edilenlerin %70’e yakını tarımda 
çalı�makta ve bu oran ile Türkiye’de 20. il konumundadır.  Ancak ildeki tarımsal üretim de�eri 
oldukça dü�üktür. Bu ba�lamda, tarımsal istihdam açısından iyi konumda olan il,  kırsal nüfus 
ba�ına tarımsal üretim de�eri yönünden 75.; tarımsal üretim de�erinin Türkiye içindeki payı 
açısından ise 53. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla tarımsal üretim de�erinin dü�ük olması da 
kırsal kesimde gizli i�sizli�in do�masına neden olmaktadır. 

  

Tablo 3: Yıllar itibariyle Mardin ve Türkiye’nin nüfus geli�imi, yıllık artı� hızı ve �ehir-köy nüfusu 

MARD�N TÜRK�YE 
  Yıllar  

Nüfus miktarı Yıllık nüfus 
artı� hızı* % Nüfus miktarı Yıllık nüfus 

artı� hızı % 

�ehir  90.093 - 22,6 10.805.817 - 34,4 
Köy  307.787 - 77,4 20.585.604 - 65,6 

          
1965 
  Toplam  397.880 23,7 100,0 31.391.421 24,6 100,0 

�ehir  119.852 57,1 26,5 13.691.101 47,3 38,5 
Köy  333.240 15,9 73,5 21.914.075 12,5 61,5 

 
1970  
  Toplam  453.092 26,0 100,0 35.605.176 25,2 100,0 

�ehir  155.876 52,6 30,00 16.869.068 41,7 41,8 
Köy  363.811 17,6 70,00 23.478.651 13,8 58,2 

 
1975  
  Toplam  519.687 27,4 100,0 40.347.719 25,0 100,0 

�ehir  192.004 41,7 34,0 19.645.007 30,5 43,9 
Köy  372.963 5,0 66,0 25.091.950 13,3 56,1 

 
1980  
  Toplam  564.967 16,7 100,0 44.736.957 20,7 100,0 

�ehir  244.000 47,9 37,4 26.865.757 62,6 53,0 
Köy  408.069 18,0 62,6 23.798.701 -10,6 47,0 

 
1985  
  Toplam  652.069 28,7 100,0 50.664.458 24,9 100,0 

�ehir  249.032 4,1 44,7 33.326.351 43,1 59,0 
Köy  308.695 -55,8  55,3 23.146.684 -5,6 41,0 

 
1990  
  Toplam  557.727 -31,3  100,0 56.473.035 21,7 100,0 

�ehir  391.249 45,2 55,5 44.006.184 27,8 64,9 
Köy  313.849 1,7 44,5 23.797.743 2,8 35,1 

 
2000  
  Toplam  705.098 23,4 100,0 67.803.927 18,3 100,0 

�ehir  446.226 12,0 58,4 57.385.706 24,1 76,8 
Köy  317.807 1,1 41,6 17.338.563 -28,8 23,2 

 
2011  
  Toplam  764.033 7,3 100,0 74.724.269 8,4 100,0 

          Kaynak:  D�E, Nüfus Sayımları (1965-2000);  
          TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 Sayım Sonuçları. 
          * Yıllık nüfus artı� hızları Pt+n=Pt*ern   formülü ile hesaplanmı�tır. 

Bütün bu göstergeler genel olarak incelendi�inde, Mardin ili geli�mi�lik performansı 
açısından son grubu olu�turan 5. derecede geli�mi� iller arasında yer almaktadır. Bu ba�lamda, 
di�er iller ile Mardin ili arasında önemli oranda geli�mi�lik farkı bulunmaktadır (Dinçer, vd., 
2003). Öte yandan ilin geli�mi�lik derecesi olumsuza do�ru gitmeye devam etmektedir. Nitekim 
1996 yılında genel göstergeler de�erlendirildi�inde ilin sosyo-ekonomik performans sıralaması 66 
iken (DPT, 2000:94),  2003 yılında 72. sıraya gerilemi�tir (Dinçer, vd., 2003:51-56). Aynı �ekilde 
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2010 yılında yapılan çalı�mada (Yıldız, vd., 2010) ise Mardin ili, iki derece daha dü�erek 74.sıraya 
gerilemesi nedeniyle, 2003 yılına göre konumu kötüle�en iller kapsamında yer almı�tır.    

Sonuç olarak, gerek artan nüfusun yetersiz olan geçim kaynakları üzerinde baskı 
yapması, gerekse sosyo-ekonomik göstergeler açından Türkiye’nin en az geli�mi� iller arasında 
bulunması, dolayısıyla di�er illerin çekicili�inden dolayı,  ilden ba�ka alanlara do�ru iste�e ba�lı 
yo�un bir göç hareketi ya�anmaktadır.  

Yukarıda izah edilen iste�e ba�lı ekonomik göç yanında,  aynı zamanda zorunlu göç de, 
ildeki göç hareketlerini arttıran di�er bir unsur olmu�tur. Türkiye’nin Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu Bölgesi’nde, 1980’li yılların ortalarından itibaren ya�anan terör ortamının neden oldu�u 
güvenlik sorunlarından kaynaklanan yeni bir itici faktör ortaya çıkarak, oldukça büyük bir nüfus 
grubunun ya�adıkları yerle�im yerlerini terk etmesine neden olmu�tur. Türkiye’de 1980’li yılların 
ortalarına kadar daha çok çevresel nedenlerle (deprem, sel, heyelan vb. do�al afetler, baraj, gölet 
yapımı, iskan kanunu uygulamaları) ortaya çıkan zorunlu göç hareketlerinin, 1980’li yılların 
ortalarından itibaren temel olarak güvenlik kuvvetlerinin küçük yerle�im yerlerinde ya�ayanların 
güvenli�ini güç co�rafi ko�ullarda sa�lamakta zorlanmaları nedeniyle bu tür yerle�im yerlerinin 
bo�altılması yönündeki talep, korucu olma/olmama hali, PKK terör örgütüne katılma baskısı gibi 
güvenlik nedenleriyle ortaya çıktı�ı görülmektedir. Özellikle 1985-1996 yılları arasında terörün 
�iddetlenmesi nedeniyle bölgede ya�ayanlardan bazılarının yerle�im yerleri zorunlu olarak veya 
kendi istekleriyle de�i�mi�tir (Bülbül ve Köse, 2010:79). 

Hatta Do�u ve Güneydo�u Anadolu Bölgelerindeki 14 ilde yapılan ara�tırmada, bu 
illerden göç edenlerin ikinci göç etme nedenlerinin 1986-1990 döneminde %29.0; 1991-1995 
döneminde %47.2 oranında güvenlik  oldu�u görülmektedir. Bu oranlar söz konusu dönemlerde 
zorunlu göçün ikinci nedeninde güvenli�in önemli oranda oldu�unu ortaya koymaktadır 
(Hacettepe Üniversitesi; 2006:58-59). Dolayısıyla 1985-1990 ve 1995-2000 dönemlerinde ilin net 
göç hızının yüksek oranda negatif olmasına (Tablo 1) terörden kaynaklanan güvenlik 
endi�elerinden ve köy bo�altmalarından kaynaklanan göçler de etki etmi�tir. Gerçekten de göç 
eden nüfus üzerinde yapılan anket çalı�malarında ortaya çıkan tablo da bunu göstermektedir 
(Tablo 4). Buna göre 1995-2000 döneminde Mardin’den ba�ka illere göç eden toplam 68.165 
ki�iden 1.947’si güvenlik nedeniyle bulundukları yerden ayrılmı�lardır. Bu ba�lamda, toplam 
göçün %2.867sı güvenlik kaynaklıdır. Gerek Türkiye, gerekse Do�u ve Güneydo�u Anadolu 
Bölgeleri ortalamaları ile kar�ıla�tırıldı�ında bu oranın oldukça yüksek oldu�u anla�ılmaktadır.  
Gerçekten de ilin ortalaması, Güneydo�u Anadolu Bölgesi (%1.77) ve Türkiye’nin oranlarından 
(%0.66) yüksektir.. Bu anlamda ilin durumunu bo�altılmı� köylerin iller bazında da�ılımında da 
görmek mümkündür. 1990 yılında bo� köy sayısı 6 iken, 1997 yılında 117, 2000 yılında da 127’ye 
ula�mı�tır. Bu rakamlara göre 1990-2000 yılları arasında ilde toplam 250 köy bo�altılmı�tır. Bu 
oranlar da söz konusu yıllar arasında Do�u ve Güneydo�u Anadolu Bölgelerinde bo�altılan 1203 
köyün %20.8’ine denk gelmektedir. Öte yandan 1997 yılındaki bo� olan köy sayıları ildeki toplam 
köylerin %20’sinden fazlasını olu�turmaktadır. Aynı zamanda bu köylerin bo�altılması ile gerek 
il içi, gerekse il dı�ına göç eden nüfusun 40.000’in üzerinde oldu�u tahmin edilmektedir 
(Yüce�ahin ve Özgür, 2006:24-25). 
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Tablo 4: �ller arası göç eden nüfusun göç nedenleri (1995-2000)* 

Mardin Güneydo�u Anadolu Bölgesi Türkiye GÖÇ 
NEDENLER� 

Sayı Pay  
(%)** 

Bölgedeki 
payı  (%)*** 

Türkiye’deki 
payı  (%)*** Sayı Pay  

(%)** 
Türkiye’deki 
payı (%)***    Sayı Toplamdaki 

pay (%) 
�� 
arama/bulma 

19.847 29.12 15.18 2.07 130.756   26.30         13.62 959.972 20.05 

Tayin/atama 7.565 11.09 11.65 1.18 64.908 13.06 10.10 642.357 13.42 
Hanehalkı 
fertlerinden 
birine ba�ımlı 
göç 

22.024 32.31 14.47 1.79 152.177 30.61 12.38 1.229.089 25.67 

E�itim 3.830 5.62 11.32 0.69 33.837 6.81 6.11 553.510 11.56 
Evlilik 3.398 4.98 12.80 0.96 26.542 5.34 7.46 355.712 7.43 
Deprem 35 0.05 6.38 0.02 549 0.11 0.37 146.558 3.06 
Güvenlik 1.947 2.86 22.13 6.24 8.797 1.77 28.20 31.199 0.65 
Di�er 8.261 12.12 11.57 1.02 71.399 14.36 8.83 808.299 46.88 
Bilinmeyen 1.258 1.85 15.38 2.05 8.177 1.64 13.29 61.497 1.28 
TOPLAM 68.165 100.00 13.71 1.42 497.142 100.00 10.38 4.788.193 100.00 

Kaynak: DPT, 2008. Türkiye’de �ç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965-2000), s.105-110, Ankara. 
* �l içi göçler dahil de�ildir. 
** Toplam göçteki  payı ifade eder.  
*** Söz konusu nedenden dolayı göç edenlerin toplamındaki payı ifade eder.  

  
Mardin �linden Verilen Göçün Akım Yönü  

Mardin ilinden göç eden nüfusun illere da�ılımına bakıldı�ında dönemler itibariyle 
oldukça farklı durumların ortaya çıktı�ı görülmektedir.  Öncelikle 1975-1980 dönemi  
incelendi�inde göç eden nüfus özellikle bazı illerde yo�unla�tı�ı görülür. Nitekim bu dönemde 
göçmen nüfusun %86.9’u 19 ile göç etmeyi tercih etmi�lerdir. Geriye kalan illerin payı ise oldukça 
dü�üktür (%13.1). Bu durum göç eden nüfusun tercih etti�i illerde çe�itlili�in az oldu�unu 
göstermektedir. Öte  yandan en fazla göç verilen 19 ilin payına  ayrıntılı bakıldı�ında söz konusu 
durum daha iyi anla�ılmaktadır.  Buna göre ilden göç eden nüfustan %1’den fazla pay alan illerin 
sayısı 15’e gerilemi�tir. Bu iller içinde de özellikle �zmir, �stanbul, Diyarbakır, Adana, Hatay, �çel 
ve Ankara önemli paya sahiptir. Nitekim toplam göç eden nüfus olan  41.693’ün % 71.7’si (29.913) 
bu yedi ile yönelmi�tir. Dikkat çeken husus �zmir’in bu dönemde ikametgâhını de�i�tiren 
Mardinliler için önemli bir çekim merkezi olmasıdır (% 15.1). �zmir’in önemli bir çekim merkezi 
olmasının en önemli nedeni söz konusu dönemde gerek konut,  gerekse beslenme olanakları 
açısından olumlu �artlar ta�ımasıdır. Nitekim kira giderlerinin yüksek olmaması ve meyve-sebze 
bollu�u yanında bu i� kolunda (meyve-sebze hali, seyyar satıcılık, vs) çalı�ma imkânlarının 
bulunması, genel bir ifade ile hayat �artlarının daha ucuz olması gibi faktörler 1960 ve 
1970’lerdeki göç dalgalarında �stanbul yerine �zmir’in tercih edilmesini sa�lamı�tır. Gerek göç 
edenlerin dü�ük gelirli olması, gerekse göç edilen ilde (�zmir) çalı�ılan alanın fazla getirisi 
olmayan i� kollarından olu�ması �zmir’de günümüzde ya�ayan Mardinlilerde sermaye 
birikiminin olmaması ve kendi i�yerlerini kuramamalarına neden oldu�unu söylemek 
mümkündür. Ekonomik amaçlı göçte ikinci sırada ise �stanbul bulunmaktadır. Be� yıllık süre 
içinde �stanbul,  Mardin ilinden göç eden nüfustan %13.2 (5.514 ki�i) oranında pay almı�tır. Bu 
göç oranına, 1950’lerde ba�layan ve sonraki yıllarda da devam eden, genellikle orta ve yüksek 
gelirli Süryanilerin göçü de önemli oranda etki etmi�tir. Mardin ilinin verdi�i göçte Diyarbakır ili 
de önemli oranda pay almı�tır (%12.8). Kom�u il olması yanında il merkezinin yakın olması,  
ticari, kültürel, e�itim ve sa�lık alanında Mardin’i etkisi altına alması gibi nedenler verilen göçte 
Diyarbakır’ı, �zmir ve �stanbul’dan sonra üçüncü sıraya yerle�tirmi�tir. 1975-1980 yıllarını 
kapsayan dönemde Adana ili de önemli oranda göç almı�tır (%9.6). Özellikle Midyat’a ba�lı bazı 
köylerden kopanlar Adana’yı tercih etmi�tir.  Gerçekten de, Gelinkaya ve Çavu�lu’dan çıkan bir 
çok köylü, 1970’in ortalarından itibaren, ula�ım hizmetleri, gıda, lokanta ve ayakkabıcılık gibi 
sektörlerde çalı�mak üzere o dönemde popüler olan  Adana’ya göç etmi�lerdir.  Nitekim 
günümüzde Adana’daki restoran ve unlu mamul i�letmelerinin önemli bir kısmı Mardin’den göç 
edenler tarafından i�letilmektedir.   
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Öte yandan Batman petrol rafinerisinin sa�lamı� oldu�u i� olanakları sayesinde 
Mardin’in özellikle Midyat ilçesinden Siirt iline olan göç akımı da yüksek oranlar göstermektedir. 
Nitekim 1975-1980 döneminde ilden verilen toplam göçte Siirt ilinin payı %7.9’dur. Aynı 
zamanda Batman’ın Midyat’a yakınlı�ı ve özellikle ticaret ve sa�lık alanında sunmu� oldu�u 
imkanlar da göçü tetiklemi�tir. Hatay’ın da Mardin ilinden verilen göçte yüksek  oranda pay 
(%4.5) almasının en önemli nedeni ekonomik yapı ve geli�meler ile ilgili olmu�tur. Nitekim 1975 
yılında �skenderun Demir-Çelik Fabrikası (�SDEM�R)’nın faaliyete geçmesi ve sonrasında çe�itli 
sanayi kollarının geli�mesi Hatay ilini göçte en fazla tercih edilen altıncı il yapmı�tır.  Özellikle 
tarım ve ticaret sektörlerinde Do�u ve Güneydo�u Anadolu Bölgeleri için bir cazibe merkezi olan  
�çel (Mersin)’e, bölgenin di�er illerinden oldu�u gibi, Mardin ilinden de yo�un bir göç akı�ı 
olmu�tur. Nitekim bir çok Mardinli gerek bu dönemde, gerekse sonraki yıllarda söz konusu 
sektörlerde, özellikle Mersin Limanı sayesinde geli�en ticaret ve ula�ım ile turizm sektöründe i� 
kurmak veya çalı�mak amacıyla ikametlerini de�i�tirmi�lerdir. Bu sektörlerle birlikte 1986’da 
serbest bölgenin faaliyete geçmesi ile göç artmaya devam etmi�tir. �dari anlamda merkez olan 
Ankara’nın ise bu dönemde Mardin ilinden aldı�ı göç %4.2’lik pay ile 1.743’tür. Buna göre 
önemli bir idari ve e�itim merkezi olan Ankara’nın, ilden göç edenler tarafından çok fazla tercih 
edilmedi�i anla�ılmaktadır. Batman ve �ırnak’ın il olma özelli�i kazanmadı�ı bu dönemde, 
geriye kalan illerin payı ise toplam % 14.9’dur ki, bu oran �zmir’in almı� oldu�u paydan daha 
azdır.  

1980-1985 döneminde ise genel olarak sıralama de�i�memekle birlikte, önceki döneme 
göre illerin almı� oldu�u payda de�i�im oldu�u görülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, 
bu dönemde Mardin ilinden verilen göçten en fazla pay alan iller dı�ında kalan di�er illerin payı, 
%2.0’lık bir artı� ile,  %13.1’den %15.1’e ula�mı�tır.  Öte yandan bazı illerin payı dü�erken, 
bazılarının ise artmı�tır. Bu ba�lamda Mardin’den göçün geleneksel akım yönünü olu�turan ve 
önceki dönemde ilk sıralarda bulunan illerden olan �zmir, �stanbul, Diyarbakır, Siirt ile Hatay’ın 
yanında Kocaeli ve Zonguldak gibi illere göçün azaldı�ı anla�ılmaktadır. Buna kar�ın, Adana, 
�çel, Ankara, �anlıurfa, Manisa, Antalya, Konya, Gaziantep, Aydın, Bursa ve Balıkesir’in payları 
artmı�tır. Burada dikkati çeken en önemli hususlardan biri bölge içindeki illerde bir de�i�imin 
ya�anmasıdır. Nitekim güvenlik sorunlarının ya�anmaya ba�ladı�ı Siirt (sonraki dönemde 
Batman) ve Diyarbakır ilinin aleyhine, daha güvenli ve tarım ile sanayi anlamında yeni geli�im 
alanlarını olu�turan �anlıurfa ve Gaziantep lehine do�ru  akım yönünde bir de�i�im olmu�tur. 
Öyle ki, di�er dönemlerde de bu yapısal de�i�imin,  (özellikle Gaziantep ve Diyarbakır ilindeki 
de�i�im oldukça ilginçtir) devam etti�i görülmektedir. Öte yandan Antalya, Aydın, Balıkesir ve 
Bursa gibi illerde turizm faaliyetlerinin geli�meye ba�laması ile birlikte bu iller Mardin ilinden 
daha fazla göç almaya ba�lamı�tır.    
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Tablo 5: Mardin ilinden verilen göçün illere göre da�ılımı 

�LLER  Mardin ilinin verdi�i göç Mardin ilinden verilen göçte ilin payı (%) 
PAY 

DE����M� 
(%) 

 1975-
1980 

1980-
1985 

1985-
1990 

1995-
2000 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

1975-
1980 

1980-
1985 

1985-
1990 

1995-
2000 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

(1975-1980)-
(2009-2010) 

�zmir 6.295 5.740 7.933 10.798 6.121 4.238 2.730 15.1 14.3 14.2 15.8 14.8 10.5 9.0 - 40.4 

�stanbul 5.514 4.562 7.645 13.560 12.125 11.200 8.101 13.2 11.4 13.6 19.9 29.3 27.8 26.6 + 101.5 

Diyarbakır 5.328 4.034 4.617 5.258 2.170 3.122 1.812 12.8 10.1 8.2 7.7 5.2 7.7 5.9 - 53.9 

Adana 4.010 4.703 6.250 3.265 2.568 5.017 3.186 9.6 11.7 11.2 4.8 6.2 12.4 10.4 + 8.3 

Siirt 3.289 2.598 194* 301 172 221 122 7.9 6.5 0.3* 0.4 0.4 0.5 0.4 - 94.9 

Hatay 1.891 1.371 1.135 732 843 725 524 4.5 3.4 2.0 1.1 2.0 1.8 1.7 - 62.2 

�çel 
(Mersin) 

1.843 2.522 3.607 3.162 2.225 1.853 1.533 4.4 6.3 6.4 4.6 5.4 4.6 5.0 + 13.6 

Ankara 1.743 1.781 2.120 3.474 1.475 1.460 1.357 4.2 4.4 3.8 5.1 3.6 3.6 4.4 + 4.8 

�anlıurfa  1.221 1.292 1.603 1.336 1.169 1.050 1.021 2.9 3.2 2.9 2.0 2.8 2.6 3.3 + 13.8 

Manisa 1.052 1.300 3.222 2.974 772 400 423 2.5 3.2 5.8 4.4 1.9 1.0 1.4 - 44.0 

Antalya 867 1.061 1.805 1.603 1.091 884 832 2.1 2.6 3.2 2.4 2.6 2.2 2.7 + 28.6 

Konya  603 645 1.118 1.663 654 512 497 1.4 1.6 2.0 2.4 1.6 1.3 1.6 + 14.3 

Kocaeli 519 298 557 747 419 318 270 1.2 0.7 1.0 1.1 1.0 0.8 0.9 - 25.0 

Bursa  456 486 1.115 1.831 959 758 549 1.1 1.2 2.0 2.7 2.3 1.9 1.8 + 63.6 

Gaziantep 432 497 516 1.046 940 615 776 1.0 1.2 0.9 1.5 2.3 1.5 2.5 + 150.0 

Zonguldak 394 264 306 128 53 42 51 0.9 0.7 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 - 77.8 

Aydın 322 432 394 1.257 238 260 207 0.8 1.1 0.7 1.8 0.6 0.6 0.7 - 12.5 

Balıkesir 269 309 909 1.027 435 335 286 0.6 0.8 1.6 1.5 1.0 0.8 0.9 + 50.0 

Mu�la 184 179 720 739 446 273 210 0.4 0.4 1.3 1.1 1.1 0.7 0.7 + 75.0 

Batman - - 2.020* 1.120 907 1.449 1.009 - - 3.6* 1.6 2.2 3.6 3.3 - 8.3** 

�ırnak - - 1.043* 1.184 991 737 605 - - 1.9* 1.7 2.4 1.8 2.0 + 5.3** 

�llerin 
toplamı 

36.232 34.074 48.829 57.205 36.773 35.469 26.101 86.9 84.9 87.1 83.9 88.8 88.0 85.6 - 1.5 

Di�er iller  5.461 6.041 7.202 10.960 4.659 4.839 4.394 13.1 15.1 12.9 16.1 11.2 12.0 14.4 + 9.9 
TOPLAM 41.693 40.115 56.031 68.165 41.432 40.308 30.495 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

Kaynak:      D�E. 1980. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçler (http://kutuphane.tuik.gov.tr/) 
D�E. 1985. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçler (http://kutuphane.tuik.gov.tr/)  
D�E. 1990. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri  
(http://kutuphane.tuik.gov.tr/)    
DPT., 2008. Türkiye’de �ç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965-2000), Ankara.  
TU�K (2005), Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç �statistikleri, Türkiye �statistik Kurumu, Yayın  No.2976, Ankara. 
(http://kutuphane. tuik.gov.tr/) 
TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2008, 2009,2010 Sayımı   
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul)  
*Bu dönemin sonunda Batman ve �ırnak, Siirt ilinden ayrılıp il statüsü kazanmı�lardır.   
** (1985-1990) – (2009-2010) arasındaki de�i�im oranıdır.  
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�ekil 2: Mardin ilinden verilen göçte illerin payı (1975-1980; 1980-1985;1985-1990) 

1985-1990 yıllarını kapsayan dönemde en fazla pay alan 21 ilin toplam payları önceki 
dönemlere göre yükselmi� ve %87.1 ile tüm dönemlerin en yüksek oranına ula�mı�tır. Aynı 
zamanda �zmir’in payı dü�meye devam etmi�, önceki dönemde gerileyen �stanbul’un payı %2.2 
oranında artarak, %13.6’ya ula�mı�tır.  Göç eden nüfusta Diyarbakır ve Hatay’ı tercih edenlerin 
payında önemli bir gerileme, Zonguldak, Aydın, Adana, Ankara, Gaziantep ve �anlıurfa 
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illerinde ise kısmi bir dü�ü� olmu�tur. Öte yandan Balıkesir, Mu�la, Manisa, Antalya, Bursa, 
Konya, Kocaeli ve �çel’i tercih edenlerin payında ise bir artı� olmu�tur (Tablo 5, �ekil 2). 

1995-2000 dönemi ise Mardin ilinden göçün akım yönünde farklı bir yapının olu�maya 
ba�ladı�ı dönemin ba�langıcını olu�turmu�tur.  Türkiye ekonomisinin 1990-2000 döneminde 
ekonomik geli�mi�lik bakımından önemli bir de�i�im sürecine girmesi (Topba� ve Tanrıöver, 
2008:100) Mardin ilindeki göçün akım yönü üzerinde de etkili olmu�tur. Gerçekten de bu 
dönemde ekonomik öneminin daha da artması sonucunda �stanbul’un göçten aldı�ı pay, 
�zmir’in payını geçmekle kalmamı�, aynı zamanda aldı�ı göç oldukça yüksek oranlara 
ula�mı�tır (%19.9). Bunun en önemli nedeni 1993 yılında ba�layıp 1998 yılına kadar altın ça�ını 
ya�ayan (Kırcı, 2007:16-23)  Laleli’deki bavul ticaretidir. Bu dönemde gerek yo�un ticari 
faaliyetler gerekse binlerce atölyeyi bünyesinde barındırmasıyla yeni bir çekim merkezi olan 
semt,  Türkiye’nin bir çok ilinden oldu�u gibi Mardin’den de önemli oranda göç alan bir ticari 
merkez olmu�tur. Önceki dönemlerde Mardin’den �stanbul’a göç eden hem�eri ve akrabaların 
da etkisiyle bu dönemde ilden ayrılan toplam 68.165 ki�inin 13.560’ını �stanbul almı�tır.  
Dolayısıyla 1990’ların ba�larında bavul ticareti  ile ün yapan,  günümüzde Rusya’ya tekstil 
ihracatında önemli bir yere sahip Laleli’deki ticaretin hızlanmasının yarattı�ı çekim gücü,  
Mardin ilinden alınan göçün payını arttırmı� ve �stanbul’u birinci sıraya ta�ımı�tır. Bunun bir 
sonucu olarak da bu dönemde ilden göç alan di�er illerin payı ya azalmı� veya artı� oranı sınırlı 
kalmı�tır. Örne�in �zmir’in payı önceki döneme göre %14.2’den %15.8’e yükselmi�tir. Bu 
dönemde yukarıda izah edilen  ticari geli�me nedeniyle ilden ayrılanların yakla�ık be�te birinin 
�stanbul’u tercih etmeleri özellikle Adana’nın payını oldukça etkilemi�tir. Nitekim bu durum 
Adana ilinin payını %11.2’den %4.8’e geriletmi�tir. Benzer durumu �çel, �anlıurfa, Antalya, 
Batman ve Diyarbakır için de söylemek mümkündür.  Bu illerdeki kayıp,  hem �stanbul’a, hem 
de ilden en fazla pay alan 21 ilin dı�ındaki di�er illere artı� �eklinde yansımı�tır (Tablo 5, �ekil 
3).  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin uygulandı�ı döneme bakıldı�ında 1995-2000 
yılları arasındaki yapının devam etti�i görülmektedir. Nitekim 2009-2010 yılları arasında ilden 
göç eden nüfusun toplamı 30.495 olup, 21 ilin payı gerilemekle birlikte, %85.6 olarak belirmi�tir. 
Di�er illerin payı ise %14.4’e ula�mı�tır. Öte yandan �stanbul’un ilden aldı�ı göçün payı %26.6’lık 
bir oranla yine yüksek de�erler göstermi�tir. Buna göre ilden göç eden her dört ki�iden biri bu ili 
tercih etmi�tir. Buna kar�ın �zmir’in payı dü�meye devam etmi� ve %9.0’a gerilemi�tir. Aynı 
�ekilde Diyarbakır ilinin payı da dü�meye devam etmi�tir. Diyarbakır’ın payının dü�mesinin ana 
nedeni, özellikle 1990’dan sonra ile ba�lı köyler ve di�er illerin köylerinden önemli oranda 
nüfusun göç etmesi sonucunda, Diyarbakır �ehrinde sorunların ya�anmaya ba�laması ve 
çekicili�ini kaybetmesidir. Bu dönemde Adana’nın, �zmir ilini geçerek �stanbul’dan sonra en 
fazla tercih edilen ikinci il oldu�u görülmektedir. Hatay’ın payının oldukça yüksek oranda 
gerilemesi ise çok ilginçtir. Bunda da Hatay’ın, özellikle de �skenderun’un sanayi faaliyetlerinin 
günümüzde Mardin ilinden kendine nüfus çekme özelli�ini Adana’ya kaptırdı�ını söylemek 
mümkündür.  Mersin ili ise %5.0 oranı ile ilden en fazla göç alanlar arasında dördüncü sırayı 
almı�tır.  Ankara’nın payının çok oynamadı�ı, buna kar�ın �anlıurfa ilinin ise gerek bu dönemde, 
gerekse önceki yıllarda tercih edilen il olmaya ba�ladı�ı görülmektedir. Benzer durumu Antalya 
ve Gaziantep için de söylemek mümkündür (Tablo 5, �ekil 3).  
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�ekil 3: Mardin ilinden verilen göçte illerin payı (1995-2000; 2009-2010) 

Dönemler itibariyle yapılan bu genel de�erlendirme ile birlikte, illerin Mardin’den 
almı� oldukları göç paylarının dönemlere göre de�i�imi incelenebilir. Buna göre dikkat çeken 
en önemli husus, bazı iller için 1985-1990 veya 1995-2000 dönemi önemli bir de�i�imin 
ba�langıcı olmaktadır. Ba�ka bir ifade ile illerin Mardin’den aldıkları göç payında artı� veya 
azalı�ın oldu�u iller bulunmaktadır. Payı artan illere verilecek en iyi örneklerden biri 
�stanbul’un durumudur. Bu ba�lamda, 1995-2000 dönemi �stanbul’un, Mardin ilinden yüksek 
oranda göç almaya ba�ladı�ı dönemlerin ba�langıcını olu�turur. Öyle ki, her ne kadar son iki 
yılda hafif bir eksilme görülmekte ise de, artı� sonraki dönemlerde de devam etmi�tir.  
Dolayısıyla 1975-1980 dönem ile 2009-2010 yıllarını kapsayan dönem arasındaki payı %13.2’den 
%26.6’ya yükselmi� ve böylece de�i�im oranı yüzde yüzü geçmi�tir (%101.5). Bununla birlikte, 
miktar olarak olmasa da, paydaki de�i�im oranında �stanbul’dan daha fazla artı� gösteren il 
Gaziantep’tir. Nitekim Gaziantep ilinde %150’lik bir artı� ya�anmı�tır. Mu�la (%75.0), Bursa 
(%63.4), Balıkesir  (%50.0) ve Antalya (%28.6) illerinde de önemli oranda pozitif bir de�i�im 
görülmektedir. Adana, �çel, Ankara, �anlıurfa, Konya ve �ırnak illerinde ise sınırlı bir artı� 
olmu�tur (Tablo 5, �ekil 4).  
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�ekil 4: Önemli illerin Mardin ilinden göç alma paylarındaki de�i�im 

Göç eden nüfustan alınan payda dü�ü�ün oldu�u iller arasında ise, Siirt’in idari 
de�i�imden dolayı kaynaklanan özel durumu göz önünde alınmadı�ında, i� olanaklarının 
azalmasının bir sonucu olarak ilk sırayı Zonguldak almaktadır (%-77.8). Yine aynı nedenlerle 
Hatay ilinin payı %4.5’ten %1.7’ye gerilemi� ve böylece %-62.2’lik bir de�i�im olmu�tur. Yakın 
dönemlere kadar Mardin ili için önemli bir sa�lık, ticaret ve e�itim merkezi olan ancak gelen 
nüfusa i� olanakları sa�lamada yetersiz olan Diyarbakır’da da yarıdan fazla (%-53.9) bir 
gerileme olmu�tur. Aynı �ekilde, önceki dönemlerde önemli oranda ilden göç alan  Ege 
Bölgesinin iki ilinde de yüksek de�erlerde dü�ü� görülmektedir. Bu ba�lamda tercih edilme 
sürecinde Manisa ili % -44.0, �zmir ili ise % -40.4 oranında bir de�i�im göstermi�tir. Özellikle 
�zmir’in durumu oldukça ilginçtir. 1975-1980 yıllarını kapsayan dönemde ilin verdi�i göçün 
önemli bir bölümünü (%15.1)  kendine çeken �zmir, bu özelli�ini �stanbul’a kaptırmakla 
kalmamı� aynı zamanda, göçteki payı önemli oranda dü�ük göstererek %9.0’a gerilemi�tir. 
Manisa ilinin Mardin’den aldı�ı göç 1990 yılına kadar sürekli artmı�, bu tarihten itibaren ise 
farklı bir yapı ortaya çıkmı� ve göç payında sürekli bir dü�ü� olmu�tur. Buna göre göç akım 
yönünün geleneksel anlamdaki do�rultudan, 1990 yılından itibaren yön de�i�tirmeye 
ba�ladı�ını söylemek mümkündür. Bu iller dı�ında Kocaeli, Aydın ve Batman illerinin de tercih 
edilme oranları dü�mü�tür (Tablo 5, �ekil 4).  

Mardin ilinin verdi�i göçün akım yönü ile ilgili özellikleri Ravenstein’in göç teorisi 
(Ça�layan, 2006)  ile açıklamak mümkündür. Buna göre ilden çıkan göç ile mesafe arasında bir 
ili�ki bulunmaktadır. Diyarbakır, Batman ve �anlıurfa’nın Mardin ilinden fazla göç almalarının 
ana nedeni, di�er faktörler yanında, aynı bölge içinde bulunmaları ve kom�u olmalarıdır. Öte 
yandan ilden, �stanbul, �zmir, Ankara, Adana ve Mersin vb illere yani uzun mesafeye de göç 
dalgasının oldu�u görülmektedir.  Sanayi, ticaret ve di�er alanlardaki i� yo�unlu�u ve 
çe�itlili�inin sa�ladı�ı çekim gücü bu illerin göç alma payını belirmektedir.  Genel bir ifade ile 
Mardin’den göç, kom�u iller ile büyük sanayi-ticaret �ehirlerine do�ru olmaktadır.  

 �llerin aldıkları göçlerde Mardin ilinin payı  

Mardin’den çıkan göçmen nüfusun yönelimi gibi, Türkiye’deki illerin almı� oldukları 
toplam göç miktarlarında Mardin ilinin verdi�i göçün payındaki mevcut durum ve de�i�im de 
önemlidir. Bu ba�lamda, ilin en fazla göç verdi�i 21 ilin toplam aldıkları göç miktarına, ba�ka 
bir ifade ile göç kazancına katkısı 1995-2000 dönemine kadar dü�ü�,  bu dönemden sonra ise 
artı� oldu�u görülmektedir.  Nitekim 1975-1980 döneminde illerin toplam göçüne katkısı 
%2.04’ten 1995-2000 döneminde %1.73’e gerilemi�, daha sonra tekrar yükselerek 2009-2010 
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yılında %1.93’e ula�mı�tır. Bu durum ilden verilen göçün bu dönemde artması ve söz konusu 
iller üzerinde daha fazla yo�unla�ma ile ilgilidir.  

�lden verilen göçün illerin almı� oldukları toplam göçe katkısı bazında 
de�erlendirildi�inde farklı durumlar gözlemlenmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, illerin 
almı� oldukları göçlerde Mardin ilinin katkısının en fazla oldu�u il günümüzde Adana ilidir. 
Bu ilin aldı�ı toplam 53.096’lık göç miktarının 3.186’sı yani %6.0’lık payını Mardin ilinden 
gelenler olu�turmaktadır. Batman, �ırnak ve Diyarbakır illerinde de yüksek de�erler 
görülmektedir (%5.2). Mersin ilinin almı� oldu�u göçlerde de Mardin ilinin payı yüksektir 
(%3.0).  Türkiye’nin çe�itli illerinden Hatay iline yönelik göç akımlarında Mardin ilinin payı 
%1.8’dir. Aynı �ekilde son dönemlerde Güneydo�uluların önemli oranda ra�bet etti�i 
Gaziantep ilinin almı� oldu�u 40.380 ki�ilik nüfustaki payı %1.9 oranında olmu�tur. Siirt 
dı�ında kom�u iller ve Do�u Akdeniz illeri ile birlikte özellikle �zmir (%2.5), �stanbul (%1.8) ve 
Manisa (%1.3) gibi uzak illerin de aldıkları göçte Mardinlilerin payı yüksektir. Bu ba�lamda 
kısaca ifade etmek gerekirse, gerek geçmi�te gerekse günümüzde (2011 yılı nüfusu:764.033 ), 
birçok ile göre Mardin il nüfusunun dü�ük olması ile birlikte Türkiye nüfusundaki payının az 
olması (%1.02) ve mesafenin olumsuz etkisi gibi nedenlere ra�men, her ne kadar oranlar dü�ük 
gibi görünmekte ise de, ilin Adana, Mersin, �zmir, �stanbul, Manisa ve Hatay’a katkısı 
azımsanamayacak orandadır (Tablo 6).  

Tablo 6: �llerin aldı�ı göçlerde Mardin ilinin katkısı 

                                       
�LLER �llerin aldı�ı toplam göç Mardin ilinin verdi�i göç �llerin aldı�ı göçte Mardin 

ilinin katkı payı (%) 

 1975- 
1980 

1980-
1985 

1985- 
1990 

1995- 
2000 

2009- 
2010 

1975- 
1980 

1980-
1985 

1985-
1990 

1995- 
2000 

2009- 
2010 

1975-
1980 

1980-
1985 

1985-
1990 

1995-
2000 

2009- 
2010 

Siirt * 17.330 18.217 10.960 17.932 8.911 3.289 2.598 194* 301 122 19.0 14.3 1.8 1.7 1.4 

Diyarbakır 32.604 40.225 46.883 62.996 34.810 5.328 4.034 4.617 5.258 1.812 16.3 10.0 9.8 8.3 5.2 

�anlıurfa 16.184 27.559 30.660 38.320 32.555 1.221 1.292 1.603 1.336 1.021 7.5 4.7 5.2 3.5 3.1 

Adana 74.119 99.672 124.479 92.684 53.096 4.010 4.703 6.250 3.265 3.186 5.4 4.7 5.0 3.5 6.0 

Hatay 45.581 39.667 44.580 47.298 29.752 1.891 1.371 1.135 732 524 4.1 3.5 2.5 1.5 1.8 

�zmir 203.777 194.245 276.378 306.387 111.255 6.295 5.740 7.933 10.798 2.730 3.1 3.0 2.9 3.5 2.5 

�çel (Mersin) 73.488 89.342 131.573 117.894 50.430 1.843 2.522 3.607 3.162 1.533 2.5 2.8 2.7 2.7 3.0 

Manisa 48.426 48.113 71.669 76.526 32.094 1.052 1.300 3.222 2.974 423 2.2 2.7 4.5 3.9 1.3 

Antalya 39.274 54.427 123.737 171.982 86.907 867 1.061 1.805 1.603 832 2.2 1.9 1.5 0.9 1.0 

Gaziantep 32.811 37.007 52.589 68.550 40.380 432 497 516 1.046 776 1.3 1.3 1.0 1.5 1.9 

Konya 52.450 61.478 71.113 107.316 47.901 603 645 1.118 1.663 497 1.1 1.0 1.6 1.5 1.0 

Mu�la 16.839 23.742 43.712 80.782 35.129 184 179 720 739 210 1.1 0.8 1.6 0.9 0.6 

�stanbul 557.082 576.782 995.717 920.955 439.515 5.514 4.562 7.645 13.560 8.101 1.0 0.8 0.8 1.5 1.8 

Zonguldak 45.225 29.219 38.943 27.839 15.712 394 264 306 128 51 0.9 0.9 0.8 0.5 0.3 

Aydın 38.358 43.421 60.657 76.570 29.971 322 432 394 1.257 207 0.8 1.0 0.6 1.6 0.7 

Ankara 253.407 257.516 326.301 377.108 182.845 1.743 1.781 2.120 3.474 1.357 0.7 0.7 0.6 0.9 0.7 

Balıkesir 45.503 53.501 65.588 80.207 36.784 269 309 909 1.027 286 0.6 0.6 1.4 1.3 0.8 

Kocaeli 86.792 80.410 137.408 119.301 64.503 519 298 557 747 270 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 

Bursa 95.638 94.085 141.460 180.171 72.640 456 486 1.115 1.831 549 0.5 0.5 0.8 1.0 0.9 

Batman** - - 20.542 20.133 19.561 - - 2.020 1.120 1.009 - - 9.8 5.6 5.2 

�ırnak** - - 9.368 28.457 11.733 - - 1.043 1.184 605 - - 11.1 4.2 5.2 

�llerin 
toplamı 1.774.888 1.868.628 2.824.317 3.019.408 1.349.664 36.232 34.074 48.829 57.205 26.101 2.04 1.82 1.73 1.90 1.93 

Di�. iller*** 913.297 994.625 1.219.575 1.742.702 984.937 5.461 6.041 7.202 10.960 4.394 0.60 0.61 0.60 0.63 0.45 

TOPLAM 2.688.185 2.863.253 4.043.892 4.762.110 2.334.601 41.693 40.115 56.031 68.165 30.495 1.55 1.96 1.39 1.43 1.31 

Kaynak:     D�E. 1980. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçler (http://kutuphane.tuik.gov.tr/) 
D�E. 1985. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçler (http://kutuphane.tuik.gov.tr/)  
D�E. 1990. Genel Nüfus Sayımı. Daimi �kametgâha Göre �ç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
(http://kutuphane.tuik.gov.tr/)    
TU�K (2005), Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç �statistikleri, Türkiye �statistik Kurumu,Yayın  No.2976, Ankara. 
(http://kutuphane. tuik.gov.tr/) 
TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2008,2009,2010 Sayımı   
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 
* 1990 yılında Batman, Siirt ilinden ayrılmı�tır. 
** Bu iller bu dönemde il idari statüsüne kavu�mu�lardır. 
*** Mardin ili dâhil de�ildir. 
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Öte yandan geçmi� ile kar�ıla�tırıldı�ında farklı bir tablo ile kar�ıla�ılmaktadır. En 
önemli husus ba�ta Diyarbakır olmak üzere, �anlıurfa, Batman ve �ırnak’ın göç kazancına 
Mardin’den olu�an göç hareketlerinin katkısının oldukça gerilemesidir. Bu ba�lamda söz 
konusu illerin aldı�ı göçte Mardin’den göç edenlerin oranı geçmi� ve günümüzdeki durumu 
kar�ıla�tırıldı�ında durum daha iyi anla�ılmaktadır. Nitekim 1975-1980 döneminde 
Diyarbakır’ın aldı�ı göçte Mardin ilinin payı önemli dü�ü� göstererek %16.3’ten günümüzde 
%5.2’ye gerilemi�tir. Öyle ki, Mardin ili 1975-1980 dönemindeki %16.3’lük oran ile en fazla 
katkıyı Diyarbakır’a yapmı�tır. Di�er kom�u illerde de benzer dü�ü�ler ya�anmı�tır. Bu durum, 
sunmu� oldukları olanaklar ba�lamında kom�u illerin geçmi�teki çekicilik ve önemlerinin 
azaldı�ını ortaya koymaktadır. �llerin aldıkları göçte ilin payı sadece kom�u illerde dü�ü� 
göstermemi�, buna kar�ın uzak illerde de benzer durum ya�anmı�tır. Bu ba�lamda ilk dikkati 
çeken il Hatay olmu�tur. Hatay 1975-1980 dönemi ile 2009-2010 yılları arasındaki geçen süre 
içinde Mardin’den göç edenlerin katkısı %4.1’den %1.8’e gerilemi�tir. Aynı oranda olmasa da 
�zmir’in de payı dü�mü�tür. 1975-1980 yılları arasında Mardin’den göç edenlerin toplam 
göçteki payı %3.1 iken, 2010 yılında %2.5’e gerilemi�tir. Hatay ve �zmir’deki bu gerileme 
�zmir’in göç kaynaklarından biri olan Mardin’den aldı�ı göçün oranının azalması ve  di�er 
illerin payının artması ile ilgilidir. Aynı nedenlerle Manisa, Antalya, Konya, Mu�la, Zonguldak, 
Batman, �ırnak, Aydın ve Kocaeli illerinde de bir pay dü�ü�ü görülmektedir. Buna kar�ın artı� 
ya�andı�ı iller ise Adana, Mersin, �stanbul, Gaziantep, Bursa ve Balıkesir olmu�tur. �lin 
Ankara’nın aldı�ı göçteki payında ise bir de�i�im olmamı�tır (%0.7). �stanbul’un göç 
kazancında Mardin’den olan göçlerin payında özellikle 1995-2000 döneminden itibaren önemli 
oranda artı� olması dikkat çekicidir (�ekil 5, �ekil 6).  

 
�ekil 5: �llerin aldı�ı toplam göçte Mardin ilinin payı (1975-1980; 1980-1985; 1985-1990) 
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�ekil 6: �llerin aldı�ı toplam göçte Mardin ilinin payı (1995-2000; 2009-2010) 

 

�llerde �kamet Eden  Mardin Kaynaklı Nüfus  

Genel olarak 1950 yılında beri süregelen ilden göç hareketleri di�er illerde ikamet eden 
Mardin kaynaklı nüfusun miktarını arttırmı�tır. Nitekim 1980 yılı sayımında ba�ka illerde 
bulunan Mardin do�umluların sayısı 164.254 iken, 2000 yılında 394.140’a ula�mı�tır. 2011 
yılında ba�ka ilde ikamet edip Mardin nüfusuna kayıtlı olanların sayısı ise 704.077’yi 
bulmu�tur. Bu rakam 2011 yılındaki Mardin ilinin toplam nüfusuna (764.033) yakın bir 
rakamdır. Dolayısıyla di�er illerde ikamet eden Mardinlilerin sayısı, Mardin ilinin 
günümüzdeki nüfusuna yakındır.   

Türkiye’nin de�i�ik illerinde ikamet eden Mardin kaynaklı nüfusun da�ılımına 
bakıldı�ında özellikle ilin göç akım yönünde ön plana çıkan illerin önem kazandı�ı 
görülmektedir. Gerçekten de 2011 yılına göre tüm illerde ikamet etmekte olan Mardin nüfusuna 
kayıtlı nüfusun miktarı 704.077 ki�iden ibaret olup, bu rakamın %95’i (671.855) söz konusu 
yirmi bir ilde ya�amaktadır. Öte yandan bu oran dönemler itibariyle de farklılık 
göstermektedir. Nitekim 1980 yılında en fazla göçün verildi�i bu illerdeki Mardin do�umluların 
payı %91.4 olarak belirmi�tir (Tablo 7).  
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Tablo 7:  Mardin ili kaynaklı nüfusun ikamet ettikleri illere göre da�ılımı 

                                       
�LLER �llerdeki Mardin kaynaklı nüfus * Mardin kaynaklı nüfusta illerin payı  (%)* 

 1980 1985 1990 2000 2011 1980 1985 1990 2000 2011 

Diyarbakır 23.767 32.084 35.432 47.061 74.533 14.5 13.8 12.7 11.9 10.6 

�zmir 22.790 33.066 46.373 72.009 132.522 13.9 14.2 16.6 18.3 18.8 

Siirt * 21.563 26.062 542 928 1.118 13.1 11.2 0.2 0.2 0.2 

�stanbul 19.364 23.782 31.182 70.819 188.964 11.8 10.2 11.2 18.0 26.8 

Adana 18.213 29.604 35.745 45.126 86.186 11.1 12.7 12.8 11.4 12.2 

�anlıurfa 9.186 13.757 15.789 19.077 25.896 5.6 5.9 5.6 4.8 3.7 

Hatay 9.459 11.661 11.103 10.104 10.853 5.8 5.0 4.0 2.6 1.5 

Ankara 6.303 8.696 8.729 12.616 18.258 3.8 3.7 3.1 3.2 2.6 

�çel (Mersin) 4.754 9.239 14.121 23.102 38.405 2.9 4.0 5.1 5.9 5.5 

Manisa 4.080 7.942 13.352 11.938 11.532 2.5 3.4 4.8 3.0 1.6 

Antalya 2.449 4.905 6.862 7.692 16.142 1.5 2.1 2.5 2.0 2.3 

Konya 1.938 2.176 3.282 5.430 7.716 1.2 0.9 1.2 1.4 1.1 

Gaziantep 1.316 1.932 2.420 3.927 7.517 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 

Kocaeli 1.335 1.659 2.450 3.490 6.773 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 

Aydın 1.194 1.958 4.482 5.193 3.672 0.7 0.8 1.6 1.3 0.5 

Zonguldak 869 789 762 562 624 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 

Bursa 826 1.825 3.764 6.823 12.636 0.5 0.8 1.3 1.7 1.8 

Balıkesir 585 945 2.451 2.996 4.190 0.4 0.4 0.9 0.8 0.6 

Mu�la 192 930 3.094 2.399 3.678 0.1 0.4 1.1 0.6 0.5 

Batman** - - 14.379 10.787 15.373 - - 5.1 2.7 2.2 

�ırnak - - 4.765 4.434 5.267 - - 1.7 1.1 0.7 

�llerin 
toplamı 150.183 213.012 261.079 366.513 671.855 91.4 91.6 93.4 93.0 95.4 

Di�. iller*** 14.071 19.466 18.406 27.627 32.222 8.6 8.4 6.6 7.0 4.6 

TOPLAM 164.254 232.478 279.485 394.140 704.077 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak:   D�E. 1980 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l    Fasikülleri, Ankara 
(http://kutuphane.tuik.gov.tr/, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
D�E. 1985 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara 
(http://kutuphane.tuik.gov.tr/, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
D�E. 1990 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara 
(http://kutuphane.tuik.gov.tr/, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
TU�K 2000 Genel Nüfus Sayımı. (http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufusapp/idari.zul, eri�im  tarihi: 24.03.2012) 
TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010-2011 Sayım Sonuçları   
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
* 1980,1985,1990,2000 dönemleri do�um yerine göre, 2011 ise do�um yeri tespiti    yapılmadı�ından, kayıtlı oldu�u il 
esas alınmı�tır.  

�stanbul, �zmir, Diyarbakır ve Adana, Türkiye’nin illerine da�ılı� göstermi� Mardin 
kaynaklı nüfusun büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran iller olmu�lardır. Nitekim söz 
konusu bu dört ilin 2011 yılındaki payı %68.4’dir. Ba�ka bir ifade ile tüm illerde bulunan toplam 
704.077 Mardin iline kayıtlıların üçte ikisinden fazlası bu dört ilde ikamet etmektedir.   

Mardin kaynaklı nüfus, il ba�lamında incelendi�inde bazı hususlar ön plana çıktı�ı 
görülmektedir. Öncelikle Diyarbakır’a yönelik ilden göçlerin azalması ile birlikte, bu ildeki 
Mardinlilerin payı da giderek azalmaktadır. Nitekim 1980 yılı sayımında 164.254 olan Türkiye 
genelindeki Mardinlilerin %14.5’i bu ilde iken, 2011’de %10.6’ya gerilemi�tir. Benzer pay 
dü�ü�ünü Hatay, Ankara, Batman, �anlıurfa, �ırnak ve Zonguldak ilinde de görmek 
mümkündür. Bazı illerde ise farklı bir durum görülmektedir. Aydın, Manisa, Mu�la ve 
Balıkesir gibi illerde 1990 yılına kadar artı�, bu yıldan itibaren ise dü�ü� ya�anmaktadır. Aynı 
�ekilde Adana, Konya ve Antalya illerinde karı�ık bir yapı hâkim olmakta, dü�ü� ve artı� 
dönemleri birbirini takip etmektedir. Buna kar�ın Bursa, �zmir, Gaziantep, �stanbul, genel 
itibariyle sürekli pay artı�ının oldu�u illeri olu�turmaktadır (�ekil 7, �ekil 8).  
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�ekil 7: Mardin kaynaklı nüfusun illere göre da�ılımı (1980,1985, 1990) 
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�ekil 8: Mardin kaynaklı nüfusun illere göre da�ılımı (2000,2011) 

�unu da ifade etmek gerekir ki, illerde bulunan Mardin kaynaklı nüfus ile bu illere 
Mardin’in vermi� oldu�u göç miktarları arasında tam bir paralellikten bahsetmek mümkün 
de�ildir. Ba�ka bir ifade ile, illerin Mardin’den aldıkları göç oranları ile o ilde bulunan 
Mardinlilerin payı arasında fark vardır. Nitekim Mardin ilinin verdi�i göçlerde illerin payı ile 
Mardin kaynaklı toplam nüfustan aldıkları pay kar�ıla�tırıldı�ında (Tablo 8, �ekil.4) durum 
daha iyi anla�ılmaktadır. Bu ba�lamda bazı iller ön plana çıkmaktadır. Örne�in Mardin’in 
verdi�i göç miktarlarında ilin payı azalmasına ra�men, �zmir’de ikamet eden Mardin kaynaklı 
nüfusun toplamdaki payı sürekli artmaktadır. Öyle ki, 2011 yılında iki oran arasındaki fark da 
oldukça fazladır. Bu dönemde ilden verilen göçte �zmir’in payı %9.0 iken, Mardin dı�ında 
ikamet eden Mardinlilerin toplamı içindeki payı %18.8’dir. Benzer durum �anlıurfa, Diyarbakır, 
Adana, son dönemi dı�ında Hatay ve son dönemleri itibariyle Mersin illerinde de 
görülmektedir (Tablo 8, �ekil 9). Bu durum söz konusu illerin, di�er illerdeki Mardin kökenli 
nüfustan da göç aldı�ını göstermektedir. Öte yandan Ankara, Konya, Manisa, Antalya, 
Gaziantep, Zonguldak, Bursa, Balıkesir, Mu�la ve �ırnak illerinde farklı bir durum 
görülmektedir. Mardin ilindeki göçten bu illerin almı� oldukları payı, tüm illerde var olan 
Mardinliler içindeki paydan fazladır. Dolayısıyla bazı illerin almı� oldukları göçten oldukça 
daha fazla Mardin kökenli nüfusu bulundurmasından yola çıkarak, Mardin’den verilen göçün 
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kademeli oldu�u sonucuna ula�ılabilir. Ba�ka bir ifade ile ilin verdi�i göçün bir bölümünün ilk 
göç ile ikamet etti�i yerden, daha sonra ba�ka bir ile tekrar göç etmi� olması muhtemeldir.   

Tablo 8: Mardin kaynaklı nüfus ve Mardin’den göç edenler içinde illerin payı 

                                      
�LLER Mardin’in verdi�i toplam göçte illerin payı Mardin kaynaklı nüfusta illerin payı  (%) 

 1975-
1980 

1980-
1985 

1985-
1990 

1995-
2000 

2009- 
    2010 1980* 1985* 1990* 2000* 2011* 

Diyarbakır 12.8 10.1 8.2 7.7 5.9 14.5 13.8 12.7 11.9 10.6 
�zmir 15.1 14.3 14.2 15.8 9.0 13.9 14.2 16.6 18.3 18.8 
Siirt  7.9 6.5 0.3* 0.4 0.4 13.1 11.2 0.2 0.2 0.2 
�stanbul 13.2 11.4 13.6 19.9 26.6 11.8 10.2 11.2 18.0 26.8 
Adana 9.6 11.7 11.2 4.8 10.4 11.1 12.7 12.8 11.4 12.2 
�anlıurfa 2.9 3.2 2.9 2.0 3.3 5.6 5.9 5.6 4.8 3.7 
Hatay 4.5 3.4 2.0 1.1 1.7 5.8 5.0 4.0 2.6 1.5 
Ankara 4.2 4.4 3.8 5.1 4.4 3.8 3.7 3.1 3.2 2.6 
�çel (Mersin) 4.2 4.4 3.8 5.1 4.4 2.9 4.0 5.1 5.9 5.5 
Manisa 2.5 3.2 5.8 4.4 1.4 2.5 3.4 4.8 3.0 1.6 
Antalya 2.1 2.6 3.2 2.4 2.7 1.5 2.1 2.5 2.0 2.3 
Konya 1.4 1.6 2.0 2.4 1.6 1.2 0.9 1.2 1.4 1.1 
Gaziantep 1.0 1.2 0.9 1.5 2.5 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 
Kocaeli 1.2 0.7 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 
Aydın 0.8 1.1 0.7 1.8 0.7 0.7 0.8 1.6 1.3 0.5 
Zonguldak 0.9 0.7 0.5 0.2 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 
Bursa 1.1 1.2 2.0 2.7 1.8 0.5 0.8 1.3 1.7 1.8 
Balıkesir 0.6 0.8 1.6 1.5 0.9 0.4 0.4 0.9 0.8 0.6 
Mu�la 0.4 0.4 1.3 1.1 0.7 0.1 0.4 1.1 0.6 0.5 
Batman - - 3.6 1.6 3.3 - - 5.1 2.7 2.2 
�ırnak - - 1.9 1.7 2.0 - - 1.7 1.1 0.7 
�llerin 
toplamı 86.9 84.9 87.1 83.9 85.6 91.4 91.6 93.4 93.0 95.4 

Di�. iller*** 13.1 15.1 12.9 16.1 14.4   8.6   8.4   6.6   7.0   4.6 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

        Kaynak: D�E. 1980 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara. 
        D�E. 1985 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara. 
        D�E. 1990 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara. 
        TU�K.2000 Genel Nüfus Sayımı. (http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufusapp/idari.zul, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
        TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010-2011 Sayım Sonuçları      (http://tuikapp.tuik.    
       gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
       *1980, 1985, 1990, 2000 dönemlerinde do�um yerine göre, 2011 yılında ise, do�um yeri tespiti  yapılmadı�ından, 
       nüfusun kayıtlı oldu�u il esas alınmı�tır.  

 

�ekil 9: �llerin Mardin ilinden aldıkları göç ile bulundurdukları Mardin kökenli nüfusun paylarının kar�ıla�tırılması 
 

�llerde bulunan di�er il kaynaklı nüfus içinde Mardinlilere bakıldı�ında da ilginç 
özellikler görülmektedir (Tablo 9). Yabancı il kökenliler içinde Mardinlilerin oran olarak en 
fazla bulundu�u il Diyarbakır’dır. Bu ilde ikamet eden yabancı ilden olanlar (233.804) içinde 
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Mardinlilerin payı 1980 yılında %28.1 iken, günümüzde de %31.9’a yükselmi�tir. Ba�ka bir ifade 
ile, günümüzde Diyarbakır ilindeki her üç yabancı il kökenlinin yakla�ık olarak biri Mardin il 
nüfusuna (74.533) kayıtlıdır. Öte yandan ildeki di�er il kayıtlıları içinde Mardinliler hem miktar 
hem de oran açısından ilk sırayı almaktadır. Ayrıca ikinci sıradaki il ile arasında oldukça fark 
da bulunmaktadır (Bingöl iline kayıtlı nüfus:31.014). Bu da göstermektedir ki, Diyarbakır’daki 
di�er illerden gelenler içinde Mardinlilerin önemli bir paya sahiptir. Her ne kadar Mardin 
ilinden göç edenler tarafından  tercih edilme oranı gittikçe gerilemekte ise de (Tablo 6), bu 
yüksek oranın nedenini di�er illerin Diyarbakır’a fazla ra�bet etmemesine ba�lamak 
mümkündür.    

Tablo 9: �llerde ikamet eden di�er il kökenli nüfus içinde Mardin ilinin payı 

                                       
�LLER Di�er il kökenliler* Mardin kökenlilerin payı  (%)* 

PAY 
DE����M 

ORANI 
(%) 

 1980 1985 1990 2000 2011 1980 1985 1990 2000 2011 1980-2011 

Siirt  46.083 66.000 19.589 31.968 38.472 46.8 39.5 2.8 2.9 2.9 - 93.8 

Diyarbakır 84.437 123.223 144.936 174.330 233.804 28.1 26.0 24.4 27.0 31.9 + 13.5 

�anlıurfa 30.539 52.979 60.495 78.458 99.659 30.1 26.0 26.1 24.3 26.0 - 13.6 

Hatay 141.056 156.257 156.275 174.697 210.137 6.7 7.5 7.1 5.8 5.2 - 22.4 

Adana 315.069 429.367 472.894 519.882 823.202 5.8 6.9 7.6 8.7 10.5 + 81.0 

�zmir 703.217 993.610 1.091.794 1.493.696 2.249.458 3.2 3.3 4.2 4.8 5.9 + 84.4 

�çel( 
Mersin) 

178.378 268.546 371.237 526.097 659.432 2.7 3.4 3.8 4.4 5.8 + 114.8 

Antalya 84.904 148.080 281.816 557.043 993.813 2.9 3.3 2.4 1.4 1.6 - 44.8 

Manisa 158.033 232.096 249.635 296.074 333.661 2.6 3.4 5.3 4.0 3.5 + 34.6 

Konya 113.363 143.678 164.234 240.838 293.833 1.7 1.5 2.0 2.3 2.6 + 52.9 

Gaziantep 92.450 128.212 158.179 268.543 543.899 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 0.0 

Aydın 112.997 172.126 207.836 277.680 299.811 1.1 1.1 2.2 1.9 1.2 + 9.1 

�stanbul 2.668.674 3.566.123 4.255.963 5.907.380 11.373.946 0.7 0.7 0.7 1.2 1.7 + 142.9 

Balıkesir 86.731 140.642 153.347 214.017 258.681 0.7 0.7 1.6 1.4 1.6 + 128.6 

Mu�la 34.498 60.657 105.082 196.556 285.302 0.6 1.5 2.9 1.2 1.3 + 116.7 

Ankara 1.115.039 1.343.340 1.452.469 1.854.688 3.297.988 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.0 

Kocaeli 238.723 342.844 458.142 628.734 1.068.473 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.0 

Zonguldak 167.004 172.770 172.173 11.1383 147.952 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 - 20.0 

Bursa 222.261 415.521 432.452 719.108 1.138.691 0.4 0.4 0.9 0.9 1.1 + 175.0 

Batman** - - 65.308 68.100 99.675 - - 22.0 15.8 15.4 - 30.0*** 

�ırnak - - 29.406 55.069 54.613 - - 16.2 8.1 9.6 - 40.7*** 

�llerin 
toplamı 

6.593.456 8.956.071 10.503.262 14.394.341 24.504.502 78.5 77.8 79.1 78.0 84.3 + 7.4 

Di�. 
iller*** 

1.801.354 2.555.768 2.768.263 4.068.643 4.552.928 21.5 22.2 20.9 22.0 15.7 - 27.0 

TOPLAM 8.394.810 11.511.839 13.271.525 18.462.984 29.057.430 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

Kaynak: D�E. 1980 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara.  
D�E. 1985 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara.  
D�E. 1990 Genel Nüfus Sayımı. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Özellikleri. �l Fasikülleri, Ankara.  
TU�K 2000 Genel Nüfus Sayımı. (http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufusapp/idari.zul, eri�im   tarihi: 24.03.2012) 
TU�K, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010-2011 Sayım Sonuçları   
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul, eri�im tarihi: 24.03.2012) 
*1980, 1985, 1990, 2000 dönemleri do�um yerine göre, 2011 ise do�um yeri tespiti yapılmadı�ından,   kayıtlı oldu�u il 
esas alınmı�tır.  
** Siirt iline ba�lı Batman il oldu�u için de�i�im oranı yüksek olmu�tur. 
*** 1990-2011 dönemleri arasındaki de�i�imi kapsar. 

Mardin kökenli nüfus yo�unlu�unu di�er kom�u iller olan �anlıurfa, Batman ve 
�ırnak’ta da görmek mümkündür. Nitekim bu illerde bulunan yabancı il kökenliler içinde 
Mardinlilerin payı sırasıyla %26.0, %15.4 ve %9.6’dır. Hatta �anlıurfa ilinde ikamet eden di�er il 
kayıtlıları içinde Mardinliler, Diyarbakırlılardan önce ilk sırayı almaktadır (Mardin: 25.896, 
Diyarbakır:10.041).   

Kom�u iller dı�ında Akdeniz Bölgesi Adana Bölümü illeri ile �zmir ilinde de Mardin 
kökenli nüfus yo�unlu�u yüksektir. 2011 yılı verilerine göre Adana ilinde ikamet eden toplam 
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823.202 ba�ka ile kayıtlı nüfus içinde Mardinlilerin (86.186) payı %10.5’tir. Bu rakam ile ildeki 
Mardinliler, �anlıurfalılardan (86.970) sonra ikinci sırada yer almaktadır.   

�zmir, Mersin ve Hatay’da ikamet edip yabancı ilden olan nüfus içinde Mardinlilerin 
payı azımsanamayacak orandadır. Bu ba�lamda özellikle �zmir’deki durum dikkat 
çekmektedir. �zmir ilinde bulunan di�er illere kayıtlı nüfusun toplamı 2.249.458 olup, bu yekun 
içinde Mardinlilerin payı %5.9’dur. �ldeki Mardin kaynaklı nüfusun miktarı ise 132.522’dir ve 
bu sayı ile Mardinliler, Manisalılardan (189.396) sonra ikinci sırayı almaktadır. Uzak olmasına 
ra�men, �zmir’in toplam di�er illere kayıtlı nüfus içinde Mardinlilerin fazla olması oldukça 
ilginçtir. Bu ba�lamda, �zmir’in gerek geçmi�te gerekse günümüzde, Mardin ilinden hem 
do�rudan hem de kademeli göçler için önemli bir il olma özelli�ini gösterdi�ini söylemek 
mümkündür. 

Mersin ilindeki nüfusun kayna�ına bakıldı�ında 2011 yılı verilerine göre,  ilde 659. 432 
di�er il kökenli nüfus bulunmaktadır. Bu miktarın içinde Mardin ilinin payı, 38.405 ki�ilik 
nüfus ile, %5.8’tir. Mersin’in yabancı il kaynaklı nüfus sıralaması Adana’dan farklı bir yapıya 
sahiptir. Adana’da ikamet eden Mardinliler, miktar açısından ildeki tüm yabancı il kökenliler 
içinde ikinci sırayı alırken, Mersin’de �anlıurfa (57.841), Diyarbakır (56.051), Adana,  (45.739) ve 
Adıyaman’dan (42.034) sonra be�inci sırayı almaktadır. Dolayısıyla Mersin, Mardin dı�ında bir 
çok il için de önemli bir tercih olmaktadır. Mersin’den sonra Hatay (%5.2) ve Manisa (%3.5) 
illerinde de ikamet eden Mardinlilerin sayısı önemli orandadır.   

Öte yandan Türkiye’nin çe�itli illerinde ikamet eden Mardinlilerin, o ildeki toplam 
yabancı il kökenliler içindeki payı yıllar itibariyle de�i�im göstermektedir. Bu ba�lamda 1980 ile 
2011 yılları arasında en fazla pozitif de�i�imin oldu�u ve artı�ın iki kattan fazla gerçekle�ti�i 
iller Bursa, �stanbul, Balıkesir, Mu�la ve Mersin’dir.  Bunlar dı�ında �zmir, Adana, Konya, 
Manisa, Diyarbakır ve Aydın illerinde de Mardinlilerin payının pozitif anlamda de�i�ti�i illeri 
olu�turmaktadır.  Bu durum bir yandan söz konusu illere Türkiye’nin genelinden gelen göç 
miktarı, di�er yandan da Mardin’in verdi�i göç oranının bir sonucudur.  Aynı nedenlerden 
dolayı bazı illerdeki payın ise geriledi�i görülmektedir. Bu ba�lamda, idari de�i�imin oldu�u 
Siirt hariç tutulursa, en fazla pay gerilemesinin oldu�u ilk üç il Antalya, �ırnak ve Batman’dır.  
Gaziantep, Ankara ve Kocaeli’nde ise de�i�im olmamı�tır (Tablo 9, �ekil 10, �ekil 11).  
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�ekil 10: �llerde ikamet eden di�er il kökenli nüfus içinde Mardin kökenlilerin payı (1980, 1985, 1990) 
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�ekil 11: �llerde ikamet eden di�er il kökenli nüfus içinde Mardin kökenlilerin payı (2000, 2010) 

Sonuç 

Çalı�mada Mardin ilinin vermi� oldu�u göçün akım yönü ve buna ba�lı olarak illerde 
olu�an Mardin kökenli nüfusun oranının dönemler itibariyle de�i�imi ele alınmı�tır.  

Demografik (hızlı nüfus artı�ı, yüksek oranda kırsal nüfus) ve ekonomik göstergeler 
(dü�ük istihdam ve mali göstergeler) Mardin ilinde net göç hızının sürekli negatif olmasına 
neden olmu�tur. Nitekim 1996 yılında sosyo-ekonomik geli�mi�lik sıralamasında Mardin 66., 
2003 yılında 72., 2010 yılında ise 74. sırada bulunmaktadır. Dolayısıyla geli�mi� iller ile Mardin 
arasındaki bu denli farklılı�ın olması ilden göçü önemli oranda tetiklemi�tir. Gerek bu olumsuz 
göstergeler sonucunda olu�an itici faktörler, gerekse Türkiye’nin özellikle batısında bulunan ve 
sanayile�mi� illerin sunmu� oldu�u olanaklar sayesinde olu�an çekici faktörler sonucunda 
Mardin ilindeki net göç hızı 1965-1970 döneminde ‰ -37.40, 1970-1975 döneminde ‰-28.09, 
1975-1980 döneminde ‰-53.16 olmu�tur.  1980-1985 döneminde önceki döneme göre önemli 
oranda azalarak ‰-28.69’a gerilemi� ve 1985-1990 yılları arasında ise net göç hızı tekrar artarak  
‰ -66.33’a ula�mı�tır. Ekonomik amaçlı göçlere güvenlikten kaynaklanan zorunlu göçlerin 
eklenmesiyle 1995-2000 dönemi, Mardin ilindeki en yüksek net göç hızının ya�andı�ı dönem 
olmu�tur (‰ -67.58). Buna kar�ın sonraki dönemlerde görülen göç hızı daha dü�ük de�erler 
göstermi�tir.  

Mardin ilinin verdi�i bu göçlerde özellikle bazı illerin göçlerin hedefi oldu�u ve göç 
eden nüfusun bu illerde yo�unla�tı�ı görülmektedir. Bu iller içinde �stanbul (%26.6), Adana 
(%10.4), �zmir (%9.0), Diyarbakır (%5.9), Mersin (%5.0),  Ankara (%4.4), �anlıurfa (%3.3), ve 
Batman (%3.3) verilen göçte önemli paya sahiptir. Nitekim 2009-2010 yılında verilen 26.101 
ki�ilik toplam göçün %67.9’u bu sekiz ile yönelik olmu�tur. Buna göre kom�u iller ile  sanayi, 
ticaret ve turizm ba�lamında geli�mi� iller Mardin ilinin verdi�i göçü önemli oranda 
kendilerine çekmi�lerdir. Öte yandan gerek bazı illerde geçmi�te mevcut olan ekonomik 
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çekiciliklerin azalması, buna kar�ın bazı illerin i� olanaklarının artması, gerekse özellikle kom�u 
illerin göçe doyması ve göç eden nüfusun ihtiyaçlarını kar�ılayamaması nedeniyle dönemler 
itibariyle göçün akım yönünde illerin payında de�i�imler oldu�u görülmektedir.  Bu ba�lamda 
1975-1980 ile 2009-2011 dönemleri arasında en fazla gerileme Zonguldak (%-77.8),  Hatay (%-
62.2), Diyarbakır (%-53.9), Manisa (%-44.0) ve �zmir (%-40.4) illerinde olmu�tur. Buna kar�ın 
Gaziantep (%150.0), �stanbul (%101.5), Mu�la (%75.0), Bursa (%63.6) ve Balıkesir (%50.0) 
illerinde önemli oranlarda artı� olmu�tur. Bununla birlikte, Mardin’den verilen göçten bazı 
illerin aldıkları payın de�i�im özellikleri dikkat çekmektedir. Örnek vermek gerekirse, 
Diyarbakır ilinin payı tüm dönemler itibariyle dü�mektedir. Aldı�ı pay ile �zmir 1995-2000 
dönemine kadar ilk sırada yer alırken, bu dönemden itibaren birincili�i payı gittikçe artan 
�stanbul’a kaptırmı�tır.  Aynı �ekilde Manisa’nın payı da 1995-2000 döneminden itibaren önemi 
oranda gerilemi�tir. Buna göre, 1995-2000 dönemini Mardin ilinin göç akım yönünde önemli 
yapısal de�i�imin oldu�u dönem olarak kabul etmek mümkündür.  

Öte yandan illerin almı� oldukları toplam göç miktarlarında, Mardin ilinin verdi�i 
göçün payı da önem kazanmaktadır. Bu ba�lamda iller arasında önemli farklılıklar 
görülmektedir. Nitekim illerin almı� oldukları göçlerde Mardin ilinin katkısının en fazla oldu�u 
il günümüzde Adana’dır. Adana iline gelen göçmen nüfusun (2009-2010:53.096 ki�i) %6.0’ını 
Mardin ilinden gelenler olu�turmaktadır. Diyarbakır (%5.2), Batman (%5.2), �ırnak (%5.2), 
�anlıurfa (%3.1), Mersin (%3.0), �zmir (%2.5), Gaziantep (%1.9) ve �stanbul (%1.8) illerinin almı� 
oldukları toplam göçlerde de Mardin ilinin payı önemlidir. �llerin göç kazancında Mardin ilinin 
katkısı, gerek Mardin gerekse di�er illerin verdi�i göç miktarının de�i�imine ba�lı olarak 
dönemler itibariyle farklılık göstermektedir. Bu ba�lamda Diyarbakır iline yönelik göçe katkısı 
sürekli dü�ü� göstermi� ve 1975-1980 döneminde Mardin ilinin %16.3 olan katkı payı 2009-2010 
döneminde %5.2’ye gerilemi�tir. Zonguldak ili, son dönem hariç Hatay ili ve 1995-2000 dönemi 
dı�ında, �zmir ilinde de benzer durum görülmektedir. �stanbul’un aldı�ı göçlerde Mardin ilinin 
katkısı ise 1985-1990 döneminden itibaren artı� göstermi�tir. Manisa ilinin göç kazancında da 
1985-1990 dönemine kadar ilin payı yüksek olmu�, ancak bu dönemden sonra önemli oranda 
gerileme olmu�tur.  

�lin tüm dönemler itibariyle verdi�i göçler sonucunda Türkiye’nin illerinde ikamet eden 
Mardin kaynaklı nüfusun miktarını da arttırmı�tır. Nitekim 1980 yılı sayımında Mardin hariç, 
tüm illerde bulunan Mardin kökenli nüfus 164.254 iken, 2011 yılında 704.077’yi bulmu�tur.  Bu 
nüfusun %77.6’sı altı ilde yo�unla�mı�tır. Bu iller �stanbul (%26.8),  �zmir% (18.8), Adana 
(%12.2), Diyarbakır (%10.6), Mersin (%5.5) ve �anlıurfa’dır (%3.7)’dır.  Buna göre Mardin 
dı�ında ikamet eden her her dört ki�iden biri �stanbul’da ya�amaktadır. Bununla birlikte illerin 
payı yıllara göre önemli de�i�imler göstermi�tir. Bu anlamda dikkat çeken illerin ba�ında 
Diyarbakır gelmektedir. Diyarbakır ilindeki Mardin kaynaklı nüfus Türkiye genelindeki 
Mardinliler içindeki payı 1980 yılında %14.5 iken, sürekli azalarak 2011 yılında  %10.6’ya 
gerilemi�tir. Türkiye genelindeki Mardin kökenliler içinde Hatay ilinin payı da sürekli 
gerileyen di�er bir il olmu�tur. Buna kar�ın �zmir’de ikamet eden Mardin kaynaklı nüfus aynı 
dönemler arasında sürekli artı� göstermi� ve %13.9’dan %18.8’e ula�mı�tır. Bursa ve Gaziantep 
illeri de sürekli artı� gösteren iller olmu�tur. Söz konusu bu iller dı�ında geriye kalan illerde ise 
karı�ık bir seyir bulunmaktadır.  �unu da ifade etmek gerekir ki, Mardin kaynaklı nüfusta 
illerin payı ile Mardin’den almı� oldukları göç payı ile örtü�memektedir. Buna verilecek en iyi 
örnekler Diyarbakır, �zmir, Adana, Mersin, Ankara, Manisa, Batman, �ırnak ve Gaziantep’tir. 
Bunlardan Diyarbakır, 2009-2010 döneminde Mardin ilinden aldı�ı göç payı % 5.9 iken, Mardin 
kökenlilerden almı� oldu�u pay ise %10.6’dır. Dolayısıyla Diyarbakır ilinde, tüm dönemler 
itibariyle Mardin ilinden do�rudan verilen göçten daha fazla Mardinli ikamet etmektedir. Aynı 
durumu �zmir, Adana, Mersin için de söylemek mümkündür. Buna kar�ın, Manisa, Ankara, 
Gaziantep, Batman ve �ırnak illerinde ise zıt bir durum görülmektedir. Bu iller, Mardin’den 
fazla göç aldıkları halde, burada ikamet eden Mardin kökenlilerin toplamdaki payı daha 
dü�üktür. Bu da Mardin kaynaklı göçün bir bölümünün kademeli oldu�unu göstermektedir.    
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2011 yılı verilerine göre Mardin kaynaklı nüfusun en fazla ikamet etti�i illerin ba�ında 
�stanbul (188.964 ki�i) gelmektedir. Bunu izleyen önemli iller �zmir (132.522), Adana (86.186), 
Diyarbakır (74.533), Mersin (38.405), �anlıurfa (25.896), Ankara (18.258), Batman (15.373) ve 
Manisa (11.532)’dır. Bu miktar illerde ikamet eden di�er il kökenliler içinde Mardin kökenlilerin 
payı Diyarbakır’da %31.9, �anlıurfa’da %26.0, Batman’da %15.4, Adana’da %10.5, �zmir’de 
%5.9, Mersin’de %5.8, Manisa’da %3.5 ve �stanbul’da %1.7’dir. Bununla birlikte �zmir’de 
bulunan yabancılar içinde Mardinliler, Manisalılardan sonra ikinci sırada, �anlıurfa ve 
Diyarbakır’da birinci sırada, Adana’da �anlıurfalılardan sonra ikinci sırada, Mersin’de be�inci 
sırada bulunmaktadır.  

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, gerek ilden verilen göçün miktarı, gerekse akım yönü 
ba�lamında 1985-1990 ve özellikle de 1995-2000 döneminden itibaren Mardin ilindeki göç 
hareketlerinde önemli bir yapısal de�i�im görülmektedir. Bunda etkili olan en önemli faktörler 
ba�ta Gaziantep olmak üzere çe�itli illerde belli sektörlerde uzmanla�mı� yeni/yerel sanayi 
odaklarının ortaya çıkması ve Do�u Akdeniz illerinde sanayi/turizm/ticaret faaliyetlerindeki 
yo�unla�manın hızlanmasıdır.   
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